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***  Massavernietigingswapen.  In het RD van 18 april 2009 wijst arabist dr. Hans 

Jansen erop dat het een levensgroot probleem is dat in de Palestijnse gebieden en elders 

in het Midden-Oosten kinderen worden onderwezen in de catechismus van haat tegen 

het Jodendom. En dat doet niet alleen de Hamas, maar evenzo en net zo erg, Fatah, de 

politieke partij van Mahumud Abbas! Kinderen worden opgefokt om zelfmoordenaar te 

worden. Hen wordt voorgehouden: “Zorg ervoor dat je niet op natuurlijke wijze sterft!” 

Wat je ervan leest doet alles denken aan de taal van monster Hitler. 

 

*** 

 

***  Wie is hier de baas?  Dit is de “kop” van een artikel in Elsevier van 11 april 2009. 

Uit dit artikel blijkt dat onze gemeentelijke ambtenaren klakkeloos Turkse en 

Marokkaanse wetten uitvoeren. Kinderen uit “gemengde” huwelijken krijgen 

automatisch in ons land een dubbele nationaliteit! Er zijn voorbeelden van kinderen die 

maar een kwart Turks of Marokkaans zijn, maar -ook tegen de zin van de ouders- de 

Nederlandse én de Turkse of Marokkaanse nationaliteit ontvangen! En… volgens de 

wetgeving in die moslimlanden betekent het dat die kinderen dan ook automatisch 

Marokkaans of Turks zijn! Het kan altijd nog wel gekker in ons Nederland… 

 

*** 

 

***  Lieve moslima’s.  Het stadsbestuur van Rotterdam vindt het geen probleem dat 

theaters stoelen reserveren voor moslima’s die niet naast een man willen zitten. Een 

Marokkaans-Nederlandse artiest had om aparte stoelen gevraagd voor moslima’s. Geen 

probleem – het theater reserveerde vijftig stoelen op de voorste balkonrijen. De 

“nieuwe” Nederlanders zijn wel een super plaatsje waard. (BRON: Elsevier 11/4/09) 

 

*** 

 

***  Ze durven (bijna) alles.  De stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart heet 

Ahmed Marcouch. Deze man staat een “harde koers” voor ten opzichte van radicale 

landgenoten. Mooi toch? Toch blijkt deze “duif” doodleuk subsidie te hebben 

aangevraagd voor een debat met moslimgeestelijke, Yasuf al-Quradawi, een man die 

zelfmoordaanslagen goedkeurt en een fatwa uitvaardigde tegen iedereen die de islam 

kritiseert. En “onze” Marcouch kwam onlangs met het plan  om een superstadsdeel te 

creëren voor een bloeiende moslimgemeenschap. Als dit een “duif” is, wat hebben we 

dan van de “haviken” te (ver)wachten?  (Dr. Bart Jan Spruyt in “Elsevier”  van 11-4-09) 

 

*** 
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***  Importbruiden.  Om een eind te maken aan de “ongebreidelde huwelijksimport” 

uit islamitische landen wil de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) een 

verbod op huwelijken tussen neven en nichten. Vrouwen worden volgens Asscher als 

“mantelverzorgster” naar Nederland gehaald. Zij krijgen levenslange vonnissen met 

dergelijke huwelijken, waaruit ook vaak weer zwakbegaafde kinderen worden geboren. 

Dat kost de Nederlandse schatkist ook weer kapitalen aan medische zorg, etc. 

 

*** 

 

***  Fatima Elatik.  Zij is voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en ze lijkt 

een aardige moslima, maar pas op. Onlangs pochte zij erop hoe ruimdenkend en 

verlicht ze is. Als voorbeeld daarvan vertelde ze dat ze onlangs het “huwelijk” bevestigd 

had tussen twee homoseksuele vrienden. Maar… tijdens het debat bleek dat de concessie 

die zij had gedaan, ten dienste stond van een salafistische agenda die moet resulteren in 

dezelfde publieke erkenning van het islamitische huwelijk! Ach ja: het doel heiligt de 

middelen.  

*** 

 

***  Steniging.  In meerdere islamitische landen is de “straf” voor overspelige vrouwen 

steniging. Mannen gaan vrijuit! In het Atlantispark in Gouda liepen onlangs 2 meisjes 

van  een jaar of 14. Marokkaanse jongens van een jaar of 14 begonnen de meisjes uit te 

schelden voor “kankerhoer”. Daarna begonnen ze de meisjes te bekogelen met stenen! 

Gelukkig konden de meisjes (gewond) ontkomen. De daders konden worden 

aangehouden. Wat er mee gebeurt? Dat horen we niet meer! Wie stelde over dit ernstige 

incident vragen in de Kamer? Juist, de heer Wilders! 

 

*** 

 

***  Regering regéér!  Volgens het weekblad Goudse Post van 6 mei 2009 zijn de 

inwoners van Gouda het meer dan zat. Niet minder dan 98% van haar lezers eist 

keiharde maatregelen tegen de jonge islamitische boeven. Ze zijn het geweld van de 

Marokkaanse jongeren meer dan zat. Vrouwen en meisjes worden door hen 

uitgescholden en aangerand. Mensen worden in elkaar geslagen, beledigd en noem maar 

op. 

