De islam is nu de grootste
bedreiging
voor
de
wereldvrede.
‘Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire
ideologie, die ons bedreigt. De massale immigratie van moslims
in Europa is geen goed idee’, vindt de wereldberoemde
Hongaarse links-liberaal schrijver György Konrád…. De ISLAM is
niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan
ellende en moord gebracht. De ISLAM werd opgebouwd en
uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige
oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De historie van
de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord,
afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd,
sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner
(directeur van het Center for the Study of Political Islam) en
een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in
totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen
ter meerdere glorie van de ISLAM!…De ISLAM is niet op aarde
gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om
wereldwijd te overheersen („De heerschappij is alleen voor
Allah”-Koran:12:40)…

De Islam will alle andere religies vernietigen door de
JIHAD(betekent
oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de Islam te
vestigen).En er zijn grotere en kleinere onderdelen van JIHAD.
De
grotere JIHAD betekent spirituele inspanning of innerlijke
strijd, maar
slechts 2% van de Bukhari Hadith en 25% van de Sira wordt

gewijd aan
deze soort JIHAD. De resterende 98% van de Bukhari Hadith en
75% van de
Sira gaat over JIHAD, die gewapende strijd behandelt.Het gaat
om de
‘heilige’ oorlog tegen de kafirs en de overname van alle
landen. En door
gebruik van geweld werd Islam succesvol en daarom vermeldt
bijna elke
Hadith JIHAD als de beste handeling die een moslim kan doen.De
meeste
islamitische landen werden veroverd door geweld; de Islam is
daar
verspreid door het zwaard.Christenen of Joden (‘de mensen van
het Boek’,
d.i. van de Bijbel) die zich niet willen onderwerpen, moeten
een
bijzondere belasting te betalen. De overige onbekeerlijken
moeten worden
gedood…

Als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet
ik
eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel
droevig voor
mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM
betekent
‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is salam,niet
ISLAM…Wanneer
moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de
praktische
onderwerping
van
alle
mensen/staten/
aan
de
SHARIA(islamitische
wetgeving) en de ISLAM:„De heerschappij is alleen voor
Allah”-Koran:12:40…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer
is en de

godsdienst aan God behoort” (soera 2:193). En wie zich verzet
tegen
onderwerping moet, omwille van de vrede, gedood worden.Dat is
de
paradoxale boodschap van de ISLAM.De islamitische vrede
betekent: oorlog
en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen
niet-moslims). Dit boek beveelt daarin moslims te vechten met
niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien ,zodat
de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft… De
Koran is in feite twee boeken, de eerdere Koran die geschreven
is in Mekka en een latere Koran die geschreven is in Medina;
de Mekka-Koran is religieus maar de Medina-Koran is zeer
politiek, juridisch en wijdt bijna een kwart van zijn tekst
aan JIHAD… In Mekka vraagt de Koran om godsdienstvrijheid voor
de aanhangers van de Islam, maar later in Medina roept de
Koran de moslims op de wapenen op te nemen tegen
andersdenkenden. Uiteraard beschouwen de moslimjuristen de
teksten uit de latere periode, in Medina, bindend en kunnen
teksten uit Medina de eerdere teksten uit Mekka ‘opheffen’ of
‘abrogeren’…

Jihadisten moorden op grond van een theologische
interpretatie. Terreur is dus een van de gezichten van de
ISLAM. Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een
actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te
bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt
gerechtvaardigd door de JIHAD, de kernideologie van de ISLAM…
Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de
JIHAD) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te
komen: „ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen
uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…En
iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de

hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en
feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient… „Wie de
Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran
2:85… „ Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een
ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet
anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de
opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing
veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…

In de Islam is een overeenkomst met de ongelovigen/nietmoslims geldig zolang het doel, de uiteindelijke onderwerping
aan Allah, ermee gediend wordt. Mohammed sloot een
overeenkomst met de Kuraisj. Dat was een tactische zet, een
tijdelijke bestand dat hij in 630 met dood en verderf verbrak…
In de Mekkaanse periode, toen Mohammed slechts een paar dozijn
volgers had aangetrokken, verschenen er religieuze en
poëtische verzen in de Koran. Zodra Mohammed en zijn volgers
verhuisden naar Medina, waar hij een politicus en krijgsheer
werd, begonnen de verzen in de Koran politiek te worden en
wakkerden aanvallen aan tegen de niet-moslim (JIHAD)…

