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DE ONE-LINERS
OVER DE ARABISCHE REVOLUTIES: “THE FEAR FACTOR HAS BEEN BROKEN”.
“ER IS PLAATS ZAT IN ONZE MODERNE WERELD. ER BLIJKEN 50 MILJARD PLANETEN
IN “ONS SYSTEEM” TE BESTAAN, WAARVAN ER 500 MILJOEN “MENSELIJK LEVEN “
ZOUDEN KUNNEN HERBERGEN”.
“THEY HAD TO KNOW” (Madoff in een eerste interview in het gevang, over zijn klanten in
het mega pozzi-game).
ACTUEEL FRANS MOPJE: “DEMOCRATIE HALAL”.
Zo had die arme Bush het nou ook niet bedoeld.
toewijding van Geert c.s., nu al blijkt te zijn
verdwenen en is vervangen door een echte
revolutie volgens Frans/westers model en
dus met alle bloed en tranen die wij in het
“concept” stopten, is het hoog tijd dat ik me
dus gauw bij Geert excuseer.
Welkom dus in het tijdperk van de
“democratie halal””, dat wordt nog lang en
ook pijnlijk wenen aan heel andere tijden.
Maar ook wij hebben de Verlichting
overleefd… of is het andersom?
Veel leesplezier,

REDACTIONEEL.

Leon en Theo
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

BESTE LEZERS,
Hoofddoeken zijn van alle tijden, “ons
moeder” moest er in de 50-er jaren een op
van de pastoor bij de kerkgang nu moet die
er weer af van “populaire Geertje en de
zijnen”. En in COLUMNS leest u over hoofddoeken in WOII. Nu de “achterlijkheid” van
die moslims , natuurlijk ook door toedoen en
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Eindelijk krijgt Geert zijn dus zijn zin nu er
ook jonge, goed opgeleide en werkwillige en
vooral “niet-achterlijke” moslims bij zijn!
We gaan dus, in Nederland en elders in de
EU, meemaken hoe de politiek met deze
stormloop zal (moeten) omgaan. Leg de
rechten van de mens maar even in de la en
bereid u voor op grote politieke strijd in vele
democratische westerse landen… We gaan
nu met de billen bloot en die van Geert
zullen ons nog gaan verrassen!
En Sarkozy riep zijn politie al op om in Nice
goed op te letten en er werden al 200 van
hen in de Franse Alpen opgepakt. Lekje van
Berlusconi…
-WE ZIJN AANGEKOMEN IN HET
TIJDPERK VAN DE “DEMOCRATIE
HALAL”.
Dat had Bush c.s. nooit gedacht: de
Arabische volkeren komen van binnenuit in
opstand. Zonder oorlog maar wel met
Internet en satelliet-TV die mensen een
kijkje laat nemen in onze luxe-landen en die
hun laat zien, live, hoe je een revolutie runt.
En het blijkt ook nog razend besmettelijk te
zijn. Wat gaat het nu worden: een nieuwe
“schijndemocratie” onder nieuwe despoten
ook gesteund door het westen? Een
democratie naar het Turkse model: een
onafhankelijk leger dat de scheiding van
staat en religie bewaakt, echte verkiezingen
en politieke vrijheden en een moderne
economie gebaseerd op de vrije markt en
op globalisatie? Dus een soort van
“democratie halal”?
Die achterlijke moslims blijken nu toch erg
“ontwikkeld en zelfbewust” te zijn.. Onze
fixatie op de islam maakte ons stekeblind
voor wat er broeide in de moslimlanden aan
onze zuidgrenzen. De interne problemen
van corruptie, armoede en werkeloosheid
van goed opgeleide jongeren, ontwikkelde
zich tot een sterke wil tot vrijheid. Die wij
allen (onze geheime diensten en diplomaten
inclusief), helemaal niet waarnamen. Mede
dank zij die partijen als de PVV, die ook niet
verder kwamen en komen dan domme
slogans over de islam rond te strooien en
eindeloos zaniken over het verbieden van
hoofddoekjes… Nu is wel duidelijk dat zij
zelf de nieuwe “opium voor het volk” zijn geworden; die blind maakt en ook een beetje
“provinciaals achterlijk”. Hoorde u al een

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

OPINIO EDITORIAL
-GEERT, ZE KOMEN ER AAN, DE NIETACHTERLIJKE MOSLIMS!
Italië schreeuwde en schreeuwt opnieuw
moord en brand. Er kwamen al 600
Tunesiërs aan op Lampedusa die werk
wilden, na hun vrijheidsstrijd. En nu laat
Kadaffi de grote poortwachter (betaald!)
voor de EU tegen de immigrantenmassa uit
de Sub-Sahara-landen… ook nog de deur
open doen en oorlog maken. Want na een
partij van duizenden Libiërs (ook ex-Kadaffi
aanhangers natuurlijk!) zullen er naar
schatting… 200.000 à 300.000 subsaharianen door Libië heen aan komen naar ons,
geholpen door een lucratief verdienende
immigratiemaffia. We zagen al eens die
hekken vol jonge mensen in de Spaanse
enclaves in Marokko… Hou dat beeld even
vast en denk aan 300.000 : 27 landen EU=
11.000 immigranten per EU-land… Verdeeld volgens de bevolkingsomvang krijgt
Nederland dus ca. 3,5% daarvan, en dat is
ook ca. 11.000 (valt dus nog mee). Maar als
je het BNP als maat neemt dan… vliegt het
de pan uit!
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enkel commentaar van Geert en de zijnen?
Ach nee, die maken zich op voor de verkiezingen en… dat betekent zwijgen. Dat zijn
pas democraten; daaraan kunnen die
achterlijke moslims een voorbeeld ontlenen!

Security Board hebben geen “masterlines”
zoals Nixon en Kissinger wel hadden. Hij
volgt dan ook Carter, die in Iran (1979,
Khomeini) ook compleet werd verrast.
It’s policy without strategic thinking, schrijft
Newsweek. Choices, prioriteiten zijn essentieel en dat ziet Obama, met zijn te
“binnenlandse
ervaring”
helaas
niet.
Duidelijker kon het einde van een tijdperk
niet worden gemarkeerd. De theorie van de
“Imperial Overstretch” (van auteur/geopoliticus Paul Kennedy), die leert dat “de te
zware “overzeese verplichtingen teveel
gaan vergen van het moederland” . Zoals
dat ook ging bij de Romeinen, het
Nederland van de Gouden Eeuw, de
Spanjaarden, de Portugezen, de Fransen en
ook de Engelsen.. met hun imperiums. De
VS blijkt nu ook in een klap “een oud land”
te zijn geworden, dat Bush, Cheney en hun
discipelen in Europa zagen, pas enkele
jaren geleden. De VS zal zich dus stapsgewijze gaan terugtrekken naar “bescheidener grenzen”. Obama, de hoop van
velen, wordt dus ongewild “de heraut van de
terugtrekking”.

-DE DUIZENDEN TUNESIËRS DIE OP
LAMPEDUSA LANDEN KRIJGEN DE
TELEURSTELLING VAN HUN LEVEN TE
VERWERKEN BIJ ONS.
Ze bleken netjes te zijn, goed opgeleid,
hadden zelfs zakgeld om hun verteer te
betalen en ze werden, nadat de eerste
aarzeling was overwonnen, de vroege
opening van het toeristenseizoen op het
eiland. Hun bedoelingen legden ze keurig
uit: ze willen enkel werk en ze dankten de
inwoners met zelfgemaakte spandoekjes
met er op: Merci Lampedusa!
Zeker een dozijn verdronken toen de
kustwacht van Tunesië hun bootje ramde en
opgevist moesten ze hun gegevens afgeven
en hun vingerafdrukken. Dat is het welkom
van Frontex, de Europese grenspolitie. En
echt niet omdat men ex-Ben Ali aanhangers
zocht onder hen! Nog vóór dat de PVV in de
1e Kamer zit, ligt er al weer wat vluchtelingengedoe voor hun klaar. Zo krijgen we
ze wel stil, met wat “peanuts”. Maar ze
hebben al lang verloren: de storm aan
revoluties bij de zuiderburen gaat nog nog
hele volksverhuizingen opleveren aan onze
grenzen. Frontex verdubbelen zal niet
(meer) helpen..