*** 

 

 ***  De gordel van smaragd.  Zo werd ons vroegere Nederlands Oost-Indië wel 

genoemd. Als een heel klein land op de wereld hebben wij van de HEERE het 

voogdijschap over dit prachtige eilandenrijk gekregen. Het is eeuwenlang een kolonie 

van Nederland geweest. In Zijn voorzienig bestel hebben wij deze archipel mogen 

beheren; ongetwijfeld met het grote doel en opdracht deze volken het Evangelie te 

verkondigen en ze tot Christus te leiden. Zeer ten dele hebben we aan deze opdracht 

gehoor gegeven. Er zijn ongetwijfeld zielen toegebracht die eenmaal in de eeuwige 

zaligheid zullen delen. Maar helaas hebben we dit schitterende eilandenrijk meer 
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gebruikt om ons te verrijken, dan om de enige Naam die onder de Hemel gegeven is ter 

zaligheid, bekend te maken. We gaan hier niet de politieke ontwikkelingen behandelen. 

We wijzen er alleen op dat dit land nu in de handen is gevallen van de vreselijke islam. 

Het is nu de grootste moslimstaat van de wereld. Met uitzondering van Nieuw Guinea, 

Timor en nog enkele kleine enclaves is het hele eilandenrijk in handen van Allah en zijn 

profeet Mohammed. De ongeveer twintig miljoen christenen die er leven hebben het 

zeer zwaar en krijgen het steeds moeilijker. Ze vrezen voor de toekomst. Nooit eerder 

hadden moslimpartijen zoveel macht. Nieuwe westerlingen die in Jakarta komen wonen 

krijgen als belangrijkste advies (Elsevier 8-4-09): zorg dat je huis niet te dicht bij een 

moskee staat. Want dagelijks beginnen om half vijf ’s ochtends tienduizenden 

moskeetjes, uitgerust met grote luidsprekers, tegen elkaar in te zingen. Na de Japanse 

bezetting was de grote kreet “Merdeka” (vrijheid), om het Nederlandse juk van zich af te 

schudden. Door de ontrouw van Nederland is hun vrijheid nu geworden… de knoet van 

de islam. Ook Indonesië wacht -hoewel het dit niet beseft- op de heerschappij van de 

grote Zoon uit het Huis van David! 

 

*** 

 

***  Opleiding terroristen.  Internaten. De gemeente Den Haag gaat onderzoek doen 

naar islamitische internaten in de stad. VVD-raadslid Else van Dijk-Staats waarschuwt 

voor zeker drie internaten waar moslimjongeren worden ‘geïsoleerd en geïndoctrineerd’. 

Van Dijk-Staats: ‘Jongeren worden opgezet tegen de Nederlandse normen en waarden.’ 

(Elsevier-2-5-09) Wanneer wordt er ingegrepen voor het echt te laat is? 

 

*** 

 

***  Op liefde gebaseerd.  We ontvingen van een abonnee een stukje uit de Culemborgse 

Courant van 29 april 2009. Onder een grote kleurenfoto met Nederlanders en moslims, 

allen getooid met bloemen, staat de volgende tekst: ‘een moslim is iemand voor wie de 

mensheid niet hoeft te vrezen, noch voor zijn woorden, noch voor zijn daden. Wat 

onaangenaam is voor u, doe dat ook uw medemens niet aan. Dit is de hele wet, de rest 

is commentaar. Heb uw naaste lief gelijk u zelve.’ Deze tekst aan een roos werd zaterdag 

door de Turkse moslimvereniging uitgedeeld op de Markt, ter gelegenheid van de 

geboortedag van de profeet Mohammed. De roos staat symbool voor de profeet omdat 

bekend is dat hij van deze bloem en haar geur hield. De roos is bovenal het symbool van 

liefde en geliefden. Met deze vergelijking willen moslims duidelijk maken dat de islam 

een godsdienst is die op liefde is gebaseerd. Tot zover de krant. Vraag het maar aan de 

christenen in moslimlanden waaruit deze “liefde” bestaat! En zo worden we allemaal 

voor de gek gehouden waar we bij staan… 

 

*** 

 

***  Meerderheid.  “In 2012 is 52 procent in Rotterdam allochtoon – niet iets om 

achteloos over te doen”, laat Elsevier van 9 mei 2009 ons weten. En in de leeftijd van nul 
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tot veertien is nu al 62 procent buitenlands in die stad; de meesten niet westers. Het 

stukje eindigt met “Wakker worden, kabinet.” 