Met het kromzwaard in de hand, heeft Mohammed het hele
Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk
was. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij
honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden
afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden
uitgeroeid. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al
zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de
islamitische wereld trots doorverteld… De Apostel/Mohammed/
zei;„ Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard
ligt.”(Bukhari: V4B51N73)…

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte
slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het

zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen
leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van
deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is
een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde. En het
Christendom heeft van haar bestaan op een vreedzame wijze
verspreid… De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om
het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De Kruistochten
begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad,
waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke
wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering
gedwongen. En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd
hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een
gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam
richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd
gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders
gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze
opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van
vandaag…De Islam en het Christendom verschillen als dag en
nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden…

Twee maal trachtte de ISLAM Europa te veroveren. Momenteel
wordt Europa opnieuw bedreigd door de ISLAM… JIHAD kent vele
facetten, waarbij “JIHAD door het zwaard” er slechts één is.
En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie:de vorming van
geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied)
is ook een. Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika,
Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met
opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in NoordOost Azië thuishoren. De oorspronkelijke bevolking werd
vermoord of tot slaaf gemaakt. En door het islamitische
concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa nu
op het punt Eurabia te worden. Ondertussen zijn ze in WestEuropa al met zo’n 30 miljoen, die zullen West-Europa binnen
een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. In
Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke
christelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid

te veranderen. En in Maleisie was een moslimpercentage van 51%
genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is nu in volle
gang. We stevenen af op het einde van de Europese en
Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen… Als je een
beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het
achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten
worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de
politie niet of nauwelijks meer komt. Dat uit een rapport van
de Zweedse politie bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbare
wijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. Dat
Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met
de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.
Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond
schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is
toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de
integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden
heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd. De
geschieden vermeldt geen gevallen, waarin de integratie van
islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd
is!…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te
leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen
gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van
Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als
voorbeeld te dienen, de Koran vermeld dit 91 keer!…„Laat de
gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden
verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)… „Vermijd
vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal
Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…„De Islam is
in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran
4:76, 60:4)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR
ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…En het

doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is
hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en
de Sharia (”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”Koran/soera 2, vers 216)…

Bij de opmars van de ISLAM, speelt de moskee een centrale rol.
Er gebeurt veel meer in moskeeën, dan alleen bidden.Moskeeën
worden gebruikt om de ISLAM/=SHARIA te verspreiden en
integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te
gaan. Preken van imams in ALLE moskeeën staat niet open voor
integratie. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een
moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in
moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in
de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Er bestaat
nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt
gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de
plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat
niet islamitisch is. En mocht er wel ergens zo’n moskee
bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we
dat graag…

Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links en
liberaal
kuddevee,
faciliteert
dit
barbaarse
veroveringsstreven. De Italiaanse Oriana Fallaci schreef:
‘Jullie begrijpen niet, willen niet begrijpen dat er een
omgekeerde kruistocht gaande is.’… De president van Algerije
riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp
van de baarmoeders van Islamitische vrouwen. En weet u wat
Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren
geleden zei? „Allah zal de islam doen overwinnen in Europa;
zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen
moslims in Europa zullen het continent binnen enkele
tientallen jaren islamitisch maken.”… Ieder van hen weet de
opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan
meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische

wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten,
zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat,
(President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Wie
de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische
wereld…

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse
samenleving zoals we die nu nog kennen. Langzaamaan verspreidt
de ISLAM zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa
islamitisch is…Europa is laatste jaren een slagveld, een
oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week
inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden
vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door
vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
Het is verschrikkelijk. De veilige manier van leven die wij in
Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet
meer…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken,
vakbonden, de media, politici en wegkijkers. De toekomst van
jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in
een burgeroorlog zijn!…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie
Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat
de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat
men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil
dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze
«gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving.
De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen,
die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze
beschaving afwijst en aantast.”… Deze vier kenmerken zijn van
een religie: 1. Het behoren tot een religie moet een
persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat
diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een
religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen
religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie

moet in overeenstemming zijn met de fundamentele
mensenrechten. Aangezien de Islam strijdig is met elk van deze
vier karakteristieken, kan de Islam niet als een religie
worden beschouwd…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden
en gerechtigheid. Elke interpretatie die het tegendeel
beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te
wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk… De Koran noemt het Joden
apen en varkens. Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van
zijn afkomst (niet zijn daden), is dat: racisme. Deze boek
zegt
ook dat de kafir/niet-moslims mag worden bedrogen,
gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en gedood. En de
kafir is iedereen, die niet accepteert dat Allah de enige god
is en dat Mohammed Zijn boodschapper is…Het merendeel van de
islamitische doctrine plaatst vrouwen als met een inferieure
status ten opzichte van mannen. Dit houdt ook in de verdeling
van erfenis, getuigenis in een rechtbank, intelligentie en
religieuze vermogens van beide geslachten. Verwijzingen naar
speciale regels voor vrouwen, die – in vergelijking met mannen
– hun vrijheid beperken, vallen ook onder deze categorie.
Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld,
opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd
geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:
grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…

Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de
verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek,
nikab en boerka. De hoofddoek of boerka is een uiting van een
soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen
‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,
tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’. Dit
onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw
altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning
vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig

gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de
ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig
gevallen. Dus, symbolen die staan voor het zichtbare
onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom
volledig uit het Europese straatbeeld te verdwijnen… De ISLAM
is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze
samenleving worden verwijderd!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE
SLUIT!

Dr. Bill Warner – De Islam kan nooit worden hervormd…En mensen
zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede
Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers. En wat ook niet
veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt
om onrust te zaaien. Hitler is ook met een kleine aantal
begonnen en dat groeide en groeide , want het werkt dan heel
eenvoudig bij extremisten: je bent of voor ons en ben je niet
voor ben je tegen ons…

h/t The Balkans Chronicles

Opmerkelijke boodschap van
een bekend strafpleiter …
Een opmerkelijke boodschap ….
Een boodschap
duidelijkheid niets ontbreekt…
Boodschap van advocaat … Meester Van Steenkiste

die

aan

Goedendag, Zoals de volgende regels aantonen,werd ik gedwongen
me bewust te worden van de extreme moeilijkheid het woord
‘infidèle/ongelovige’ te definiëren. Kiezen tussen Allah of
Christus, terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het
meest oprukt in ons land. Vorige maand nam ik deel aan een
jaarlijkse stage, noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn
veiligheidsaanstelling in de gevangenissen. Tijdens de cursus
was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de
katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden
en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden. Het
was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam
bijwoonde.

De presentatie van deze laatste, vergezeld van een videoprojectie, was opmerkelijk. Na afloop van de presentaties was
er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt
kwam, vroeg ik: ‘Ik verzoek u me te verbeteren als ik me
vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid
van de Imams en de religieuze autoriteiten de Jihad (heilige
oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele
wereld. En dat bij het doden van een ongelovige (wat een
verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn
naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de
definitie geven van wat precies een ongelovige is?’

Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder
de minste aarzeling, antwoordde de Imam : ‘Een niet-moslim!!’
Ik repliceerde : ‘Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik
het goed begrepen heb: Het geheel van aanbidders/vereerders
van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot
uw religie behoort, te doden, om zo hun plaats in het paradijs
te verkrijgen, niet waar?’

Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit

uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat
betrapt was met zijn hand in de confituurpot ! ‘Dat is juist’
mompelde hij. Ik hernam: ‘Goed, ik heb er wel veel moeite mee
om me voor te stellen dat de paus alle katholieken, of de
dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten
uit te roeien en zich zo van hun plaats in het paradijs te
verzekeren. De Imam was sprakeloos !

Ik vervolgde: ‘Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te
beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw confraters uw
gelovigen aanzetten om me te doden. Nog een andere vraag: ‘Zou
u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te
vermoorden om zo het paradijs te mogen betreden, of Christus
die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg
tot het paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw
gezelschap?’

Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de Imam zweeg.
Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het
seminarie niet konden waarderen dat de minister van de
islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden
omtrent geloofspunten van deze religie werden aan de kaak
gesteld.

In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in
ons land om een regering naar hun keuze te installeren, met
toepassing van de Sharia bij wijze van wet. Ik vond dat alle
inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden.
Maar met het justitiesysteem en de liberale media is er geen
enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden,
vandaar…. deze boodschap.

Doorsturen, want dit krijgt men niet te horen op TV.

h/t Walter
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De hoofdstroom media schreeuwen nu moord en brand bij de
aanslag op 1 moskee in Nieuw Zeeland, maar vergaten de recente
aanslagen in Nigeria en op de Filipijnen te vermelden.

In februari eiste islamitisch geweld in totaal 883 doden en
van 2 tot 8 maart 2019 al 145. Dat is dus iets meer dan 1.000
in iets meer dan 1 maand. De 50 doden in Nieuw Zeeland stellen
mathematisch in vergelijking niets voor! Lees over de
slachtpartij in Nieuw Zeeland.