-NEDERLAND WORDT UIT DE G20
GEWEERD
We mochten ook de laatste keer in Z-Korea
niet meedoen en nu, in Parijs, opnieuw niet.
JPB is weg, het hielen likken van de VS is
verminderd, en meteen horen we niet meer
thuis in de groep van 5 “waarnemende nietleden”.
Ach Sarko houdt niet zo van pipolanden en
ook al willen we nu immigranten ook geen
bijstand meer geven als ze geen
Nederlands spreken of dat bezig zijn te
leren, we zijn gewoon “UIT”. Tja als je het
niveauauau ziet van onze visies op de
wereld, zo we die al zouden hebben, met us
Geert in de rol van censurist, is ook alle
reden verdwenen om Nederland te laten
meepraten (of te laten meeprikken?), in het
gezelschap
van
de
economische
mammoeten. Het zo kiene polderland is
zwaar in de versukkeling geraakt daar waar
het gaat om “waarden en normen voor de
nieuwe wereld”. Den Haag staart navel en
dat kost een hoop tijd.

-OBAMA C.S. MISTEN DE GEOPOLITIEKE BOOT GEHEEL EN AL..
Obama zou de wijsheid van Otto van
Bismarck eens moeten lezen: “De
staatsman kan enkel wachten en luisteren
tot hij God’s voetstappen hoort in de
gebeurtenissen om hem heen. Dan moet hij
snel handelen en Hem bij zijn jas vastpakken. Dat is alles”.
Obama hoorde ze te laat, sprong alsnog op
maar miste ook nog de slippen van de jas…
De 1e keer deed hij niets en de revolutionairen werden vermorzeld. De 2e keer
deed hij meteen wat maar bleef aarzelen
tussen steun aan Moebarak en tussen
“vreedzaam laten veranderen”. Een waar
debacle is voor hem, Clinton en de VS nu
het resultaat. Obama en zijn National
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-OVER 30 JAAR KUNNEN WE DE
KUNSTMATIGE SUPERMENSELIJKE INTELLIGENTIE MAKEN.
In 2015 zal de kunstmatige brainpower
(gigantisch snelle processoren met gigageheugens) van de muis kunnen worden
geëvenaard. In 2023 zijn we al op het
breinniveau van de mens en in 2045 kunnen
we de brains van “alle mensen samen”,
kunstmatig produceren. Niet lang daarna zal
de humaniteit zoals wij die kenden, er niet
meer zijn. Want de allerlaatste uitvinding
van de mens is immers gepasseerd.
Medici, die dit (nog) niet hoorden, zeggen
dat “de mens dan ook eindelijk inziet dat
“oud worden en sterven” vermijdbaar, en
dus onzinnig zijn”.
Net zoals de laatste revoluties via de
technologie van Facebook, Hyves en Twitter
tot stand kwamen , zal die technologie in de
nabije toekomst het “paradijs op aarde” voor
ons scheppen. Daarin zijn wij dan ondergeschikt aan de door ons zelf gebouwde
kunstmatige superintelligentie. Dus U kunt al
weer geloven in de vooruitgang.

-de planten in de jardinière op 7-hoog rijken
de Mediterranee en beginnen te geuren met
wat hulp onzerzijds.
-Marseille blijkt echt onze bestemming en
we hebben het gevoel tijdig te hebben
geschakeld.
-de staking bij SNCM (ferries) is een maand
oud , maar toch kunnen we naar Corsica en
de Maghreb. Met de concurrentie dus…
-het Alcazar, de superbieb, draait ook nog
goed zonder de weggelopen directie,
-een plastic zakje zette mijn derailleur
compleet klem en molde daardoor mijn
achterwiel en derailleur. Ik vraag subsidie
aan bij de burgervader van Marseille,
- het Monument voor de Marseillaise
opende midden in de Arabische revolutie.
In Marseille weten ze prima te timen.
-vrienden en familie genieten nu mee van
onze nieuwe woonplek en wij tonen hun dit
sociale wondertje dat nu plotseling weer ver
vóór ligt op “het noorden”
-kortom: het geluk ligt vlak om je heen en
dat ga je weer scherp zien als de rottigheid
maar ook de hoop weer toenemen…

-ER IS RUIMTE VOOR EEN NIEUW TVPROGRAMMA UIT PEKING: “CHINEES
ZOEKT VROUW ”, GEHETEN.
Op 100 vrouwen zijn er in China 106
mannen; landelijk dus een tekort van 60
miljoen vrouwen in dit gigaland. En sinds
2005 blijkt dat de geboorteratio nog erger
verstoorde: 120 mannen per 100 vrouwen
werd die. Tot grote schrik van de autoriteiten, want enkel vrouwen krijgen kinderen
en met veel te weinig kinderen krijg je de
situatie van buurman Japan. Want nu bleek
ook nog dat de sterftegraad (bij de
geboorte) voor jongens 25 op de 1000 is en
bij de meisjes 40 op de 1000 geboorten..
Dus er is alle reden voor dit TV programma.
Dus Endemol, aan het werk! Of zijn er nu
ook, na die boeren, geen vrouwen meer die
in de ramsj willen?

******

COLUMNS
JACK’S CORNER.
Een aandoenlijk verhaal over vreselijke
tijden en een hoofddoek.
SETTELA ANNA MARIA STEINBACH.
Vijf jaren lang ijverde een Stichting in
Limburg ( Nederland) , die gericht is op
herdenking van vervolging in WOII, voor een
blijvende herinnering aan een icoon van de
Tweede Wereldoorlog ene Settela Anna
Maria Steinbach..
Lange tijd stelde de Sinti- en
Romagemeenschap die aandacht niet op
prijs. In hun cultuur worden de doden met
rust gelaten en worden er geen foto’s
gepubliceerd. Na enige overreding was de
locale vertegenwoordigster van de
zigeuners, overtuigd van de oprechte en
respectvolle intentie van de herdenking en
nam ze met een kleine delegatie deel aan

MAAR,
-de zon vind haar weg naar ons weer terug
en verwarmt ons in plaats van de olie en het
gas,
-de katten van de nieuwe buren zijn even
mooi als onze Hidde die muizen jaagt in het
katse paradijs,; we missen haar dagelijks.
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de ceremonie. De stichting was zeer verguld
met dit nobele gebaar.
De ceremonie was vol rituelen, gedichten en
symboliek en werd opgeluisterd met
zigeuner muziek door een ensemble. Er
was veel belangstelling , ook van leerlingen
van de basisscholen uit de directe
omgeving .

betreffende treinwagon gaf aan dat hierin
niet Nederlandse joden doch Nederlandse
zigeuners werden vervoerd. Op 7 februari
1994 volgde Wagenaar een spoor naar het
woonwagenkamp in Spijkenisse. Daar sprak
hij de Sinti-vrouw Crasa Wagner die hem
vertelde dat ze achter “Het meisje met de
hoofddoek” in de zelfde wagon stond toen
de moeder de naam “Settela” riep.
Aldus wist Crasa Wagner dat het meisje
Settela Steinbach heette.
Via de gedenkboeken van de Nederlandse
Oorlogsgravenstichting, die ook de namen
van niet-Joodse slachtoffers uit de
concentratiekampen bevatten, werd de
familie Steinbach opgespoord en daarmee
eveneens Anna Maria Steinbach, roepnaam
Settela, die op 23 december 1934 in
Buchten werd geboren en aldaar in het
kerkelijke doopregister van 24 december
1934 staat vermeld.
Settela, een Sinti-meisje, werd een symbool
van de Holocaust.

Ter herdenking van het doopsel van Settela
in 1934 werd de doopkaars aan de
paaskaars ontstoken. De pastoor gaf daarbij
enige toelichting. Vervolgens werden zeven
kaarsen ontstoken door Sinti-kinderen,
basisschoolleerlingen en de kleinkinderen
van de peettante en peetoom uit 1934.
Iemand van het woonwagenpastoraat
ontstak de zevende kaars. En eenieder
sprak hierbij een intentie uit.
Daarna droeg iemand, met emotie, het
gedicht “Bloemen in de wind” voor.
Daarna namen de basisschool leerlingen
door het roepen van de namen afscheid
van kinderen die in de oorlog waren
omgekomen, waarna de plaquette in het
voorportaal van de kerk werd geplaatst.
“Hiermee is Settela weer terug is in kerk
waar ze op 24 december 1934 werd
gedoopt” sprak iemand. .
Na een Stille Tocht werd vervolgens de foto
expo “Oorlogskinderen”, die in
samenwerking met Unicef tot stand kwam,
geopend en bezocht.

Levensloop van Settela Steinbach.
Settela werd op 23 december 1934 in
Buchten geboren als dochter van de
handelaar en violist Heinrich, Moeselman,
Steinbach en Emilia, die Toetela werd
genoemd. De bevalling vond, zoals
gebruikelijk, onder hun woonwagen plaats.
Een oude eik markeert de plaats van het
vroegere kamp.
Een huisartsen echtpaar was nauw
betrokken bij en zeer begaan met het
erbarmelijke leven van de zigeuner families.
Vandaar dat familieleden erop aandrongen
dat de doktersvrouw de boreling ten doop
zou houden, en zo gebeurde het.
Aldus ontving Settela van haar peettante op
24 december 1934 de doopnaam Anna
Maria.

