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OPINIO EDITORIAL

problemen hadden en hebben (Italië zette er
veel uit, idem Spanje en ook de Scandinavische landen doen dat al lang), viel
veel te weinig op. Nu glorieert hij dus op de
foute manier: hij gaat (vinden velen) langs
het randje qua mensenrechten, lijkt (ten
onrechte!) de enige boosdoener en kreeg
vooralsnog de EU nog steeds niet echt in
beweging.
Nu zit hij dus op de blaren met een nog
negatiever imago… nu zelfs ook in het
buitenland. En net voor hij de G20 moet
gaan ontvangen. Zijn aanpak was dus (te)
fors en ook niet vlekkeloos uitgevoerd door
enkele ministers… Een echt koningsdrama
in wording , in HET land van de mensenrechten. Hij wilde de zwarte piet aan Brussel
en Roemenië geven, maar blijkt hem nu nog
steeds in eigen hand te houden…

- SARKOZY DOET FLINK AAN POWER
PLAY OM
OVEREIND TE BLIJVEN.
MAAR HET IS NOG ECHT NIET GELUKT!
Zijn populariteit ging landelijk in de diepte:
naar 30%... terwijl die van ene Marine Le
Pen (FN), en gevreesde tegenstander op
ultra-rechts, steeg. Hij kreeg ook stevig
ruzie met de vakbonden c.s. over de pensioenherziening: liefst 62% van de Fransen
wilde niet met hem naar “pensioen op 62
jarige leeftijd”. En fors gaan bezuinigen
moet hij nu ook nog… Daarmee wordt je
ook nooit populair. Dus moest hij wel wat
vinden om “tegen” te scoren en dat werd
dus “de binnenlandse veiligheid”. Daartoe
leende zich prima, een nogal oud probleem:
dat van de clandestiene kampementen die
je in Frankrijk en andere zuidelijke zonlanden plenty kunt vinden. Bevolkt met
“gens de voyage (=rondreizend volk) ” en
vooral ook met Roma’s uit Roemenië (een
EU-land!). Die zijn er in Frankrijk met zo’n
400.000 en dat kost ook nog een hoop
geld…
Dus ging Sarko met de wet stevig in de
hand de illegalen (want je mag wel vrij
reizen maar je mag je nergens in de EU
vestigen zonder middelen van bestaan en
vergunning, en zeker niet op “niet-toegestane plekken”), aan de slag. Helaas
maakte hij de fout zich vooral te richten op
EEN etnische groep die met de duizenden
(en met zakgeld) , werden teruggevlogen
naar Boekarest. Zo liep hij intern, bij de
linksen in dit land , maar ook internationaal
en in Brussel (en zelfs ook bij Obama !),
fors tegen de lamp…. Waarbij hij echt niet
goed over de Bühne kreeg dat Brussel, met
ondanks een Roma-budget van 17 miljard,
al jaren erg weinig deed aan de “integratie
van de Rom’s in Europa”. Op een speciale
top ging het er dan ook hard aan toe… Hij
kreeg zelfs weer een aanvaring met Angela
Merkel en hield er vooralsnog de nodige
kleerscheuren aan over. Een impopulaire
president ging op de populistische toer (let
wel: 62% was het , in het begin, hier met het
uitzetten eens!) om luid tegengas te geven
tegen zijn dalende populariteit en aan de
onontkoombare, impopulaire maatregelen.
Dat ook nogal wat andere landen Roma-

- DE PAUS GING NAAR HET HOL VAN
DE ANGLICAANSE LEEUW EN OOGSTE
ERG VEEL AFWIJZING EN KRITIEK IN
HET CHRISTELIJKE ENGELAND MET
ZIJN KATHOLIEKE MINDERHEID (7%).
Je moet het maar durven, om na al die nog
steeds toenemende schandalen, op bezoek
te gaan bij
die “nogal anti-katholieke
christenen”. Die de paus c.s, maar een
oerconservatief vinden uit een lang
vervlogen tijd. De protesten waren dan ook
niks mals en erg veelsoortig en het werd
dus een nummertje spitsroeden lopen. De
leider van de machtigste Kerk op aard kreeg
te zien en te voelen wat zijn club aanrichtte
bij de gelovige jeugd en hun verzorgers en
ook hoe sterk zijn policies hier als “geheel
uit de tijd” worden gezien. Dit bezoek
toonde hoe slecht deze tweeduizendjarige
Kerk er nu bij staat… Maar de historie leert
ook, dat het haar al vele malen lukte, na
vergelijkbare of zelfs ergere crisissen, weer
in glorie te verrijzen. Of is het deze keer een
schandaal te ver?
- WILDERS ZEI HET IN NEW YORK:
“NEW YORK SHOULD NOT BECOME A
NEW MEKKA”! ZO’N 1500 MENSEN
WAREN VOOR HEM EN JOHN BOLTON
NAAR GROUND ZERO GEKOMEN.
Verder gebruikte Wilders termen als
“provocatie” en “vernedering” en dat is precies wat hijzelf voortdurend doet naar de
gematigde moslims in Nederland. Maar
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Rauf, de oprichter, een radicale imam noemen (die is soefi en dat is de antiradicale
islam); getuigt werkelijk niet van liefde voor
de waarheid. Gelukkig verbrandde hij geen
Koran… Wat opmerkelijk is omdat hij al in
de Fitna-tijd dreigde een Koran kapot te
verscheuren, weet u het nog? Wilders is
weer aan het “kaasstolpen” dus was hij “een
beetje rustig nu”. En voor de weetgierigen
onder U: toen bij de opening van Auschwitz
als herdenkingsplek bleek dat daar een
kruis aan de wand hing, waren zeer veel
joden boos. Zij zagen daarin een provocatie… U ziet religieuze spanningen zijn van
alle tijden en alle religies.