Blijkbaar was het geen verwarde man, maar een Australiër die
reageerde tegen islamitisch geweld!
Ook de 10-tallen aanslagen in onze westerse steden door
moslim-extremisten met vrachtwagens, explosieven en messen

waarbij honderden onschuldige
blijkbaar al helemaal vergeten…

slachtoffers

vielen

zijn

Vreemd toch dat korte-termijndenken van sommige journalisten
en specialisten. Vreemd ook dat men een tegenreactie wil
afdoen als de bron van alle kwaad…
De haat en onverdraagzaamheid die een imperialistische
ideologie verspreidt daar spreekt en schrijft men liever niet
over. We leven in een wereld van bedrog. We leven in een
wereld van Takiyya.

Crimigratie < &> ‘Eigen Volk
Eerst’ is een natuurwet
Ik heb ondertussen weet van zoveel mensen, van kinderen tot
bejaarden, die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen
die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die
worden gediscrimineerd, voor wie de sociale zekerheid bij
ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die
wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien.
Mensen ook voor wie het pensioen amper voldoende is om
menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook gewerkt en
afgedragen worden voor een pensioen)
Mensen die zo van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in
haast uitzichtloze toestanden.
En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag
slapen, drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met
uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate
)

Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan
hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech
hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of konden/kunnen
voorzien in een buffer. Die het daardoor ook even niet hadden
zien zitten, de moed opgaven en waarna de deurwaarders alles
nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel
hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag
daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer
en meer zulke mensen ken ik zo. Onze bevolking verarmt
zienderogen. Niet moeilijk in een land dat de wereldkampioen

in belastingen is, de enige titel die niet te benijden is.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze
nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen
ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen,
gebouwd, of gehuurd met ons geld op de privémarkt.
En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een
halve krot verhuren aan een hoge prijs. Een woning die anders
wellicht was afgebroken of anders zou gekocht zijn door een
handig jong koppeltje van hier. Zulke jonge mensen uit een
niet welstellend milieu moeten daardoor vandaag voor oude
woningen een veel te hoge prijs betalen. En zo kunnen ze nooit
of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat in
hun leven….. dan zijn de consequenties vaak levenslang, voor
hun gezondheid , relatie en kinderen, maar ook voor de sociale
zekerheid en de latere pensioenen.
Maar kijk in de wachtzalen van de klinieken, of het nu
Gasthuisberg of Middelheim is.
Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten
laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor
fertiliteit, besnijdenissen, enz… . Daarenboven ook nog willen
geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het
juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken,
gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen,
geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar.
Maar in aantal genoeg voor onze maatschappij om ze te
behappen, straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen.
En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de
scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de
immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan
voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde
doctrine. Uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met
compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen,
verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen:
‘criminaliteit’.

Wie zijn verantwoordelijk?
Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope
arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend
hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en
kregen, van politici die het gaven en die in de nieuwkomers
een electoraat zagen om het oude morrende autochtone volk te
vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers,
sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en
migratieambtenaren, tolken, ……
Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro
kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook
voor hun eigen leidende volk eerst, en daar hoorde het gewone
lijdende volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse
communistische droom. Ook de droom van de steeds
zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve
goedmensen; ook die van
De zeer gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago
willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola ,
Matilleke en Flup, en …Bill Gates. Die hun aanzien willen
verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat
vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te
bouwen. Dat alles natuurlijk, zonder dat ze er zelf door
verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter
voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat
ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen
verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van
hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui,
die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor
niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar
zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog
betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het
publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een
god zou bestaan naar het christelijk model, deze farizeeërs
nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn
plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer

van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar
tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van
ligt.
Wie zal de grote herverdeling betalen, de Grieken, de Syriërs,
de negers en de wereld redden redden? De gewone burgers via
hun belastingen natuurlijk.
Ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht
werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en
verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest
van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen
bezetten, er anders over denken.Denk maar niet dat wij ooit op
hun solidariteit zullen moeten rekenen, tenzij aan een hoge
morele, economische en financiële intrest.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=
HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2F
nieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegencrimigranten~adea234f%2F

Wat een lafaards die Britten.
En wat een moedige jonge
vrouw is die Lauren Southern
De Canadese 23-jarige Lauren Southern, die de islamisering van
‘het Westen’ aanklaagt en het (verbaal) actief bestrijd, was
vorige week nog gastspreekster in Antwerpen op het Vlaams
Belang Jongeren-congres.
Wel, zij heeft nu een levenslang inreisverbod gekregen in
Groot Brittanië, omdat ze hypothetisch stelde dat Allah
homoseksueel was.