Zoektocht naar een naam.
De identiteit van “Het meisje met de
hoofddoek” in de Duitse goederenwagon
werd na grondig speurwerk pas in de jaren
negentig bekend.
Na de oorlog werd het fragment uit de film
van Rudolf Breslauer waarin“Het meisje
met de hoofddoek” figureert in veel
documentaires gebruikt.
Algemeen werd aangenomen dat ze joods
was omdat de massamoord in de Porajmos
op naar schatting 400.000 Roma weinig
bekend was.
Haar identiteit bleef onbekend.
Daarin kwam in 1992 verandering, toen Aad
Wagenaar van de Haagse Courant de film
van Breslauer vele malen had gezien. Hij
begon een zoektocht naar de identiteit van
het “Meisje met de hoofddoek”. Al spoedig
had hij resultaat. Het nummer op de

Op 16 mei 1944 werd door de Nederlandse
politie in heel Nederland een razzia tegen
de Roma gehouden. De Steinbachs bevonden zich dan op een kamp bij Eindhoven
waar Settela ook werd opgepakt. Die zelfde
dag komen ze met 577 anderen aan in
Kamp Westerbork. Al snel mogen er 300
weer vertrekken omdat ze weliswaar woonwagenbewoners zijn maar geen Roma. In
Westerbork werd Settela, evenals haar
zusjes, preventief tegen hoofdluis kaalge5

schoren. Omdat ze zich daarvoor schaamde, verscheurde haar moeder een kussensloop die vervolgens als hoofddoek zou dienen.
Op 19 mei werd ze met 244 andere Sinti
van Westerbork naar Auschwitz-Birkenau
gedeporteerd met een trein die ook wagons
met joodse slachtoffers bevatte. Vlak voordat de deur van de goederenwagon werd
gesloten keek ze nog even naar buiten naar
een hond die daar liep. Dit beeld werd vastgelegd door Rudolf Breslauer een joodse
gevangene in Westerbork die in opdracht
van de Duitsers een film over het kamp
maakte. Haar moeder zei dan:’’Settela ga bij
de deur weg, straks komt je kop er nog tussen”. Zo hoorde ene Crasa Wagner, die
achter haar stond, dat ze Settela heette.
Op 21 mei arriveerden de Nederlandse
Sinti, waaronder Settela, in AuschwitzBirkenau.
Na registratie werden ze bij de afdeling
Roma ondergebracht. Toen in de zomer van
1944 een half miljoen joden uit Hongarije
naar Auschwitz-Birkenau werden gedeporteerd ontstond ruimte gebrek. Roma die nog
geschikt werden geacht om te werken, werden naar munitiefabrieken in Duitsland overgebracht.
In de periode van eind juli tot 3 augustus
werden de overige drieduizend vergast.
Daaronder bevonden zich 213 Nederlandse
Sinti.
Settela, haar moeder, twee broertjes, twee
zusjes, haar tante, twee neefjes en een
nichtje behoorden tot deze groep zodat de
datum van overlijden niet met zekerheid is
vast te stellen.
Vier broertjes werden in een ander concentratiekamp vermoord.
Alleen de vader overleefde de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed als een gebroken
man in 1946 en werd in Maastricht begraven.

Lezer J.
Wat een aandoenlijk verhaal.
En dan zijn er mensen die vinden dat die
herdenkingen maar eens moeten stoppen.
Terwijl we weer in tijden leven waarin etnische afkomst en/of religie je dood kan betekenen. En waarin hele groepen worden
veroordeeld op grond van het gedrag van
enkele uit “hun etnische of religieuze
groep”.
En daarom moet je denk ik herdenken en
stelling nemen tegen iedereen die dit soort
ideeën zaait of die erg “gemakkelijk” een
hele groep in negatieve zin over één kam
scheert. En het moet ook nooit ophouden
omdat opnieuw blijkt dat grote groepen
mensen, zonder op zich (nog) echt erg
kwade bedoelingen, zich laten meeslepen in
dit soort primitieve goedkope onzin.
Verder kun je in dit verhaal lezen dat soms
een hoofddoek erg veel goed kan doen en
zonder hoofddoek iemand zich niet goed
voelen kan. Zoals onze moeders in de 50-er
jaren bij het betreden van een Kerk of überhaupt als ze buiten liepen. En dat was dan
vanwege pastoorswijsheid die wilde dat die
wulpse haren werden verstopt… En de
man-nen maar afleidden in de kerk of ze
opwondden erbuiten. Dat is ook gewoon
een stukje uit het “Rijke” Roomse Leven in
Zuid-Nederland, waar ik nog veel van weet.
Daarom erger ik me nu nog steeds aan de
PVV-ers die niks beters weten dan van “het
hoofddoek dragen”, een politiek strijdpunt
te maken. Dat is pas achterlijk, is het niet?
Zeker op het moment dat er wel andere , en
heel echte problemen op te lossen zijn…
Dank beste J. voor dit ware verhaal waar
ook een hoofddoek in voor komt. Maar dan
om heel andere redenen.
Leon.
******

De zeefdruk, vol symboliek,van een beeldend kunstenaar verbeeld twee hoge muren
met daartussen de treinrails die aan de
einder verdwijnen met op dat eindpunt de
kleine beeltenis van Settela.

A CAMELEON’S VIEW

Zie ook het boek: “Settela: het meisje heeft
haar naam terug”, van Aad Wagenaar.

EXCUSES AAN GEERT
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-EINDELIJK INTERNATIONAAL SUCCES
VOOR “ONZE GEERT”!
Ere wie ere toekomt, het is hem eindelijk
gelukt. Nee, we bedoelen niet het succes
van Fitna I of een knaller van een Fitna II.
Ook niet zijn succesvolle speeches voor de
joods-orthodoxen in de VS, die het verjagen
van palestijnen uit hun huizen,
vanzelfsprekend vinden. Nee, we bedoelen
kort en goed de enorme revolutionaire golf
die door de Arabische landen slaat , met
allemaal ruim 90% moslims. Het moet hem
zo gefrappeerd hebben dat hij er zelfs
sprakeloos van lijkt te zijn geworden: op
geen enkel moment eiste hij zijn succes op
in welke media dan ook! Bravo dus!

schroom samenwerken met vrouwelijke
collega’s met hun haren vrij in de wind of
met een modieuze doek om de weelderig
getoonde haren. En die zo, uiterst
deskundig en onverschrokken bleven
vechten ondanks molestaties door de politie
van de dictatoren, hardop protesteerden
tegen de sluitingen van hun buro’s in de
revolutielanden en die voortdurend
sluipwegen via satelliet en speciale
telefoonnummers boden als de dictatoren
internet wegdraaiden….
Zij vochten met en zonder kopvod op voor
die vrijheid die Geert zo innig lief heeft! En
verloren geen energie met peanutdiscussies. Nee ze stonden voor de
verlichte idealen: democratie, rechten van
de mens, vrijheid van het woord… zoals hun
grote geestes-vriend uit Nederland.

Hier moet Nederland echt een voorbeeld
aan nemen, want hier, in eigen land, moet
deze grote vrijheidsstrijder het helaas enkel
hebben van de maatschappelijk bedrogen
mensen, de mensen in de verdrukking en de
arme zich uitslovende middenstanders. Die
hij easy om zijn vinger wond en windt. En
die zijn gedurfde uitspraken over DE islam
niet goed kunnen beoordelen.

En die zelfs niet boos op Geert c.s. werden
omdat hij, zijn PVV en zijn aanhang niet één
keertje durfden om de opstandige te prijzen
en te bemoedigen in hun vrijheidstrijd! Welk
een grote tolerantie!

Nee, nu krijgt hij in de geschiedenis van de
arabische revoluties van de 21e eeuw, zijn
verdiende plek met zijn “vrijheidspartij de
PVV” en krijgt hij eindelijk lof toegezwaaid
over zijn scherpe diepgaande analyses van
de islam. Want nu staat de voorhoede op
tegen de dictatoren en hun corrupte klieken,
en verjaagt ze. Die onderdrukkers die het
oliegeile westen maar al te graag hielp en
die als vrienden werden behandeld. En die
nu plotseling worden afgeschilderd als
rotzakken en worden gedumpt.