gaat Geert vervolgens zelf op de fles. De
teerling is geworpen.
- DE BELGISCHE ROOMS KERK ONTDEKT DE OMVANG VAN HAAR SEKSUELE UITSPATTINGEN . HIER SCHREEF
IEMAND IN DE KRANT OVER EEN
“TWEEDE DUTROUX-AFFAIRE”.
En in Nederland bleek tijdens de ramadan
de escort-omzet fors te stijgen. De reizigers
uit moslimlanden deden de klandizie fors
toenemen… Moslimmannen boeken vaker
reizen tijdens de ramadan periode lijkt het.
Egypte was in Amsterdam topscorer.
Waarmee duidelijk is dat de mannelijke
driften weinig verschillen
en zich van
religies en de bijbehorende regels niet veel
aantrekken.

- SCHEIDING DER GEESTEN IN HET CDA
EN STRAKS OOK IN DE VVD? WILDERS,
DE LUIS IN DE PELS VAN DE OUDE
PARTIJEN BLIJKT OOK EEN VIRUS MEE
TE HEBBEN GENOMEN.
De PVV sticht veel verwarring of, beter
gezegd, legt het intern “verval” in de “oude
Haagse partijen”, scherp bloot. Het
religieuze element in het CDA was eigenlijk
al langer dood en nu moet het conservatieve,
traditionele
conservatieve
restant, een “modernere” vorm krijgen.
Enkel dan maakt het CDA een kans op en
plek à la Tories en het CDU voor morgen.
Alle oud-gedienden en principiëlen passeerden de revue in een soort van stuiptrekking.
Ze vertrokken, bleven alleen achter of gaan
naar anderen. Verhagen, de aannemer,
maakte zich los van architect Klink en gaat
nu zijns weegs. In de VVD is de scheiding
de geesten al wat eerder gepasseerd.
Verhagen zoekt nu naar de nieuwe plek,
gemarkeerd door wat joods-christelijke
tradities en met, heel ver weg en nog
vaagjes, wat godsdienstigs en wat van de
godsidee. Wilders pelde de ui verder af en
nu moet het saldo dat nu de kern is van de
beide partijen, voor iedereen duidelijk
blijken. Zodat veel mensen die nu voor de
PVV kozen/kiezen, weer terug kunnen in
een mandje zonder vieze geurtjes, waar het
netjes rechts is en traditioneel met met wat
“noties van vroeger tijden”. Wilders deed zijn
werk en toont het CDA en de VVD nu wat ze
eigenlijk willen, nee, wat ze eigenlijk in de
kern al zijn. Als beide partijen dat echt
accepteren en hun lot en weg hervinden,

MAAR,
-de zon verwarmt ons nog steeds heerlijk in
Marseille; september is een prachtmaand
hier. We hadden sinds begin juni , aan
neerslag, maar twee onweren … en dan ook
nog 's nachts. Wat een verwennerij!
-onze kat speelt weer, na haar operatie en
het scheve oog dat overbleef na de ingreep
doet haar weinig kwaad. Het leven gaat ook
voor haar door en ze komt ook al weer wat
aan.
-de grote manifestaties (Rom’s en pensioenleeftijd) verliepen hier in Marseille luidruchtig, feestelijk en zonder EEN incident.
Hier kunnen ze nog echt netjes demonstreren: het zijn echte professionals!
-hier maak je ook de ramadan wat bewuster
mee omdat er dan veel feestelijks blijkt te
zijn op de Arabische markten in Nouailles.
Heerlijke, zoete gebaksgeuren alom , belaagd door… duizenden stadsbijen, die er
graag van willen snoepen. En ook vrolijke
mensen vooral ook, met name bij de laatste
inkopen, net voor de zon ondergaat. Salem
Aleikum (vrede zei met U).
-de vriendelijkheid en openheid van deze
stad blijft ons verrassen. De stad ingaan
voelt hier als een warme douche. En bang
zijn is er ook niet bij.
- het Alcazar, mijn dagelijkse tankplek voor
de actualiteit, hervatte ook zijn gewone openingstijden , omdat de rentrée (de terugkeer
van de schooltijd) weer werd gepasseerd.
Ook pure verwennerij.
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‘ maar hij meldt –dat hij een orgasme krijgt
-.
De woorden, de geluiden …
overschrijden hier
mijn waarden- en
normensysteem in cres-cendo…. Het zijn
vlijmscherpe wapens die mij raken …. Mijn
toestel rinkelt nog een aantal keren maar ik
reageer niet meer.

******
COLUMS
NICOLE’S CORNER

Naar mijn logica hanterend contacteer ik
mijn dochter ivm het opzoeken van het
telefoon nummer van de gevangenis waar
deze mens verblijft.
Langsheen de verschillende diensten passerend beland ik bij
de verantwoordelijke van dienst… of ik
maandag wil terugbellen … Tja ....