 

*** 

 

***  Varkens.   In Egypte leven, als een heel kleine minderheid, een aantal christenen 

temidden van de moslims. Voor de laatsten is een varken een onrein dier. De christe-

nen versmaden het vlees van deze dieren niet. De zogeheten Mexicaanse griep wordt 

toegeschreven aan “varkens”, wat echter al lang achterhaald is. Maar de fans van Allah 

en zijn profeet hebben die misvatting aangegrepen om hun woede te koelen op de circa 

250.000 knorbeesten die in Egypte wonen. Ze hebben ze met stokken en met messen op 

een gruwelijke wijze afgemaakt. Wie zijn eigenlijk de “varkens”?     (Elsevier 9/5/09) 

 

*** 

 

***  Niets meer aan tedoen. Het RD van 28 mei 2009 bevat een groot artikel Politie 

Gouda kan overlast niet aan. Het begin is als volgt: “De politie kan niets meer doen aan de 

overlast van Marokkaanse jeugd in Gouda dan zij doet. Dat zegt de ondernemingsraad 

van de politie Hollands Midden, waar de kaasstad onder valt.” Het is toch niet te 

geloven! Kennelijk is de politie dermate met handen gebonden dat deze handen niet 

meer de wapenstok mogen hanteren. Het moet toch mogelijk zijn met een aantal 

agenten de Goudse straten te zuiveren?  En als de wapenstok niet voldoende is, zijn er 

dan geen andere mogelijkheden? Kunnen de ergste raddraaiers niet opgepakt worden en 

een fors aantal weken op “water en brood” in de cel worden gezet? 

 

*** 

 

**  Cellen sluiten.  De regering gaat een aantal gevangenissen sluiten omdat… de 

criminaliteit afneemt! Ja, dat krijg je als je de boeven laat lopen en ze vertroetelt! 

 

*** 

 

***  Islam en deVU.  Wij leven in een gelijkheidscultuur. Maar mensen zijn ongelijk. En 

godsdiensten ook; dat zegt VVD-prominent Frits Bolkestein in een interview met het 

Nederlands Dagblad. Volgens de liberaal is de vrijheid van onderwijs door jarenlange 

schoolstrijd nauw verweven met de Nederlandse samenleving. ,,Er is geen enkele reden 

om dat recht ook aan andere scholen zoals islamitische te gunnen.” De oud-

eurocommissaris toont zijn zorgen over de toekomst van Europa zonder christendom. 

,,Wij kunnen wel zeggen: 'hiep hoi', we zijn geen christenen meer. Maar houdt dat op de 

lange duur? Hoe staan we er over vijftig tot tachtig jaar voor?'', aldus de liberaal, die zelf 

nog op catechisatie heeft gezeten. Dat het christendom in West-Europa ‘bloedeloos’ is,  

bewijst het feit dat de Vrije Universiteit inmiddels een imamopleiding aanbiedt. ,Dat 

is belachelijk. Niet zo lang geleden moest je nog een geloofsbelijdenis afleggen als je op 

de VU wilde studeren.”  Bolkestein maakt zich verder zorgen over het lage 
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geboortecijfer in Europa. Weerzin tegen gezinspolitiek die het krijgen van kinderen 

stimuleert, noemt hij ,,struisvogelpolitiek van de huidige politieke elite. We lazen dit in 

het Ned.Dagblad van 23 mei 2009 en het RD van 25-5-09. Vindt u het nog vreemd dat 

de Partij voor de Vrijheid, als nu verkiezingen werden gehouden, de grootste partij in de 

Tweede Kamer zou zijn?  

 

*** 

 

***  Macht islam in Groot Brittannië.  “En wat zagen we onlangs, maar werd door de 

media verzwegen? Dat Wilders in Engeland toegang geweigerd werd louter en alleen 

omdat een mohammedaans bestuurslid dreigde dat, wanneer Wilders zou komen, 

deze moslimlord 10.000 islamieten zou optrommelen om voor Westminster te 

protesteren. Tja, en dàn heb je de poppen internationaal aan het dansen.” Dit schreef 

mw. W. Taverne in “UITZICHT” van 2009, verwijzende naar een onderhoud dat zij 

eens had met Enoch Powell, die in de jaren-60 voluit waarschuwde voor de invloed van 

de Islam in Europa en met name in Engeland! Hier kunnen we voor 100 procent van 

uit gaan: De dreiging van de islam is voor Europa -en zeker ook voor ons land- veel en 

veel groter dan we in ons kunnen voorstellen. Mensen als Wilders kunnen niet luid 

genoeg waarschuwen. En… het zou de dure plicht zijn van de heren Van der Vlies en 

Van der Staaij hiertegen net zo indringend te waarschuwen als de heer Geert Wilders. 

 

***  Nederland schrikt op.  In het orgaan voor gemeenteambtenaren NIEUWS  van 22 

mei 2009 staat een groot artikel Islam is mede oorzaak delinquent gedrag. We citeren alleen 

het begin: “De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van 

Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische 

psychologie in Maastricht die -samen met anderen- in opdracht van het ministerie van 

Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht.” Dat 

liegt er niet om. Nederland gaat beseffen dat het hoog tijd wordt maatregelen te nemen. 

Nu maar hopen dat dit besef ook in daden merkbaar zal worden. 

 

*** 

 

***  We stoppen.  We hebben in dit artikel maar een “stuksen van de zaak” aan het licht 

gebracht. Moeiteloos zouden we het dubbele kunnen produceren. De situatie is uiterst 

alarmerend. We denken aan imams in het leger als geestelijk verzorger, die banden 

hebben met radicale regiems en onze regering diep beledigen. En zo voort. 

 
 

***** 

 