Zouden
ze
IS-Jihad
oorlogscriminelen en ander tuig ook
een levenslang inreisverbod durven
opleggen??
Natuurlijk was de uitspraak provocerend, net om aan te tonen
dat Islam helemaal niet de godsdienst van de vrede is, niet
tolerant , en dat straks veel meer dingen niet mogen worden
gezegd om moslims niet te krenken.
Bekijk ook volgend filmpje en wees geschokt, verontwaardigd en
woedend.
Straks moeten we blij zijn dat Groot Brittanië uit de EUSSR is
en het een eiland is.
Het is duidelijk dat de jonge knappe Lauren Southern zeer
sterk de tot dan toe effectief en efficiënt gehersenspoelde
jonge mensen zal aanspreken, en dus als een gevaar wordt
gezien door de politieke machine.
Ze zouden haar zelfs schuldig achten aan een eventuele bom die
een boze moslim zou doen ontploffen alsof ze die zelf had
geplaatst.
Bereidheid tot geweld en terreur zijn dus efficiënter om je
zin te krijgen dan het gebruik van woorden, leren we uit de
recente geschiedenis.
Deze maatregel van Groot Brittannie is een even grote aanslag
op het echte Britse en Europese volk, even erg als de rellen
ten gevolge van de Mohammed cartoon van Westergaard, de
aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs, en die in London,
Brussel …… en Trèbes.
Het staat vast, de Britse overheid is de vijand van het eigen
volk en iedereen die zijn vrijheid lief heeft.

Waar en wanneer mogelijk, Lauren Southern te steunen !

Lauren for president !

Far-right ‘activist’ who claimed
‘Allah is gay’ gets lifetime ban
from coming to UK
Tom HerbertSunday 25 Mar 2018 2:14 pm
Far-right ‘activist’ who claimed ‘Allah is gay’ gets lifetime
ban from coming to UK

A far-right ‘activist’ who handed out leaflets claiming ‘Allah
is gay’ has reportedly been given a lifetime ban from the UK.
Lauren Southern said the Home Office permanently banned her
because she had been ‘caught distributing racist leaflets in
Luton town centre’. Children in the north of England ‘left
behind’ at school Canadian Southern was filmed handing out
racist material which said ‘Allah is a gay God’ and ‘Allah is
trans’ in Luton earlier this year. She described the stunt as
a ‘social experiment’ but police broke it up after getting
complaints from the public, saying it could lead to violence.
They also warned it could create a public order offence and
that if she didn’t stop she could be arrested.
While she was not arrested during the stunt in February,
Southern was detained at Calais when she tried to re-enter the
UK on March 13. She was held under the Terrorism Act and
banned from entering because her actions presented ‘a threat
to the fundamental interests of society and public policy of
the United Kingdom’. Tony Blair steps up call for a second EU
referendum Southern was said to be attempting to enter the UK

to meet far-right figures Martin Sellner and Britanny
Pettibone, who were both also refused. Taking to Youtube, the
right winger said she has now been banned from the country for
handing out racist material in Luton. Attempting to defend her
actions as free speech, she said: ‘Why is it racist to say
Allah is gay but not racist to say Jesus is gay?

Wat doen we met dit tuig??
Hij kan amper Duits praten de allochtoon met slechts het
verstand van een garnaal, die uit de Maghreb of uit de zandbak
in Oostenrijk werd binnengelaten, maar hij speelt het al wel
klaar om met dat beetje Duits een oude autochtone vrouw te
beledigen. Oostenrijk, januari 2018
Zeg
mij,
linkse
vaginamutsen
en
goedmenselijke,
welkomstliedjes zingende seuten, of het dat is wat jullie
wensen?? Wees er dan van verzekerd dat je er later niet eens
meer mag aan denken om #metoo te gebruiken.
http://nageltjes.be/wp/wp-content/up
loads/2018/01/allochtoon-vernedertvrouw-in-Oostenrijk-15-1-2016.mp4

De islam voor ongelovigen (4)

Met wat je niet weet kan je geen rekening
houden. Met iets wat voor je wordt
verborgen gehouden kan je ook geen
rekening houden. En het feit dat je
onwetend bent en/of onwetend wordt
gehouden kan gevaarlijk zijn.