EEN KRACHTMETING EN VAKANTIE…
Vakantie betekent ‘rust’ en een krachtmeting
leek me meer gekaderd in de sportieve
context geplaatst… Toch …. Soms treden er
onvoorziene omstandigheden op …

Mijn gasten weten niet goed wat ze ermee
aan moeten … ze fronsen zich de wenkbrauwen, niet goed begrijpend –waarom ik
maar al te vaak investeer in de volgens hen
destructiviteit -. Ik heb geen behoefte om
verklaringen af te leggen over het geven van
kansen aan zij die leven aan de rand van
onze maatschappij.

Met als doel ‘rust’ in me op te nemen
regelde ik op zondag een uitstapje voor
mijn gasten in la douce France. Saint Cirq
la Popie is een pittoresk dorpje met een ‘
vue imprenable’. Kuierend door de kleine
straatjes geniet ik van de gezellige winkeltjes met hun aanbod van o.a. honing en
wijntjes , van de geuren van lavendel en de
natuur rondom mij .. Een opname voor
mijn zintuigen en resulterend in een gevoel
van –balance - … tot mijn gsm zijn rinkelende toon me signaal geeft van een
inkomende oproep.

Mijn behoefte is om te delen dat het me
raakt … en gelukkig geeft het vertrouwen
van mijn man vanuit Spanje waar hij op
moto-toer is, me de kracht te weten dat hij
me steunt en mijn kracht erkenning geeft.

De stem van de gedetineerde die enkele
weken eerder, een eerste intake-gesprek
had, is laag en bijna fluisterend wanneer hij
zijn naam uitspreekt… Gezien ik in Frankrijk
vertoef wil ik dit gesprek tot een strikt minimum herleiden en ik geef de boodschap me
op een later tijdstip te contacteren… en hij
…. Nog steeds fluisterend, spreekt mijn
naam uit en vertelt me dat hij me aantrekkelijk vindt en insisteert dat hij iets van
me wil … Mijn adem stokt en ik voel boosheid borrelen … Gelukkig ben ik een
geoefend mens wat betreft crisissituaties en
ik schakel een versnelling hoger naar mijn
-women power-.
Ik geef hem de
boodschap dat ik hem geen afspraak meer
wil geven en hem aanraad psychiatrische
hulp te zoeken… terwijl hij met rauwe
donker timbre in zijn stem me beschrijft
welke seksuele handelingen hij met me wil
doen … . Ik verbreek het signaal en hij
belt terug. Nog niet begrepen ! denk ik bij
mezelf… en ik geef een duidelijk –stopsignaal-. Hij zegt dat het ‘fout was van hem

Een gesprek met de psycho-sociale dienst
van de gevangenis op maandag is
constructief. Celcontrole is de actie die ze
zullen ondernemen , want wellicht heeft hij
een gsm binnengesmokkeld . Alle
uitgangspermissies worden ingetrokken en
alle kansen geboden worden geannuleerd…
Terecht.
De seksuele intimidaties zijn een vorm van –
macht willen uitoefenen – en ik weet - dat
enkel kracht – de enige juiste keuze was …
Mocht ik in –onmacht – gereageerd hebben
door aandacht te blijven geven aan de
destructiviteit er geen mogelijkheid zou
geweest zijn om balans te vinden.
Op de vraag , wat maakt dat ik met gedetineerden werk …is er enkel mijn
antwoord… mijn beleving dat een 25% wel
het juiste pad leert te bewandelen … het
pad van kracht en constructieve wendingen…. Tweede kansen die gegrepen
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worden… Het levert voor mij een bijdrage
aan de wereld… Een wereld waar te weinig
aandacht is voor het begeleiden van mensen die het spoor kwijtraakten. Een wereld
waar veel wordt gepalaverd over het foute
van de ander en van uit angst en onmacht
wordt gereageerd. Ik geef toe … het is niet
de bedoeling dat ik krachtmetingen doe
tijdens momenten van rust en vakantie.

wat de consequenties zijn van 35 jaar
visieloos gedrag. Goed, je weet hoe ik daar
over denk na 40 jaar verblijf in Rotterdam en
dat je uiteindelijk op deze ontwikkeling kon
wachten ondanks alle verkrampte pogingen
van politiek in eendrachtige samenwerking
met hun vrienden bij de media om het tij te
keren. Helaas, te laat of misschien wel
prima dat ze te laat zijn maar het blijft
natuurlijk een in- en intrieste ontwikkeling
aan de ene kant maar aan de andere kant is
duidelijk geworden dat de mensen zich niet
langer laten als stemvee laten behandelen.

Weer een ervaring rijker, alleszins.
Nicole, Augustus 2010-

Vreugdevolle ontwikkeling vind ik het,
hopelijk, aanstaande schisma binnen het
CDA. De principiële grefo’s van de CHU en
AR versus de opportunistische machtsbeluste types van de KVP ( morgen gaan
we gewoon even biechten en dan kunnen
we op volle kracht verder met het volk een
rad voor ogen te draaien) want de kassa
moet wel rinkelen, toch?
Ab Klonk, zoals de Jonge hem noemde,
mag dan wel stoorzender zijn geweest maar
heeft wel mijn sympathie om reden die hij
ergens voor staat, wiens opvattingen over
mens en samenleving ik volstrekt niet deel,
maar dat hoeft ook niet.
Een land krijgt een regering die het verdient
en dit verdient Nederland kennelijk. Een
compleet ontspoord land dat hopeloos zoekt
naar een nieuwe identiteit en dat kan nog
wel een paar jaar duren. Immers, wat je in
35 jaar doelbewust naar de donder hebt
geholpen komt niet vanzelfsprekend snel
weer terug of in beursterminologie gesproken: vertrouwen verdwijnt te paard en
komt terug te voet.