Maar helaas, als ze eens echt zouden zien
hoe hij in het polderland bezig was, hoe
achterlijk hij de verlichte moslims beledigde
en wilde wegjagen, dan zouden ze
teleurgesteld begrijpen dat deze westerse
Geert gewoon heel erg achter was geraakt.
Niks wist van zijn grote vijand de islam en
dat hij zelfs nog nooit naar Aljazeera heeft
gekeken. En laat staan ze prijzen. Want
daar hebben sommigen ook zo’n kopvod
om. En dan houdt bij Geert het denken op.
De conclusie is hard maar onvermijdelijk:
Geert is seniel geworden en dat zie je vaker
bij populisten die eigenlijk gewoon ergens
wraak op willen nemen en daarom de macht
willen. Die worden vaker heel jong geestelijk
blind. En raken dan helaas verloren voor de
zaak van de vrijheid die ze ooit zo lief
hadden…

Bravo voor Geert met zijn lucide campagne
tegen hoofddoekjes (pardon kopvodden!)
die nou precies die achterlijkheid van die
moslims toonde.
Hij zag geen tegenspraak in het feit dat de
journalisten van Al-Jazeera, de zender die
de Arabische revoluties als geen ander,
objectief en uiterst gewaagd en aktueel
versloegen en ook HET tegenwicht vormden
tegenover de conservatieve TV-zender AlArabia van de saoudische “vrienden van
Obama c.s.”, voor ongeveer de helft ook
kopvodden dragen. En zonder enige

Bij nader inzien trek ik dus mijn excuses
toch maar in… en geef ook de hoop op dat
Geert ooit zou willen ontdekken dat er al
jaren een Arabische zender met vele
moslims , ook zelfs met kopvodden, bestaat
waar hij op het gebied van de vrijheid van
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het woord, heel erg veel kan leren. Zelfs de
moed zou kunnen om voor de vrijheid, zelfs
je hachje (met of zonder kopvod) te riskeren.

CDA met deze drol in zee gaan zegt meer
over de niveau van deze partijen dan over
Geertje.
Het is hun zwakte die hem enige macht
geven maar:
Niet in Egypte, niet in Tunesie, niet Jemen
of waar ook ter wereld hebben ze van
Geertje gehoord. En dat is goed zo,
Wikileaks maakt ons landje al belachelijk
genoeg!

Leon,
(febr. 2011, na de eerste arabische
revolutieweken).
******

Lezer Jack.

Lezer T. , die mij al jaren trouw voorziet van
zijn keuzes uit de nederlandse “betere
media” , las het bovenstaande op mijn
verzoek en reageerde kort en zeer duidelijk:

En dat riep bij mij weer de volgende reactie
op:

Beste Leon,
Perfect stuk. Ik las het en genoot. Niets aan
toe te voegen!
Beste groet,

Ik nam gelukkig die excuses al in het stukje,
aan het einde, al terug. Geert is gewoon
niemendal in niksland… Al vertegenwoordigd hij wel ¼ van de Nederlandse hottentotten die, helaas, door de
andere ¾ niet (meer) kunnen worden
bijgestuurd of bekeerd worden.
In het akelige licht van die jonge mensen
zonder enig perspectief in de Magrheb en
het MO, is ons gerommel inderdaad niet zo
veel waard nu. Want ook wij deden mee
aan het aaien van die dictatoren die hun
land bestalen en de mensen lieten
verrekken. De ene van de honger en de
andere (met diplo-ma) van de wanhoop
omdat ie geen baan kon vinden en ook
geen bedrijfje kon be-ginnen. Mede omdat
onze olie/gas geilheid en onze angst voor
die wilde moslims, ons er toe bracht deze
verloren jeugd maar effe niet te willen zien.
Ze moesten zich dus zelf maar redden en
deden dat dus ook. Terwijl Geert c.s. het
hadden over…. Tja over wat eigenlijk? In
elk geval niet over idealen en hulp aan hen
die niks mochten beleven. En dat is in en in
droevig als je een Nederlandse democraat
bent en nu de ont-reddering ziet. Die fout
krijgen we nog be-taald gezet… Het begint
al, helaas.
Laten we er een voorbeeld aan nemen: en
dat houdt bij “ons” in dat we: onze ergernis
en afkeuring duidelijk laten blijken en waar
maar ook mogelijk dus in (politieke) discussie blijven gaan om onze idee te propageren. En wij worden daarbij gelukkig al 60
jaar NIET voor de kop geschoten. Laten we
maar alles doen opdat dit zo blijft en… dus

Lezer T.
******
Lezer en columnist Jack schreef, desgevraagd, onmiddellijk wat hij er van dacht:
EXCUSES AAN GEERT?
Het moet toch niet gekker worden! In een
landje dat te klein is voor een postzegel en
dat op het wereld toneel helemaal niets
voorstelt daar woont een ventje dat Geert
heet en die overal tegen is zoals o.a. het
europees parlement en de eerste kamer om
maar een paar kleinigheden te noemen.
Discussie daarover gaat of durft hij niet aan.
Léon, dit soort nietig gepeupel in relatie
brengen met het huidige wereldgebeuren in
het midden-oosten kan niet aan de orde zijn.
Verschoning dus mijnerzijds!
In het dagelijks leven is dit ventje lid van de
tweede kamer en hij is alles van de PVV,
voorzitter, alleen heerser en spreekbuis. De
eerste V staat voor VOD van voddentaks de
tweede voor VRIJHEIDSSTRIJDER. Nee,
het moet niet gekker worden.
Hij heeft veel succes bij het bespelen van de
onderbuik gevoelens van mensen die zich
tientallen jaren bedrogen voelen door het
politieke systeem. Spijtstemmers zijn de
aanhang van Gekke Geert. Dat VVD en
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ook die arme donders die dat risico moeten
nemen, ook een beetje zien staan.
Dus excuseer ik me maar vooral bij die
jongeren, en bij de nabestaanden van hen
die al zijn begraven en de duizenden die
nog in een ziekenhuis liggen. Zij pikten het
ook niet… Wat heb ik het dan toch goed
niet? En; Geert moet zich echt flink mee
schamen, want hij heeft de Partij voor de
VRIJHEID opgericht en is er ook de enige
baas van..
En zijn “vrijheid”, dat is niet die van mij en
zeker ook niet die van veel andere onder
landgenoten….
Dank, Leon.

Net zoals de voorman van mijn partij, Ome
Mark die hét alleen niet durft te zeggen
maar het onmiskenbaar in z’n diepste binnenste stiekem wel denkt, alsmede jullie
lichtend voorbeeld in Frankrijk staatshoofd
Sarkozy, juich ik de ontwikkeling in die
landen eveneens toe want zoals een ieder
die vroeger op school goed heeft opgelet
tijdens de geschiedenisles resp. zijn/haar
verstand gebruikt weet dat het zoals naar
goed plaatselijk gebruik in die landen dat de
verdwijnende dictator zal worden vervangen
door óf een nieuwe sterke man die vanzelfsprekend op dezelfde voet verder gaat als
zijn voorganger zoals in zo ongeveer elk al
dan niet moslim-Afrikaans land het geval is
geweest sinds de jaren zestig, óf de verlichte geesten van aanhangers van de nog verlichtender leer van die onvolprezen Islam, in
welke uitvoering dan ook, zullen hun kans
schoon zien om de macht te grijpen. De
Broederschap van Moslims in Egypte heeft
gemakshalve maar besloten zich politiek
middels een partij te gaan organiseren ……
Tel uit je verlies.
Wat is erger: een beet van een hondsdolle
hond of een beet van een kat met de kattenziekte? Zeg nou zelf, maar zoals het in een
goed democratisch land een verworven
recht is: je mag zelf kiezen!

*****
En al geheel in carnavalsstemming, reageerde ook desgevraagd lezer J. , die koos
voor een wat lollige benadering. Waar we
altijd goed mee overweg kunnen….
Ha die Leon.
Omdat het stukje in de komende LP komt
dan nu toch wel het volgende.
Ziet ik het nou goed? Zijn er onder al die
“abonnees” op LP maar drie personen die in
aanmerking komen voor een reactie op jouw
stukje over Ome Geert?. Jacques Paul en
ondergetekende? Dat is wel een erg magere
opkomst zal ik maar zeggen.
Je begrijpt dat dit natuurlijk alle reden is
voor een pittig aan de tijd van het jaar aangepast en dus carnavalesk getint commentaar op jouw ingezonden stukje want zoals
je begrijpt en je hebt er weer helemaal niks
van begrepen maar dat geeft helemaal niet
want zoals je weet: voortschrijdend inzicht
komt met de jaren maar het schijnt dan wel
wat moeilijker te gaan.