Als je niets weet over een 1400 jaar oude
misdadige
ideologie
wiens
enige
doelstelling is om te veroveren en te
onderwerpen, dan is onwetendheid daarover
beslist gevaarlijk. En dat is het geval
met de islam, die van bij haar ontstaan
andere
meningen
en
beschavingen
onvoorwaardelijk de oorlog verklaarde.

Slechts weinigen weten nog dat de islam
extreem gewelddadig is. Daarvoor zorgde
een sluikse maar fanatieke censuur en
intensieve hersenspoeling in het hele
Westerse
en
dus
ook
Vlaamse
onderwijssysteem.
En
zelfs
na
de
aanslagen met vele onschuldige dodelijke
slachtoffers in New York, Londen, Madrid,
Barcelona,
Parijs,
Nice,
Brussel,
Berlijn, Zaventem enz. … blijven onze
politieke,
sociale,
christelijke,
vrijzinnige, academische, mediatieke en
andere pseudo-intellectuele elites dit
feit
ontkennen,
wegmoffelen
of
bagatelliseren.
Een reageerder maakte ons attent op wat
de Chinese militair Sun Tzu (of Sunzi)
2.500 jaar geleden al schreef in zijn
boek “De kunst van het oorlog voeren” :
Wie de vijand kent en zichzelf zal in
honderd veldslagen niet in gevaar zijn;
Wie de vijand niet kent maar zichzelf
wel, zal soms winnen en soms verliezen;
Wie de vijand niet kent en zichzelf niet,
zal iedere slag in gevaar zijn.

Door dit ten zeerste aanbevolen boek van
Koenraad Elst te lezen en te bestuderen
leert men alvast de vijand kennen. En dat
is nodig want die vijand is van plan
wereldwijd een islamitische dictatuur te
vestigen en is meedogenloos in de
uitvoering van deze doelstelling. In de
voorbije 1.397 jaar stierven maar liefst
270 miljoen (270.000.000 !) onschuldige
mensen als weerloos slachtoffer van deze
waanzinnige mohammedaanse illusie!
Reden te meer om uzelf en al uw dierbaren
te informeren over het mohammedaans
gevaar. Anders worden uw genen binnen
afzienbare tijd op deze planeet beslist
vernietigd. Aan allen: koop en verspreid
dit boek van Doorbraak in alle openbare
bibliotheken!
Woord vooraf … (einde)
Het lezen van dit boek over
althans voor degenen bij wie
nijpen, maar allicht ook
geïnfecteerd zijn met de
verdwazing: de post-moderne
wegkijkers.

de islam kan genezend werken,
de blinddoek stilaan begint te
voor degenen die al danig
kanker van de nihilistische
onverschillige hedonisten en

Door het karakter van de islam mordicus niet te willen
doorgronden en bij elke terroristische moordpartij te blijven

volhouden dat “het met de islam niets te maken heeft”, door te
blijven emmeren dat islamterrorisme ten slotte de wraak is van
de paupers, dat het hun enige wapen is, dat de kalasjnikov als
het ware het artefact is van het lompenproletariaat, dat dit
wrede en sadistische terrorisme door het Westen via de
globalisering zelfs wordt uitgelokt, dat men de hatelijke
intolerantie van de vijanden van de liberale rechtsorde ruim
baan moet blijven geven, in welke vermomming ze zich ook
voordoen, enzovoort enzoverder, zal het Westen van een kale
reis thuiskomen, zichzelf oneindig verzwakken en de
burgeroorlog uitlokken, temeer daar al deze dynamieken op
elkaar ingrijpen.
Ik heb het hier ook over de verwarde christen (het soort
christen bij wie de deugd met hem of haar op de loop is
gegaan, genre Karen Armstrong), over de naïeve oecumeneganger,
de hyperhumanist of de vrijmetselaar (het soort vrijmetselaar
dat, ondanks alle tegenevidentie, met het klef geworden begrip
“dialoog”
blijft
multiculturalist.