REACTIE LEON
Beste Nicole, dat is niet alledaags voor
mensen buiten de hulpverlening. Deze
confrontatie, en ook de wijze waarop, met
een mens met een andere kijk of in een
totaal andere omstandigheid verkerend.
Niet eenvoudig te plaatsen voor de mensen
uit de “gewone wereld” dus ook. En we zien
dat ook de professional nu wordt geraakt…
en alle zeilen bijzet. En het professioneel
plaatsen moet omdat er eerst een inzicht bij
nodig is. Wat enerzijds tot tolerantie en
begrip leidt, maar anderszijds ook tot
ingrijpen. Noodzakelijk en in ieders belang.
Dank je voor dit “inkijkje” in de wereld die wij
zelden zien en vaak ook liever niet WILLEN
zien. Maar hij is er intussen wel degelijk,
onderdeel van onze wereld en vaak ook
veel dichterbij dan je denkt.
Groet,
Leon
******

JOS’S COLUMN

De o.a. morele spagaat waar Nederland in
verkeert wordt wat mij betreft nog het beste
verwoord in het rapport over en van de
politie dat afgelopen week het daglicht heeft
gezien.
Aangeprate
fenomenen
als
ongebreidelde tolerantie, het “moet kunnen”
fenomeen, narcisme verheffen tot norm, e.d.
vormen de basis voor de noodkreet die
zowel door de politie op de werkvloer (zeker
niet in de door m.n. Ter Horst aangestelde
top die onverdroten volhardt in het
verdedigen van de samenleving waar ze nu
in verzeild zijn geraakt) als door een steeds
groter wordende groep burgers wordt geuit

OVER KABINETSFORMATIE,
OVER SARKO’S ROMA-GEDOE EN…
OOK OVER GOOD-OLD TARIQ RAMADAN..
OVER DE KABINETSFORMATIE
De kabinetsformatie dus en mijn visie
daarop.
Al met al natuurlijk een treurige vertoning
wat zich in dat land voltrekt maar misschien
wel goed dat de gevestigde orde zich,
weliswaar te laat, eindelijk gaat realiseren
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en decennia lang
door de zojuist
gememoreerde clubs zijn geëntameerd. Ik
vrees dat dit koren op de molen is voor de
heren Rutte en Verhagen die al veel langer
inzien dat het zo niet verder kan maar daar
geen uiting aan konden geven omdat het
politiek spectrum daarvoor niet geëigend
was. We gaan het wel zien over een week
of drie. Overigens, naast Denemarken en
Nederland lijken ze in Zweden inmiddels
ook ontwaakt te zijn uit een 40 jarige sociaal
demecratische
welhaast
terminale
winterslaap zo begrijp ik uit de berichtgeving
van vanavond.

In casu heeft betreffende groep immigranten
uit Roemenië aan het ene noch het andere
voorschrift voldaan want deze groepering
leidt a.h.w. een soort nomaden bestaan en
zijn zoals je overal in Europa en dus ook in
Frankrijk kunt zien met hun auto’s en
caravans Frankrijk binnen gereden en zijn
op een plek neergestreken.
Er is weliswaar een kleine groepering die
legaal verblijft en die verblijven dan ook op
speciaal daartoe door de lokale overheid
ingerichte verblijfplaatsen doch sedert het
moment waarop Roemenië en Bulgarije deel
uit maken van de EU zijn aanzienlijke
hoeveelheden immigranten uit die landen
met een zigeuner achtergrond op goed
geluk naar West Europa gekomen en die
hebben zich, zijnde echte nomaden, niet
gemeld bij de vreemdelingendiensten zoals
zojuist gememoreerd. De mensen behorende tot deze groepering zijn in feite 24
uur na binnenkomst illegaal in het ontvangende land en komen in beginsel in
aanmerking voor directe verwijdering uit het
betreffende land.

EN OVER SARKO EN ZIJN “VEILIGHEIDSBELEID”
Tot slot nog even over al die ophef over
Sarko en zijn “neo nazistische beleid”. Wat
mij betreft is alle kritiek op zijn besluit weg te
zetten in sociaal wenselijk en vooral politiek
correct en vooral hypocriet geleuter alsmede
het klok en klepel verhaal. Die Eurocommissaris Mw. X(=REDING) die ongetwijfeld in het kader van positieve
discriminatie dat baantje heeft gekregen
schoffeert niet alleen de Franse overheid in
het algemeen en Sarko in het bijzonder
maar ze geeft er blijk van volstrekt geen
kennis van zaken te hebben en haar
ambtenaren kennelijk ook niet

Frankrijk heeft net als alle andere EU
lidstaten deze ontwikkeling, d.w.z. de
ongebreidelde en niet gereguleerde instroom van mensen uit genoemde landen,
door de vingers gezien totdat het naar de
mening van de Franse regering om bekende
redenen uit de hand liep.
Vervolgens heeft Sarko c.s. besloten om
over te gaan tot wat hij al veel eerder had
moeten doen: handhaving van de regel.
Niets meer en niets minder.
Vergelijk het maar met wat Rita Verdonk
destijds deed met de handhaving van de
regels van de n.b. door Job Cohen
gemaakte
nieuwe
Vreemdelingenwet.
Commotie alom bij de onwetenden en de
quasi maatschappelijk bewogen onzinverhalen zijn vanzelfsprekend niet van de
lucht.
Nu is dat nooit anders geweest en is ook
volstrekt voorspelbaar bij een groepering die
van zichzelf vinden dat ze tot linkse
signatuur gerekend kunnen worden maar
dat een EU commissaris zo’n uitglijder
maakt vind ik meer dan bedenkelijk en is
denk ik ook meer dan bedenkelijk. Wat mij
betreft een incompetente mevrouw bij wie