Immers, zoals de geschiedenis al meermalen heeft uitgewezen ligt het alleszins in
de rede te veronderstellen dat men in die
landen onderling verwikkeld zal raken in
een burgeroorlog zoals we dat ook in voormalig Joegoslavië hebben kunnen zien na
het overlijden van “de sterke man” Tito en
waar medio jaren negentig een ordinaire
burgeroorlog uitsluitend en alleen gevoerd
werd vanwege twee conflicterende
verzinsels, geloof geheten, onmetelijk veel
leed en schade heeft veroorzaakt en die bui
ziet strateeg ome Geertje natuurlijk al lang
hangen, denkt er het zijne van en houdt
wijselijk z’n kaakjes op elkaar. Dát zouden
er, m.n. bij de media en andere zichzelf links
vindende types in dit land, meer moeten
doen……

Laat de schrijver dezes voorop stellen dat
de ontwikkeling in de Noord Afrikaanse
Moslim-landen resp. de Midden Oosten
moslimlanden in relatie tot hetgeen jouw
idool over thee-doekjes debiteert daar ver
boven uit stijgt. De recente ontwikkelingen
aldaar strekken natuurlijk veel verder, maar
het stilzwijgen van Ome Geertje, voor wie
het doekjes fenomeen slechts een afgeleide
is, heeft er natuurlijk wel mee te maken.

En omdat, zoals jij als geen ander weet
Leon, na het lezen van mijn “vergeten”
boekje van Tariq Ramadan, er wel 80
soorten Islam schijnen te zijn die zonder
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uitzondering allemaal het “ware geloof” in
pacht pretenderen te hebben, zoals dat in
confessioneel Nederland tot de medio jaren
zestig ook het geval was, kun je je verlies
andermaal nu al uittellen.

krijgen het ook door. Is dat wat?! Het moet
niet gekker worden. Mensen worden veels
te bijdehand! Dat kan toch niet de bedoeling
wezen.
Het meest sprekende bewijs hiervoor is wat
zich in Turkije anno 2011 aan het afspelen
is en wat Ome Geertje ook feilloos in de
peiling heeft nl. dat land is gelukkig op weg
een volwaardige moslimnatie te worden
uiteraard wel in weerwil van de
vrijheidslievende idealen van Heer Ata-türk
maar ach een kniesoor die daar aanstoot
aan neemt toch?
En dat alles onder de bezielende leiding van
de nog net niet analfabeet zijnde Heer
Erdogan die als intellectueel staatsleider pur
sang nog steeds geen andere taal (Engels?
Wat is dat. Kun je dat eten dan?) dan het
Turks machtig is zoals we in elk interview
mogen aanschouwen. Dat is zo ongeveer
wel het niveau en natuurlijk als ’t uitkomt
162 generaals of kolonels laten oppak-ken
want die kunnen, de geest van Heer Attaturk indachtig, wel eens heel vervelend
worden. Je kan ze maar beter vóór zijn moet
vriend Erdogan hebben gedacht.

Daar houdt de vergelijking zo ongeveer wel
op want in tegenstelling tot de
Islamaanhangers hebben wij, weliswaar niet
zo heel veel, maar toch wel iets geleerd van
wat zich in het jaar 1555 afspeelde (Weet u
nog beste lezer: de “beeldenstorm”) Waar
ging dat ook al weer over? Juist! Geloof.
Brengt schrijver dezes op de gedachte dat
wij onnozele eenvoudige Godde-loze
stervelingen tot op de dag van vandaag
onnoemelijk veel last hebben van types die
zich zelf superieur achten omdat zij “het
licht” gezien schijnen te hebben maar wel
een, pal na de oerknal bedacht, idee
“geloof” geheten nodig hebben om het leven
op deze planeet te kunnen leiden. Dáár
hebben wij in de grote mensenwe-reld geen
last van; Islamaanhangers des te meer en
dan laten we hun fijne culturele “verworvenheden” gemakshalve maar buiten
beschouwing.
En daar ligt tevens de kern van het
probleem bij landen waar per saldo de Islam
het voor het zeggen heeft t.w. in dat soort
landen waar de beschaving ca. 1000 jaar
geleden opgehouden heeft te bestaan wordt
geen middel geschuwd om
andersdenkenden/levenden vervroegd aan
een enkele reis richting Allah te helpen al
dan niet vergezeld door 80 ongelooflijk
lelijke maag-den. Tel nogmaals uit je verlies.
Dat wil jij niet meemaken!

Toen schrijver dezes in 1995 een paar keer
in Istanbul moest zijn voor z’n werk was ik
stom-verbaasd dat ik in het voormalige
Constantinopel (je kon de oude beschaving
toen nog opsnuiven) nauwelijks theedoekjes
in het openbaar zag (dat is bij ons in het
“dorp” Rotterdam wel anders) zelfs niet in
een ver van het cen-trum gelegen 100%
Koerdische wijk waar geen Turk zich durft te
vertonen zo vertelden mijn Koerdische
klanten mij.
Anno 2011 wemelt het niet alleen van de
thee-doekjes in de duistere middeleeuwse
spelonken van Anatolië en het Oosten waar
de wereld met gazettenpapier is
dichtgeplakt (in het land waar Sinterklaas
vandaan schijnt te komen; kennelijk werd er
daar toen wel door de goed heilig man
“uitgedeeld”; dat ligt volgens mij nu wel iets
anders….) maar Istanbul moet er nu ook
aan ge-loven. De opmars is ingezet zal ik
maar zeggen.

En dat is impliciet nou precies wat jouw
grote vriend, die deksels uitgekookte
Geertje, alsmaar bedoelt te zeggen: wij in
de beschaafde wereld hebben geen
behoefte aan de import van het (religieus)
barbarisme waarvan we gelukkig elke dag
via de televisie getuige kunnen zijn.
M.a.w. de discussie over een theedoekje is
wel-iswaar symbolisch edoch tevens
exemplarisch wat zich anno 2011 afspeelt in
landen waar de Islam hoogtij viert en dat
schijnt niet alleen Ome Geertje door te
hebben maar ook jouw favorie-te gewone
man en vrouw in de straat: Henk en Ingrid

Ook in Istanbul heeft men het licht gezien en
is men op het theedoekjesfront een forse
inhaal-slag aan het maken en dit alles tot
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groot genoe-gen van zowel Ome Leon als
Ome Geertje zij het om een heel andere
redenen t.w. Ome Geertje kan rustig
achterover geleund in z’n stoel zich zitten “te
verkneukelen” omdat een land als Turkijke
er gelukkig alles aan doet om zichzelf uit de
markt d.w.z. in elk geval uit die van de
Europese Unie te prijzen; daar hoeven wij,
laat staan Ome Geert, dus niet eens ons
best voor te doen en Ome Leon, net als
deze auteur een rechtgeaarde bronsgroen
eikenhoute Limbo, vindt het prachtig om 365
dagen per jaar de carnavalsoptocht aan zich
voorbij te zien trekken. Nog even Leon,
komend week-end mag je weer! Oléé, Olé
Oolé Olé! Begrijp je nou een beetje bien
cher Leon waarom Ome Geertje in alle talen
zwijgt, zeker in het Arabisch, zijn
lievelingstaal.

toch al ééééuwen achter ons gelaten en dat
moeten we vooral zo hou-den.
Geen wonder dat Ome Geertje z’n mond
houdt. Die lacht alleen maar in z’n vuistje en
denkt: laten die lui in die landen elkaar
maar op de hen even bekende als
beschaafde manier “hel-pen”. Immers, links
om of rechts om: L’histoire se répete. Tell
me something new.
Nou m’n beste Leon, ik hoop dat je wat hebt
opgestoken van dit fris stukje cabaretachtig
proza en ik hecht er aan dat je het ook
geheel ongecensureerd zult plaatsen want
ik vind wel dat de lezers wat te lachen
moeten hebben in deze droevige onzekere
tijden en dat ondanks het feit dat carnaval
weer voor de deur staat.
Zou Ome Geertje ook naar zijn
geboortegrond in Venlo terugkeren om dat
heidens feest van de Goddelozen te vieren?
Zou zo maar kunnen denkt deze auteur,
maar dan wel onherkenbaar verkleed in
een boerka of zo (geen theedoekje; veel te
link) en natuurlijk omhangen met een keflar
kogelvrij vest want eh…….dat heb je zo
maar nodig in een beschaafd land als
Neder-land. Niet dan? Ja toch!
Lezer J.

Deze ontwikkeling, zeg maar de
“vertheedoeking”, is overigens identiek aan
die in de hoofdstad van Egypte, Caïro zo
vernam de auteur dezes recentelijk van een
vriend die al een aantal jaren daar woont en
werkt. Hij vraagt zich in gemoede af waar
dat naar toe moet. Ome Geertje zal deze
ontwikkeling toejuichen omdat maar weer
eens wordt aangetoond dat “geloof” een
fenomeen is dat thuis hoort in
ontwikkelingslanden waar men zijn heil
zoekt in dat soort verzinsels waar nog nooit
iemand beter van is geworden of je moet tot
de elite behoren en je weet dat ome Geertje
daar een bloedhekel aan heeft want zijn
doelgroep is “de kleine man of vrouw”.