goochelen)

of

de

gauchistische

Wie na een open minded-lezing van dit boek zijn blinddoek
afgooit, zal er geen gezichtsverlies door lijden, integendeel.
Hij zal weer zien ‘met eigen ogen’, en niet met die van het
voorgesorteerde denken van de staatspedagogie. Hij zal dan een
tikkende tijdbom zien. Hij zal, na het lezen van dit
instructieve werk, ook verbijsterd zijn over het grote
verschil tussen christendom en jodendom aan de ene kant en
islam aan de andere kant. De auteur immers beschrijft aan de
hand van de bronnen wat de essentie is van de islam is en hoe
hij opereert.
Wie het boek sine ira et studio leest, zal begrijpen dat de
islam in zowat elke geheiligde tekst geweld in elk soort vorm
verheerlijkt. De islam triggert vanuit zijn dogma’s, die het
psychopathische alle kansen bieden, overal en altijd het
slechte, en dit in tegenstelling tot christendom en jodendom
waarin naastenliefde en wederzijdsheid centraal staan. Die

islamitische psychopathie zien we elke dag explosief aan het
werk, zeker omdat ook de modale moslim vandaag weer heftig
gereïslamiseerd wordt, nolens volens.
Dit boek kan helpen bij het losmaken van de blinddoek die de
elites de modale man hebben voorgebonden. Laat het u genezen
van de indoctrinatie die u nu al meer dan twintig jaar
ondergaat. Laat het als tegengif werken en misschien ziet u
het dan ook: “It’s the islam, stupid”. Machteld Zee (Heilige
identiteiten) verwoordde het in verband met de toenemende
islamisering van het Westen puntig: “Pas als je de kennis
bezit, zie je wat er gaande is”. Welnu, dit boek verschaft de
argumenten om te zien wat er gaande is, het verschaft de lezer
alles wat hij moet weten om de contemporaine malaise in
verband met de islam te begrijpen. Wanneer u het uit heeft,
kan u niet meer zeggen dat u het niet geweten heeft.
Wim van Rooy

Nooit moet het duidelijker
geweest zijn: “Marine Le Pen
pour présidente ! “
Geweldig hoe deze sterke vrouw het multicul en pro Hillary
journaille helder van antwoord dient. Veel vaak terugkomende
vragen en verwijten, die ik zelf ook al honderden keren moest
beantwoorden en weerleggen, maar hoe ze voor de camera’s zo
haar kalmte en vastberadenheid behoudt, steeds de juiste
woorden en zinnen weet te kiezen, getuigt van een grote
intelligentie en welbespraaktheid, een grote stabiliteit en
betrouwbaarheid bovendien.
In schril contrast met wat Sarkozy beweert te gaan doen zodra

hij president (terug) zou zijn,- we wachten trouwens nog
steeds op zijn poetsbeurt met de Kaercher in de banlieus –
mogen we van haar verwachten wat ze belooft te zullen doen.
Voor het eerst in lange tijd zal er dan gepoetst worden in een
land dat vol spinnenwebben, schimmel en ongedierte koesterde.
De vuile slonzen van de voorbije decennia zijn natuurlijk
allemaal bang voor deze grote schoonmaak. Kiezers, laat hun
vrees eindelijk eens terecht zijn.
Frankrijk, wij en Europa hebben dringend een ander
ongecorrumpeerd bestuur nodig, ontdaan van de decennialange
politieke incest en de zelfverrijkende ons-kent-ons-clubjes en
de parasieten, die ondertussen samen meer dan 75% van ons
bloed zuigen, en nog steeds niet verzadigd raken .
Marine Le Pen pour présidente !
https://www.youtube.com/watch?v=qDCLCcOvqAE

Gevechtstraining
‘getraumatiseerde’
oorlogsvluchtelingen.

voor

23 augustus 2016
Kijk naar het korte filmpje en lees, en denk eens na door wie
wij en de Duitsers, Zweden enzovoort worden geregeerd en
geleid, wie de oorlog voorbereid, wie de terreur heeft
geïmporteerd, en er mordicus mee doorgaat?
Getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen krijgen een paintballtherapie. De terroristen van morgen trainen zich verder op
kosten van de Duitse belastingbetalers. Welke hersenloze
collaborateurs bedenken zulke uitstapjes?Doen onze jonge

mannen en kinderen ook al aan oorlogstraining? Gratis?
Zij, de islamitische invasieven, hebben een doel, en dat zijn
wij.
Zij hebben een toekomst, en die zal zonder ons zijn.
Zo staat het in het boek van hun denkbeeldige vriend, zo wordt
het elke vrijdag gepredikt.
Geen enkele moslim zal ooit één enkele zin, laat staan een
vers, uit de koran afzweren.
En de demografische ontwikkelingen via geboorten en massaimmigratie zullen, spoediger dan door de onverschilligen en
goedmenschen voor mogelijk werd gehouden, leiden tot het einde
van ONZE beschaving, welvaart, welzijn en cultuur. Multicul
dus, maar zonder ons.
‼️
#Germany: Traumatized war #refugees during paintball
therapy.
Wow!
Paid
by
the
taxpayer.
pic.twitter.com/A1VKuLwN33
— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 23 augustus 2016

Maar als u denkt dat dit een uitzondering is, kan ik zeggen
dat het nog erger is.
In Zweden kunnen vluchtelingen sluipschutter-training krijgen
op kosten van de belastingbetaler als onderdeel van hun
integratieprogramma. En daar maken de moslim immigranten dan
ook gretig gebruik van.
We mogen ons gerust voorstellen dat ook wij dit soort hobby’s
van de toekomstige terroristen, onze vijanden, betalen.
En wij, kunnen wij al met wapens omgaan? Trainen wij al in een
vechtsportclub?