De juridische regelgeving in het kader van
de Vreemdelingenwet is als volgt en dat
overigens al jáááren lang, dus niets nieuws
onder de zon, d.w.z. sedert de jaren tachtig
dat de navolgende regel door de aangesloten EU staten werd vastgesteld.
De EU kent in beginsel vrij verkeer van
personen en goederen binnen haar
landsgrenzen met dien verstande dat in
geval een onderdaan van enig EU land zich
wenst te vestigen in een ander EU land
hij/zij zich na aankomst in betreffend land
dient te melden bij de plaatselijke
vreemdelingendienst die datum binnenkomst, personalia e.d. registreert in zijn/haar
paspoort resp. reisdokument
Betrokkene kan vervolgens gaan en staan
waar hij/zij wil en heeft drie maanden de
gelegenheid om a. werk te zoeken teneinde
zelfstandig in zijn/haar levensonderhoud te
voorzien en b. binnen gestelde termijn te
zorgen voor passende huisvesting.
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de eenvoudige emotie de boventoon voert
boven de rede en niet in de laatste plaats de
vigerende regelgeving.

JOS
Dank je zeer, beste Jos! En dit verdient
waarlijk wat commentaar van de redactie!

Vanzelfsprekend heeft de Franse regering in
deze een uiterst zorgvuldig en afgewogen
besluit genomen teneinde erger te voorkomen en wellicht, terecht, als signaal aan
een ieder die mocht denken dat, in dit geval
in Frankrijk, een land is waar je naar eigen
inzicht je gang kunt gaan, duidelijk te maken
dat zelfs Frankrijk op enig moment haar
“grenzen” stelt. Volstrekt legaal en 100%
legitiem en al die opgeklopte commotie door
de media, ach het zal Sarko nog minder dan
een zorg zijn.
Hij weet heel goed wat hij op dit punt doet
en gaat vanzelfsprekend onverdroten door
met de handhaving van al enkele decennia
lang bestaande regelgeving zo weet ik uit
eigen wetenschap toen ik dit soort zaken als
advocaat deed en uiteraard met verve,
willens en vooral wetens!!, dezelfde onzin
uitkraamde voor de Vreemdelingenrechter
als de media en schrijvende pers nu doen.
Zo gaan die dingen nu eenmaal. Het is altijd
gemakkelijk om klakkeloos mee te deinen
op de golven die bepaalde types doelbewust
veroorzaken. Ook in dat opzicht niets
nieuws onder de zon.
Dus, als je a.s. dinsdag in de ether bent bij
Radio Limbabwe ( uw redacteur werd op 21
sept. Life geïnterviewd door L1 over
“sarkogate”) en je wordt om een inhoudelijk
oordeel gevraagd let goed op dat je je niet
laat verleiden om mee te deinen op de
golven van wat de lieden van die zender
willen horen zoals dat bij de media in
Nederland eerder regel dan uitzondering is.

Over de kabinetsformatie en de politieke
toestanden…
Hoho, beste Jos, 35 jaar visieloos gedrag?
En in welk westers land was dat dan ANDERS? Ik volg in detail de politieke
/maatschappeljke ontwikkeling in heel wat
landen en regio’s (zie ook LP) en zie een
enorme overeenkomst in geklaag, schuldigen zoeken en de politiek uitkotsen! Alsof
het “overal Nederlandse toestanden” geeft,
in alle uithoeken van “onze westerse
beschaving”. Dat dit aan de Nederlandse
politiek zou liggen is echt te veel eer, beste
Jos! Die analyse is zeker onzin, dat durf ik
zeker te stellen.
Overal zie je politieke versplintering, links in
de achteruit en rechts (zeker ook ultrarechts) in de opmars, ontevredenenpartijen,
xenofobie
en
antiimmigrantengedoe,
isla-mofobie
van
Duitsland tot in de VS,
religieuze
ineenstorting van een zeldzame omvang en
ernst…. Kortom een bescha-vingscrisis van
jewelste. Onze wereld en de ideeën waarop
we die bouwden is dus obso-lete. En dat is
waarlijk in de geschiedenis niet de eerste
(en ook niet de laatste) keer. “A cultural
breakdown” dus.
En wat gebeurt er dan? Wel het oude en
bekende afkraken, schuldigen zoeken
(nogal belachelijk) , steeds meer discussie
over hoe het verder moet (=onontkoombaar!) en vooral angst en bangigheid
voor de dag van morgen.
Dat is toch in het HELE westen, en akelig
gelijk in vorm nu, aan de gang? Valt dat
niemand op in klompenland? Zijn ze daar in
hun eigen navel gekropen en vergeten hoe
piepklein de polder is en hoe groot de
wereld waartoe men kennelijk toch behoort
(ook hun cultuur, hun beschaving dus)?
Waarom dan dat vermoeiende schelden op
nederlandse politici? Natuurlijk moet je wel
flink tekeer gaan over WAT ze zeggen en
denken, ons afraden en ons aanraden, want
die discussie moet toch de redding brengen.
De hernieuwde politieke discussie dus…