Beste J.,
Erg bedankt en het is me natuurlijk een
waar genoegen om in het carnavaleske
spoor van jou (de in Rotjknor verdwaalde
Limbo) te reageren. Als stond ik nu ergens
in Kerkrade in de” buut”! (= een ton waarin
een carnavalsspreker “predikt”, dit voor
“leken”)..

Laten we niet Roomser zijn dat de paus en
de godsdienstwaanzin wat dichter bij huis
zoeken. Kijk naar al die landen waar de
Katholieken alias de “broekesfriemelaars”
( denk m.n. aan Berlus-coni, de Katholieke
friemelaar in een Moslima broekje; hoe
geinig wil je ‘t hebben) het nog voor het
zeggen hebben. Zonder enige uitzon-dering
zijn dat ontwikkelings- cq. derde wereldlanden in het algemeen en Italië in het
bijzon-der…… Is dat lachen dan? Nee,
giéren!
Hoe achterlijk wil een mens ’t hebben, hoor
ik Ome Geertje denken. Dat soort
gekkigheid hebben wij in de beschaafde
wereld, waar niemand in het openbaar wordt
onthoofd en/of opgehangen en/of gestenigd,

Allereerst, en enkel voor de statistiek dus:
er waren vier “voorlezers” door mij gevraagd
… Wat al weer 33% meer is dan je had
gedacht. En er zijn er 230 volgende lezers,
dus we hebben toch enig bereik.
Verder heb je jezelf kennelijk “geestelijk”
vermomd in een echte besnorde, wat
bekakte, arrogante oud-koloniaal, die nadat
hij (na jaren uitbuiting; pardon “goede
werken”) uit de kolonie werd gedonderd. En
toen niets meer van het land wilde weten
en eigenlijk ook niet meer van de “Werde11

gang van dat land en ook de hele, boze
wereld”. Zo’n ouwe brompot , die deze
“wilden” die ook maar nooit naar hem
luisteren wilden, gewoon achterlijk en te
stom vond en vind, en later zelfs ook nog
“gevaarlijk”. En hij had ze nog wel zo leuk
en netjes opgevoed!

ze mogen ook niet (dat is wettelijk verboden
onder Bush!) in de VS worden berecht… die
hun wel gevangen zette. Wat haarfijn
strookt met die fijne beschaving van het
westen , doordrenkt met wat heerlijk
ruikende mensenrechten! Als jurist moet je
er toch van gruwen, zelfs nu nog onder
Obama, ja toch?
Je weet kennelijk ook niet (meer?) dat veel
MO en Maghreb landen na WOII erg
socialistisch, c.q communistisch werden?
Nu nog vind je in Syrië (de beroemde
Baathpartij van Assad) waar ook Saddam’s
club bij hoorde. In Egypte en ook Algerije
(toen nog net Frans departement!) was het
ook lekker communistisch aan het broeien
na WOII, midden in de koude oorlog. Dus
daar wilden een deel best graag van die
islam, ja elke religie, af. Maar het westen
gaf wapens en geld aan… de Moslimbroeders (gelovig dus: anti-commies), want de
idee was: liever een sterk stel moskeegangers dan die rotcommunisten! Echt waar
beste J.!
Zoals de VS ook deed naar de taliban toen
de (gehate) russen in Afghanistan vochten
tegen die rotrussen . En zie ze nu eens…
tegen de ammies knokken met die wapens.
.
Hoezo willen de Moslimbroeders nu pas
een politieke groepering: ai Jos dat is wel
effe fout hoor. De moslimbroeders werden
opgericht in de tijd van… Atatürk en zitten al
jaren in parlementen van diverse landen.

Voor iemand die vlak naast de Euromast
woont is de blik die je ons toont, wel verrekte “short” geworden of gebleven. De uiterst
rammelende vooroordelen , gesopt in een
stevige portie blindheid en een vleugje
westerse arrogantie, zijn in je carnavalsliedje echt niet van de lucht.
De historische mankheid doet vermoeden
dat je al fors dronk voor je dat alles ging
opschrijven. Dus, als ik de carnavaleske er
even “aflees”, valt er nog al wat af te
dingen, cq aan te vullen, cq af te wijzen in je
reactie.
De chinezen noemen wat jij ventileert
tegen-woordig “het geklets van het
arrogante westen” en kopen intussen (na
die van de VS) nu ook de EU-staatsschuld
op, nemen en passant wat havens etc. in
bezit en investeren massaal in
aandelenbezit in het westen. Maar dat wil
je allemaal niet weten. Immers dat is
natuurlijk niets vergeleken bij de
levensgevaarlijke Moslimbroederschap! Die
gaan ons immers veel harder te lijf, daar zit
ons echte gevaar toch? Dat die club al in
diverse landen in de Maghreb en het MO al
jaren (!) in de parlementen zit is kennelijk
niet echt opgevallen. En ook niet dat die
beschaafde Moebarak ze VERBOOD een
politieke partij te worden.
Al bijna 100 jaar zijn ze fors tegen gewerkt
door dictatoren die het westen 40 jaar lang
voorzag van steun, wapens en vriendschap.
En onderwijl leuterden ze ook wat over “het
mooie van de westerse democratie en de
mensenrechten” , maar liefst op andere
plekken (waar dat even beter uitkwam ,
bijvoorbeeld in Peking…).
Met onze steun viel “onze” Bush ook
“gewoon” (hoera riep JPB) een land
binnen , (tegen de VN-opinie in) en stichtte
ook een soort van Club Med , met de mooie
naam Guantanamo, waar nu nog 200
gevangenen zonder enige beschuldiging
mogen ver-blijven in de cubaanse zon. En

En durf jij nu nog met droge ogen te verhalen over die onbetrouwbare dictatoren die
ruzie-makend elkaar opruim(d)en in
Arabische landen en in Afrika? Was jouw
geschiedenisleraar mogelijk een excommando?
Nee mijn beste: al die landen waren tot na
WOII (1946) koloniën, en wel honderden
jaren, en van het “verlichte westen”. Toen
dat, mede vanwege de anti-koloniale
krachten in de VS (!) niet meer houdbaar
was,-de VS had zelf wel nog “segregatieregels” in eigen land-, namen de
geallieerden wat potloodjes en landkaarten
en trokken wat lijnen en “verdeelden en
fabriceerden” de landen die wij nu kennen.
Kijk maar naar die kaarsrechte grenzen in
dat gebied. En daarbij werd nogal wat keren
de “verdeel en heerstechniek ingebouwd”.
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Dus het in een “kunstmatig land” bij elkaar
gebrachte islamitische noorden en het
christelijke zuiden zien we nu nog als grote
ruziebron in Soedan en Nigeria etc. Echte
westerse uitvindingen hoor! En dan nog
even die Kongo dat persoonlijke bezit van…
de Belgische koning, tot een halve eeuw
geleden!
Of zoals ook Joegoslavië waar Tito (een
serviër) zijn kans greep na WOII om de
halve Balkan in te pikken met de “grootServische gedachte” op de achtergrond. Hij
zaaide in alle onderdelen van zijn rijkje veel
serviërs uit om de zaakgoed in de klauw te
houden. Maar toen ie naar de hel ging viel
de boel uit elkaar. En dat pikte zijn opvolger
en al die uitgestrooide serviërs niet en die
begon een stevige zeer bloedige “burger”
oorlog. En de nieuwe gek werd in Belgrado
met geallieerde bommen tot de orde
geroepen.. Hij was ernstig servischorthodox van geloof overigens… een
christen dus.
Het lijkt net een arabisch sprookje niet?
En wat dacht je van de dictaturen in
Roemenië en Bulgarije en Polen, gevestigd
door europese communisten met wat weinig
beschaving en in elk geval geen druppel
arabisch bloed… En zie nu weer Hongarije
wat nog steeds niet weet wat democratie
betekent; ook al christelijk en niks moslims..
Om nu maar niet te spreken van die belgen
die nu weer willen scheiden, nadat de
Vlamingen ook al eerder wegliepen in de
Lage Nederlanden in 1830. Achterlijk
gewoon toch en nu komt dat ook van die
joods-christelijke beschaving en/of van die
domme RK Katholieke Kerk.?.
En oh ja: die vetes tussen zwarte mensen
(vaak christen dus) en arabieren (moslims)
is ook niet weinig verdiept doordat ze nog
goed weten hoe de arabieren hun gevangen
namen en als slaven doorverkochten aan
de hollanders die ze naar Midden-Amerika
brachten (VOC-mentaliteit). Dus dat was
onze verlichte bijdrage aan de ontwikkelingen daar…