EN NOG EVEN OVER RAMADAN
Ik neem aan dat je kennis hebt genomen
van de afloop van de procedure/claim in de
arbeidszaak van heer Ramadan versus de
Gemeente Rotterdam?; precies zoals ik al
voorspeld en waarover ik je uitvoerig heb
geschreven, nou ja voorspeld, daar hoefde
je niet veel kennis van zaken voor te
hebben. Kansloos van tafel geveegd bij n.b.
vervroegde uitspraak. Beetje erg pijnlijk en
ook wijselijk niet geappelleerd. Ook weer
zo’n geval van deinen op die bekende
golven.
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Zo was het toch altijd en eeuwig al, beste
Jos? Dus laten we ons kruit maar verschieten met de echte analyse en die heeft
bitter weinig te maken met “35 jaar visieloze
politiek in Nederland”. Dat betekent minstens 35 jaar lang al een zodanige verandering in de wereld, dat steeds keiharder
blijkt dat het “over en opnieuw” moet! Denk
aan romeinen, grieken, egyptenaren, ottomanen, nazisme en facisme en communisme… Die moesten toch ook “om
zeep” en alles “moest toch toen ook opnieuw”?
Wel dat is nu dus WEER aan de hand! Hoe
moet het dus verder, qua fundamenten, nu
en voor de komende generaties? Dat is de
vraag en dat uitvinden leer je niet in Den
Haag. Dat is ooit weer eens het resultaat
van allerlei discussie en gewring of zelfs
van een bloedige revolutie of oorlog. Daarin
zijn we dus nu terecht gekomen, wij allen en
dat is echt niet de schuld van het
Nederlandse CDA of de PvdA of zoiets!
Please , stop this nonsens!
En effe om te lachen: de door jou zo verguisde Hollandse integratiepolitiek… is, zegt
men in buurland Duitsland nu, wat men daar
al 40 jaar dus NIET deed en durfde! En wat
ze nu ALSNOG moeten gaan doen! Nou jij
dus weer! Lees het boek van die Sarrazin
en volg de discussie daar maar… Dus:
Nederland deed het met zijn integratie
BETER en Duitsland vergat het ook zo te
doen!

waaronder dus nogal wat linksen, zijn het
hiermee EENS dus!
Iets heel anders is de manier WAAROP
Sarko dit nu aanpakt en zijn politieke motieven! Hij is enorm onpopulair geworden
(nog 30% houdt van hem), hij verliest nu
ook op (ultra-)rechts (=FN) zijn aanhang ,
mede vanwege dochter Le Pen, kan
vanwege
noodzakelijke
hervormingen/
bezuinigingen op LINKS niks meer winnen
en gaat dus over tot… jawel: een flink potje
populisme. De “schurken” worden dus
aangepakt, die clandestienen moeten weg
en de terroristen moeten worden uitgeroeid.
En dat met veel power en tromgeroffel. Nu
krijgt hij er internationaal enorm van langs:
van Obama tot de paus. En de fransen
schrikken zich daar rot van. Dat wist Sarko
al lang tevoren, en zie hoe hij midden in de
afkeuring in de VN in New York aankondigde, de ontwikkelingshulp van zijn land te
gaan OPHOGEN (+20%!) en ook belasting
op financiële transacties voorstelde om de
wereld te helpen! Dat is dus ook wat heel
anders dan juridisch gelijk hebben, dat is
erg slim strategisch politiek bedrijven!
Hij is nu in de voorzittersrol van de G8 en
de G20 voor het komende jaar… En
DAAROVER gaat het dus nu ook.
Als je mijn interview op L1 beluisterde
hoorde je dat ik vooral DAT trachtte uit te
leggen! Ik ben de naïviteit echt wel voorbij,
dacht ik… Beter gezegd, hoop ik..
DAN NOG EVEN “ONZE TARIQ”
Ja ik hoorde dat hij contractrechtelijk
ongelijk kreeg, wat ik niet verder kan beoordelen. En dat zal, jij kunt het weten, wel
best kloppen. Moreel heeft echter politiek
Rotterdam ONGELIJK gehouden! Ze zijn,
als domme ganzen, niks wetend, achter een
halve waarheid aangelopen. De auteur
/hoogleraar die op NATUURLIJK nogal
controversiële wijze, want balancerend op
de grens van twee werelden, de islam
probeert te MODERNISEREN moet dus
Rótjeknor per omgaande verlaten! Ik las
jouw boek van Tariq goed… en nog andere
van hem ook, volg ook zijn interviews, zijn
uitzendingen op Press-tv van Iran en kan je
mededelen: Tariq Ramadan is een verder te
steunen moslim , waarvan we er veel meer
hoogleraar moesten maken. Degene die zijn
nek uitsteekt en zijn geloofsgenoten flink

SARKO’S VREEMDELINGEN/ VEILIGHEIDSBELEID
Kort en duidelijk: juridisch en technisch heb
je gewoon helemaal GELIJK, Jos. Sarkozy
overtreedt geen enkele franse en/of
europese wet! En alle andere europese
landen doen het precies zo; wel wat stiller
maar verder precies gelijk. Zie Italië, Engeland, Duitsland , Denemarken etc.! En
Brussel “vergat” ook weer eens de miljarden
voor integratie van de Roma’s in Roemenië
(!) goed te besteden en dit land eens op de
vingers te kijken! En omdat Zuid-Europa
veel zon heeft hebben Frankrijk en Spanje
en Italië samen wel 1 miljoen (!) roma’s
clandestien op bezoek! Daarom zie je niet
zoveel in de noordelijke landen van dit
probleem. Let wel: 2/3 van de fransen,
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aanpakt. En die wordt door die R’damse
islamfobe schijtlaarzen er uit gezet! Net
zoals eerder Hirsi Ali. Om partijpolitieke (=
populistische redenen). De pianist die de
niet makkelijke partituur speelt moet eruit…
Wat een stom gedoe als je ECHT vindt dat
moslims minder achterlijk moeten worden!
Geparafraseerd gezegd: in R’dam zijn ze
dus zelf achterlijk bezig en blind en kortzichtig en partijpolitiek sterker dan qua visie
en inzicht. En Tarig gaat natuurlijk niet in
beroep, die heeft elders echt een hoop
(goed) werk te doen. Wat meer oplevert dan
die domme speeches van ene Wilders, die
de Koran echt niet kent en niet eens weet
wat soufisme is. De domheid regeert
weer…
Zo, ik hou je verder wel op de hoogte van
Tariq die een nieuw boek deed verschijnen,
wat ik hier in veel handen zie van de
moslimjeugd. En het gaat weer over
integratie, maar dan gezien vanuit de partij
die meer moet WILLEN integreren. En dat
wilden wij toch ook ? Eerherstel voor deze
man dus. Dat komt nog wel goed.

aan kan. Maar zijn kiezers krijgen helaas
nooit wat ze denken. Hij is ook gewoon
machtshongerig en heeft voor geen enkel
nederlands probleem een oplossing. Enkel
een eigen persoonlijke agenda.
Geert houdt van zijn rol van kwaaie, nietconstructieve partijleider. Dus die blinde
kiezers van hem, maken hem ook nog groot.
En niemand weet nu nog, wat er tegen te
doen. Geert W. gijzelt dus iedereen lijkt het.
Maar het uur der waarheid komt ooit. En
dan gaat het om meer dan wat tactiek. Dat
zal dan geen enkele kiezer gedogen.
******

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
ZIJN WE OP WEG NAAR ISRAFINE ?
Deze fakenaam voor de ene staat Israël +
Palestina is de uitvinding van de exjuridische adviseur van Abbas en oud-PLO
lid. Hij ziet de PLO absoluut niet in staat om
tot een eigen palestijnse staat te komen
tegenover het zo koppige, vastberaden en
powerfull Israël. En wijst r op dat ook de
ultra-rechtse kolonisten het al lang zo zien:
kijk naar hun bezettingsaanpak op oostelijke
zijde van Jeruzalem! Daar is de factoe , ook
bestuurlijk, al sprake van een stuk Israfine!
Hij beweert ook dat veel palestijnen intussen
zo denken: zij willen werk en vrede en
waarom niet in EEN staat samen met
daarbinnen twee groeperingen? Een soort
nieuw-België dus… Ook terug dus naar hoe
het 200 jaar geleden ook WAS… Toen leefde deze groepen ook samen in Palestina en
wisten zich afkomstig van een stamhouder
die Abraham heette. Dat is zegt Ziyad Clot
de pragmatische weg… Elke andere is
utopie!
Dat is een heel ander geluid dan de “twee
vreedzaam naast elkaar levende staten”
waarover het nu weer gaat. Een heel apart
punt blijft de enorme Palestijnse vluchtelingen diasapora: er zijn miljoenen
palestijnen te vinden in de kampen in de
buurlanden. Jordanië voorop, Libanon als
tweede… Daar zit HET probleem zeker ook,
maar van deze palestijnen houdt niemand
en er praat ook liever niemand over… Ook
Abbas hoor je niet. Stelt u zich voor”de PLO
gaat de Palestijnse Staat runnen en moet

Zo beste Jos, ik dank je zeer voor je bijdrage, interessant als altijd. En ik nam, net
zoals jij, maar weer ook geen blad voor de
mond! Laten we dus zo doorgaan, dit zou
WEL kunnen helpen toch?
Groet en dank,
Leon

******
A CAMELEON’S VIEW
DE LOGICA VAN ENE WILDERS
Wilders heeft een straatvechtersmethode
geadopteerd en houdt zich absoluut aan
geen enkele “gewoonte” van de zittende
politiek. Bos zag dit aankomen en vertrok;
anderen volgden. En zelfs Cohen, het
geheime wapen van de PvdA, is er ook niet
tegen opgewassen, so far.
Wilders heeft geen enkel duidelijk en consistent verhaal en komt er mee weg.
Niemand eist wat van hem: hij doet wispelturig, heeft geen lijn en alles lijkt te
mogen. Hij demonstreert voor zijn, verneukte aanhang, dat hij die haagse kliek best

9

dat probleem ook oplossen…. Dat kon,
weten we zelfs Duitsland nauwelijks. En die
kregen er ook nog gewoon het hele land bij!
Mogelijk heeft Ziyad toch een aardig punt
gescoord….
Eind 2010 weten we meer…, ook over wat
we van Israfine moeten denken?