En je weet mogelijk ook niet dat Frankrijk de
laatste koloniaal was in de Magrheb: de
Gaulle werd onder zware Amerikaanse druk
(en samen met de VN) gedwongen de
intussen uitgebroken koloniale oorlog
(linkse rebellen in Algerije tegen
reactionaire katholieke franse generaals!!!)
op te geven in…. 1962! De conferentie van
Bandoeng (met als motortje Soekarno die
ook al communistisch dacht in dit enorme
moslim-land), was het moment dat
Frankrijk door de VS gewoon werd
GEDWONGEN de kolonie op te geven na
bijna 300 jaar! Intussen hadden de fransen
(ik ken hier nogal wat pied-noirs en ook hun
reactionaire geschriften van nu) echt geen
meter gein-vesteerd in onderwijs etc. van
die algerijnen. Want je moest ze stom
houden dat was beter koloniaal te
temmen…
En mijn beste, wat denk je dat dit dus
opleverde? Want dat zie je nu nog! Want
deze landen werden na het dictatoriale
tijdperk van de kolonisten zonder meer
overgegeven aan de volgende dictatoren,
vaak koningen. Faroek in Egypte en Hassan
in Marokko etc… Die landen hebben nooit
een meter democratie kunnen zien want het
westen koloniseerde ze, zelfs na hun
koloniale tijd! En dat alles is nu pas 60 jaar
geleden , echt waar. Hele twee generaties
dus..
Jij hebt het over de beeldenstorm in
Nederland. Wel in Frankrijk was er 200 jaar
lang enorme bloedige religieuze herrie
tussen katholieken en protestanten! Pas na
200 jaren kregen we met het Edict van
Nantes hier godsdienstvrijheid.En het
protestante Nederland liep vol met
hugenoten en zelfs Rene Descartes moest
naar Amsterdam uitwijken. Ik durf elke
vergelijking van Inquisitie in de RK Kerk met
radicale Islam die voor de sharia kiest best
aan hoor!
Nee, mijn warde carnavalsvierder, je moet
toch even wat bij lezen voor je die moslimlanden even wat lollig bij-scheert!
En pas op: dat Moebarak en Kadaffi
“strelen” dat is (was) weer “van hetzelfde” :
ordinaire olie-geilheid en wat broekschijterij
voor de radicale islam, dat waren tot NU DE
basis voor dictatoriale regiems daar, die in

Nee, beste Jos, je maakt er historisch een
potje van. Die opkomende islam met zijn
radicale trekken is voor een zeer groot deel
een westers produkt van neo-koloniaal type.
Dat ontkent geen enkele historicus nog zelfs
niet in het R’dam van Erasmus.
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alles gesteund werden door het “democratische” doodsbange westen. Het egyptische
leger(1 miljoen soldaten + 5 miljoen
geheime dienst, reservisten en politie) GEHEEL betaald uit Amerikaanse subsidie van
jaarlijks 1,1 miljard $ en at duurde bijna de
hele regering van Moebarak al zo. De
dictatuur werd zo beschaafd met alle
middelen aangemoedigd.
En dat is nu allemaal eindelijk echt geploft.
Jonge niet-religieuze arabieren c.s. werpen
nu eindelijk hun “achterlijkheid” van zich af
en ZONDER onze hulp. We moeten ons
weer eens kapot schamen!

( Gode betere het), een verenigd Europa af
lieten schilderen als iets fouts door die
carnavalsgek vol rancune uit Venlo.
Alaaf dus, mijn best J. . En bekeer u, maak
Mark wakker en dwing hem de echte
problemen te zien en nu eens hardop te
zeggen dat die islam en zo echt niet het
probleem is. Dus laat je fixatie op die paar
gekken met hun sharia vallen en zorg dat
we weer wat worden!
En ik vecht tegen een Geert c.s. omdat zij
opium voor het volk zijn: want daar zit hun
foute invloed. Het zijn blindeerclubjes voor
ouderen en gezapige geworden, die zich
met wat islam bang laten maken en zich
politiek aan die leugenaar uitleveren. .
Beste J. , Ich habe fertig , mijn “carnavalsbuut” is uit!

Ik vrees dus, nu dat jouw partijtje, met die
wat laffe Mark en gesteund door die Vrije
Geert weer opnieuw een potje navelstaren
met ons uithalen. Dus nu weer met ons en
niet met de arabieren… Want die hebben
ons echt niet meer zo nodig verder. Die
snappen het nu wel…

Pas dus op en bekijk de wereld nog eens
goed en wat minder vanuit die “quasiarrogante” positie, die zo enorm blind maakt
zoals ik las. Want de nieuwe wereld is er al
en die hebben gewoon schijt aan ons als we
niet gauw weer wat echt nadenken en wat
laten zien wat kloten heeft.
Maar bedankt voor de reactie ze was echt
inspirerend zoals je ziet; je was even een
soort van stereotiep voor de kneuterige
Hollander van nu… Maar ik meen het niet
kwaad , dat weet je

Nee, nu wordt de Nederlandse bevolking
verneukt met schijnproblemen en angstgedoe over islam en wat hoofddoekjes
(sorry theedoekjes). Terwijl de echte
schreeuwende problemen die ons nu echt
gaan opbreken: het economisch in de prut
zakken, een aanrollende economische
“kolonisatie door Azië en andere”, een
hollende vergrijzing en ontgroening (dus
een desastreuze demografie:(zie
Japan/Duitsland) spelen geen enkele rol
de visionaire huidige politiek.
Ook die broodnodige immigratie die vanaf
2020 ons zal MOETEN redden, die is nu
door de VVD met populistische regie van de
PVV tot een volgende angsthazerij
gemaakt.
Dat is dus de foto van een decadent, kleinzielig, aftalend en bibberend land. Dat ooit
de baas was op de wereldzeeën…(Die
verrekte VOC-mentaliteit…)

Leon
.

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
ALLEMAAL’” BOTER OP DE KOP”!
In de Volkskrant stond een relaas van de
vele “vriendschappelijke” en lucratieve
contacten van dozijnen amerikanen met de
Kadaffi’s. Nadat ze jaren geleden, na de
terroristische uitstapjes van Mouamar , weer
netjes genoeg werden bevonden om te
kunnen “meedoen”. Dat Kadaffi zich tegen
de terroristen en Al-Qaida toonde was
voldoende inbreng om hem, met zijn grote
bak met olie, weer te zien als medestrijder..
En daarbij werd hij zelfs geprezen door
sommige om zijn modernere aanpak en zijn
inzet voor zijn volk! Even een kleine
bloemlezing van de Amerikaanse stoet aan

En daar benne we nu getuige van en de
meeste kijken de andere kant op naar het
peanuts Cabaretje van drie heren.
Helaas, daarin zit ons gevaar voor morgen
mijn beste J.. We zijn mentaal al niet meer
fris genoeg om een potje echt te knokken
om voor onze (klein)kinderen iets leuks
achter te laten. Zij worden nu straks gekoloniseerd, omdat wij niet opletten en ook nog,
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“vereerders van Kadaffi c.s.”: Journalist
Fareed Zakaria was er en ook collega
Fukyama, ook een top-adviseur van Bill
Clinton, en de beroemse econoom Thomas
Friedman… En ook de zangeres Mariah
Carey zong wat liedjes (1 miljoen $ voor 4
songs op een Kadaffi-feestje..).
In ruil voor de eer en ook vanwege de riante
vergoedingen kwamen er “kreten in de pers”
als: “Mouamar Kadaffi is een groot
intelectueel” en honderde andere positieve
publikaties over “ kolonel Kadaffi en zijn
inspanningen om zijn volk op te stuwen”..
En de Amerikaanse Monitoring Group van
Cambridge ving 24 miljoen van de kolonel
om leuke dingen over hem te schrijven.
En nu zien we tot onze schrik dat “zijn volk”
daar nogal anders over dacht en zich nu
dood wil vechten om hem weg te krijgen. En
ook dat hij met zijn 8 kids het verschil wegpoetste tussen staatsbezit en familiebezit en
dat ze zelfs bereid waren een bloedige
burgeroorlog te starten om hun spulletjes te
mogen “behouden”.
Zelfs de “grootste liberalen/democraten”
zoals Fareed Zakaria, Fukyama en zelfs
islamkenner Lewis……… liepen met Kadaffi
c.s. weg. De engelsen waren hen ook ter
wille en lieten die bommenlegger van K.
(Lockerbie) , die honderden mensen kilde,
ook maar los omdat hij “dodelijk ziek was in
het engelse gevang”. Wat nogal lijkt mee te
vallen bijna drie jaar na zijn laatste reis in
een vliegtuig… Zelfs ook onze playboy uit
Rome, het sexbeest Berlusconi, was een
grote vriend , want voor hem tapte K. heel
wat olie in de vaatjes. Idem voor de zwitsers
en idem voor de fransen. K. mocht zelfs in
de tuin van het Elysée pas geleden zijn
grote tent opzetten bij zijn parijse visite aan
Sarko. En de fransen deden ook zaken met
hem om die arme Roemeense verpleegsters
bij hem weg te halen voor het te laat was.
Terwijl ze intussen de wapenkast van K.
even stevig bijvulden.
K’s familie ging zaken doende de wereld
rond en werd aandeelhouder in tientallen
bedrijven en eigenaar van ontelbare villa’s in
“the west”. Such was life.
Ach natuurlijk moet je niet nadragen en een
dictator die zich wil bekeren tot net mens
“een kans geven”. Zeker als hij zwemt in olie
en ook de “echte terroristen” wel wil
tegenhouden… en, niet te vergeten, ook wel