raten mogelijk uitgezonderd; die anticipeerden daar ook al uitgebreid op door hun
economieën te moderniseren en te differentiëren. Het stilstaan van de ontwikkeling
in de islam als godsdienst, lijkt het in de
meeste landen bijna onmogelijk te maken te
moderniseren en zich te ontwikkelen. Er is
dus egenlijk een forse clash gaande tussen
de conservatieve en de moderne islam…
Ook bepaald geen in gesloten rangorde van
samen oprukkende horden dus!
Wat het westen nu vooral ziet/beleeft zijn
“zijn locale radicale moslims”, een minderheid die echter veel schrik aanjaagt. En
waarbij de ultra-rechtsen ook nog flink
meehelpen om dat beeld te overtrekken!
Het westen in chaos en achteruitgang ? Tja
daar zijn nogal wat symptomen van, maar
dat is heel wat anders dan dat de “westerse
cultuur onze leefwijze en ideeën”, obsolete
zouden zijn. In tegendeel dus: van China,
via Afrika en Latijns Amerika tot in het
Midden-Oosten, naar Zuidelijk/Oostelijk Azië
is de westerse manier van leven uiterst
populair geworden!
Dat WIJ het westen zelf in de dallas zitten
betekent helemaal niet dat onze manier van
leven etc. geen weerklank zou vinden. In
tegendeel dus! Duitse Mercedessen en
BMW’s worden meer in China dan in Europa
verkocht en zijn ook in andere landen toppers en DE symbolen. Consumeren, op
krediet leven, fabriceren, ontwikkelen en
handel met kapitalisme als centrale idee, dat
is overal op de wereld uiterst populair. Zo
populair dat wij nu zelfs last krijgen van die
populariteit: “onze” leerlingen maken het de
leermeesters erg moeilijk nu! Dat is toch
veel meer de werkelijkheid?
En die radicalen en hun terrorisme? Dat zijn
de stuiptrekkingen van een vastgelopen religie die niks anders meer weet dan zich
schietend te verzetten tegen de westerse
manier van leven en die hun religieuze
samenlevingsidee bedreigt!
Dus lees ik nu steeds vaker over economen
die zeggen: help die olie-moslims om te
integreren in de moderne wereld-economie ,
behoedt ze voor de ondergang met hun grote jonge bevolking. Zorg dat daar de staten
niet helemaal instabiel worden en instorten.
En besef heel goed, dat het demografisch
inzakkende westen (en Japan ook al in het
oosten!), de jongeren uit het Midden-Oosten

(naar een artikeltje uit Jeune Afrique, een
Frans blad door/voor afrikanen dat de
wereld erg anders ziet dus).
DE ISLAM STAAT OP INSTORTEN??
Wie zegt dat nou weer, hoor ik u denken.
Terwijl de naam van “Al-Qaida” overal klinkt,
de terrorisme-risico’s lijken toe te nemen
kun je zoiets mafs toch niet zeggen? Nou,
misschien toch wel, als je nu een in de
breedte kijkt naar de islam in de wereld en
daar het radicale terroristische deel eens
“naast” houdt..
Want wat is de werkelijkheid nu in die groep
van 1,2 miljard op de wereld? Wel allereerst
valt op hun grote gedifferentieerdheid, hun
vele stromingen en rellen over de “ware
islam’ en ook het gewring om de boventoon
te voeren. Dus om leading position te verkrijgen in deze grote religieuze groep. En
dan zien we vooral ook de herrie tussen de
sjiieten en de soennieten (al sinds de dood
van Mohammed, 1300 jaar geleden). Twee
totaal verschillende opvattingen ook over
kerk en staat.. Sjiieten zijn centraal geleid
en hebben een hierarchie , soennieten zijn
zeer verdeeld en lokale groeperingen met
enkel lokale geestelijke leiders. Ook zien we
nu, de sterk groeiende tegenstelling tussen
Iran (zijn sjiieten en persen!) en de hen
omringende soennitische broeders van
arabische snit, die Iran voor geen meter
vertrouwen. En zie ook Turkije (soennitisch)
dat met zijn ottomaanse achtergrond zich
ook nog in deze machtsstrijd mengt. Geen
beeld van een “verenigde islam” die de
wereld samen gaat veroveren dus. Dat dit
door radicalen geschreeuwd, wordt is iets
heel anders dan dat men al in slagorde aan
de grenzen van het westen zou staan…
Nee, het is eigenlijk helemaal anders: met
het eindigen van het olie/gastijdperk op
enige termijn, zullen de economieën van de
meeste islamitische landen het heel erg
moeilijk gaan krijgen. De Arabische Emi10

en Afrika hard nodig zal krijgen. Als immigranten om onze economie draaiend te
houden en als markt voor onze producten.
Bent u nu nog bang voor een GROTE
ISLAMITISCHE DREIGING die ons gaat
vernietigen? Wel, dan moet u op Wilders
blijven stemmen en vooral niet goed om u
heen kijken. Want dan loopt u nu zelf al
hopeloos achter!
En Europa moet nou net meer samenhang
en macht opbouwen en goed zien dat het
“buiten spel komt te staan” als je ziet hoe
snel het oosten en ook anderen zich
ontwikkelen. De EU is harder nodig dan
ooit… Maar net nu zijn die vermoeide,
verwende decadente westerlingen de EU
moe en willen zich liever navelstarend
achter hun nationale idee en poortjes
terugtrekken. Eeuwig zonde van dat mooie
Europa met zijn cultuur en leefwijze die zo
aanslaat bij alle volkeren.

125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem”
eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
………………………………………………………
………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook
“vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op
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