de deur stevig wil dicht houden voor die
arme drommels uit de subsahara die door
zijn land heen willen om bij ons ”mee te
komen eten”. K. was niet te beroerd om elke
keer als we niet wilden wat hij luid opeiste,
te dreigen met het “op een kier zetten” van
de libische achterdeur.
U vindt mij cynisch klinken en dat klopt ook.
Maar ik weet ook dat dit soort dingen
afwegingen zijn… het ene tegen het andere,
om de “lieve vrede te bewaren”, om geen
politiek gedonder in eigen land te krijgen als
gevolg van grote problemen die dreigen en
gewoon om genoeg benzine te hebben
opdat het volk kan doorrijden. Zo eenvoudig
ligt het toch? Zo licht stappen onze politici
en ook wij “heen” over het feit dat de
onderdanen van iemand als K. in het
gevang kreperen als ze de bek open doen,
over het feit dat de familie op grote schaal
de oliepoen jat (en daarmee bij ons
investeert!) en over het onmogelijk maken
van “onze mooie democratie” die wij zo
graag
aanbevelen.
De
politici
zijn
handelaren : ze doen handjeklap voor ons,
de kiezers, om ons te plezieren. En wij zijn
dankbaar en kiezen opnieuw in meerderheid
voor hen…
Nu zelfs, nou de Arabische volkeren de
vrijheid opeisen die ene Geert in Nederland
in zijn partijvaandel voert, die altijd roept dat
moslims te achterlijk zijn om hun vrijheid te
pakken en wat democratie op te bouwen, nu
weer zien we die Geert opnieuw scoren in
de verkiezingen. Duizenden stemmen op
hen omdat ze niks van die arabieren willen
weten en omdat ze hun vrede en welvaart
vele malen meer van belang achten dan die
van een potje moslims of zoiets.
Het democratische hemd is weer wijder dan
de islamitische rok, pardon djellaba. Dus we
zijn het (weer) zelf die onze politici sturen in
deze richting of… ze laten begaan.
En daarom krijgen we nu ook allemaal flink
straf en een akelige factuur. Want die
superstroom vluchtelingen die staat te
trappelen om ons te bezoeken, die is er
mede, omdat wij die dictatoren, die hun
eigen volk vergeten en belazeren, graag
steunden. Die hongerigen komen nu bij ons
dineren omdat hun politici vergaten om hun
ontwikkeling te bevorderen en hun welvaart
te vergroten. Dus die komen eigenlijk
gewoon hier om ”effe af te rekenen”. En dat
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is echt westers hoor, dat is echt “ons” hoor.
Dus die mensen die deels moslims zijn, zijn
verre van achterlijk! Ze lijken gewoon op ons
en dat is “after all” gewoon een geruststelling. We zijn allemaal zwakke mensjes
die het graag goed hebben en daarvoor best
een tijdje de “andere kant op willen kijken”.
Tot het niet meer kan en dat is…NU.
Tja wij zien hier honderdduizenden van die
“achterlijke arme drommels”, elke dag. We
zien hier de klandestienen business bloeien
op de Belsunce. Wij zitten namelijk op de
grens van EU en “die achterlijke moslims”.
En zien hier nu ook de protesten van de hier
wonende arabieren c.s. uit de dictaturen.
Die deels nu ook weer naar huis gaan als ze
politik waren gevlucht: vader en moeder
opzoeken na 15 jaar of zo. Zij waren hier en
leerden ons beter kennen. En welk beeld
nemen ze van ons mee naar die jonge
vrijheidsstrijders. Die, Gode betere het,
ONZE democratie willen!
Ich habe fertig en keek dus gewoon in de
spiegel. Het moet dus echt (weer) anders en
daarom … weg met de Partij van de
Vrijheid. Die ik bij deze omdoop tot Partij
van de Verwaarlozing en/of Verloedering.
En wat denkt u ervan?
Leon, febr. 2011.

en gebruikte drugs. Zo is het nu eenmaal”.
Maar toch vond hij zijn “trucje” nu net als
andere als: Ben Afflek, Angina Jolie, Sean
Penn, Alicia Keys , prins William en Bono.
Een van de eerste was prinses Diana. Omar
Bashir vindt het niks leuk , als hij fout
beweegt kijken we allemaal mee. De kracht
van de nieuwe technologie , net als bij de
revoluties, in de handen van jeugdige
opstandelingen (Twiiter, Facebook etc) en
de beroemden van de scène. De laatsten
“zelfs met “privé-satellieten. Politiek is van
en voor ons allen. De een helpt met geld de
armen en zieken in Afrika (Gates) en de
ander beloert dictatoren; de tijden zijn
veranderd. In de strijd om de aandacht, in
de gigastroom van onze media, op echte
problemen
gericht
te
krijgen
blijkt
beroemdheid nu ineens een onschatbaar
voordeel. En keer je het “kwade” (de
paparazzi-acties, gossip, tabloids) ook een
keer ten goede.
Niks verkeerd mee toch?
KENT U DE J-VALKUIL?
Nee? Nou het is een begrip in de
economische wereld en het gaat daarbij om
een grafiek in de vorm van de letter ‘J “.
Ene Ian Bremmer schreef ooit : The J-curve
en die is het schuld. Het gaat hierbij over
“the rise and the fall of nations”. Zet je op de
ene as de mate van politieke en sociale
openheid/vrijheid en op de andere het level
van “stabiliteit” voor een flinke greep van
landen dan ontstaat er een “liggende J”als
grafische figuur. De VS en Frankrik zitten
dus rechts en “hoog” en China zit dus links
en “hoog”. De meeste landen beginnen
“gesloten en dus stabiel in hun levensloop
en eindigen “open” en “instabiel”… Maar
niet alle en altijd: het hangt af van de
“overgangswijze”.
Nu met internet en
satellieten is dat risico veel groter dan
vroeger en zie nu al die gesloten regiems
waar men eerst geen toegang had tot
“buiten” zijn nu via de technolgie “open
gegaan”. Behalve een land als China waar
een forse welvaartsgroei elke keer de
instabiliteit van het hele systeem voorkomt.
Bij de arme, jonge, werkelozenlanden met
Sat-TV, Twitter en Internet en mateloze
corruptie lukt dat dus niet meer. Zie het MO
en de Magrheb. En dan begint de neergang

*****
DE MACHT VAN BEROEMDHEID
Georg Cloney is al 5 jaar erg betrokken bij
Soedan en vastbesloten om een nieuwe
genocide daar te verhinderen. Zeker nu de
scheiding van noord en zuid gaat gebeuren
na het referendum. En hij bewees het al
vaker, net als collega’s als Bono van U2 :
Macht geeft je “stuurvermogen” “. Als hij in
Soedan is volgen hem de paparazzi’s ook
en dat vindt hij dan prima: dat helpt ook. Hij
zegt: “Ik ben een man met een camera op
480 mijl aan de hemel”. En hij doelt op de
satelliet die hij huurt om vanuit heel hoog
Soedan in de gaten te houden. U kunt op
internet meekijken…. Hij is al zover dat hij
gehoord wordt door de Senaatscommissie
voor Buitenlandse Zaken in de VS en
bevriend met Obama. Zij werkten samen
indertijd aan de genocide-bestrijding in
Darfoer en ze zijn exact even oud. Om in
de politiek te gaan acht hij zich niet (meer)
geschikt: “Ik lag met teveel vrouwen in bed
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vaak: in Tunesië stortte het toerisme met
-40% in in januari.
Ook zijn er vaal crises begonnen in de
Arabische landen: die van 1990 in Koeweit,
Maar nu is er sprake van een ware
schokgolf daar van Tunesië tot Iran… En
dus zijn er nu weer vele (pessimistische?)
economen die een tweede recessie vrezen.
De olie prijs schiet naar 150 $ nu en zij

zeggen dat > 200 $ nu in het vat zit… Het is
ook nooit goed: de dictatuur was even (50
jaar) goed voor de stabiliteit en onze
welvaart maar nu is het weer eens voorbij.
Niemand ontsnapt nog want de wereld is in
zijn geheel “open gegaan”. En dat is toch
geen wonder? Nou dan sop het maar op.
*****
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