Sweden: State-funded Muslim
“Sniper” Training
JANUARY 15, 2016 BY TNO STAFF— IN EUROPE · 153 COMMENTS
The Swedish state is funding a “sniper” training course for
recently-arrived Third World “refugees” as part of their
“integration program”—despite the
terrorist attacks across Europe.

ever-growing

refugee-

The almost unbelievable plunge into insanity—started two years
ago already—was reported—in a positive pro-refugee light—by
the Allehanda newspaper in Sweden, under the title “Fired up
for Sniping,” (Laddade för prickskytte, literally “Charged up
for Sniping”) and shows a large number of Third Worlders being
taught how to target shoot with “sniper” target rifles on a
formal shooting ground in Sollefteå, central Sweden.

The Allehanda informs its readers that the “sniping course”
began on a “small scale in the Fall,” but then for reasons
which are obvious, but which the Swedish newspaper ignores,
“interest exploded” among the nonwhite invaders to take the
course.
When the Allehanda visited the shooting range, “more than 50
immigrant youths were on the course,” honing their shooting
skills.
Even more incredibly, the sniping course is being paid for by
Sweden’s state-funded Migration Agency as an “integration”
program into Swedish society.
“Young people from all over the world—Syria, Afghanistan,
Africa, [and] South America” are taking sniping lessons,

theAllehanda said, and some of them are “interested and very
talented,” the paper quoted course supervisor Birgit Höglin as
saying.
The program is offered as part of the language course at the
local upper secondary school, Höglin said, saying that the
benefits of the program are “much more” than just teaching the
invaders how to use sniping rifles.
“Here they talk Swedish in other social contexts, meet new
people, and hang out. It is especially good for their
vocabulary,” Höglin said.
It seems of no concern to these liberals that every single
terrorist attack on Europe in 2015 was carried out by
“refugees.”
State-funded sniper training for “young immigrants” seems so
out of place that such an undertaking is firmly in the realm
of the insane, and would, if not actually happening, be the
subject of some bizarre joke. Unfortunately, it is not.

http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper
-training/

Redenen
om
censureren.

nog

meer

te

Niet alleen zullen de woorden moslim en islam worden vermeden,
de namen, origine en de foto’s van de daders zullen binnenkort
ook niet meer in de media verschijnen, en filmpjes van de
aanslagen evenmin.

Binnenkort lezen we in de krant enkel nog: er stierven 5
Fransen in Parijs. De omstandigheden en de identiteit van de
doden wordt niet vrij gegeven. We willen niemand van streek
maken. Er is geen reden tot paniek. Alles is onder controle
zegt de regering. Volgende week wordt er een minuut stilte
gehouden door de regering en de redactie van de krant.
Het ongecensureerde nieuws vindt het volk voorlopig enkel nog
op het internet, websites als deze. Op Facebook en de sociale
netwerken moet ook al niet meer gerekend worden. Regelmatig en
keer op keer worden onze medestanders geblokkeerd, hun
berichten foto’s en films verwijderd, en sommigen kregen al
levenslang een
Weet dat er slechts vrijheid van mening kan bestaan als er ook
recht op volledige ongefilterde informatie is. Wij hebben het
recht om zelf te bepalen wie en wat wij geloven. En dat is in
dit geval niet in een godsdienstige of spirituele betekenis.

Franse media publiceren niet langer
foto’s van aanslagplegers
Geen

hersenen,

geen

hoofdpijn

De Franse Le Monde en BFMTV besloten naar aanleiding van de
golf aanslagen in Frankrijk om geen foto’s van daders meer te
publiceren. Om de ‘verheerlijking’ van terroristen te
vermijden. Ook propagandamateriaal van IS wordt niet langer
gepubliceerd.
‘De strijd tegen de terreur is bij ons niet enkel de zaak van
de strijdkrachten, de ordehandhavers, het onderwijs of de
politiek’, schrijft Jérôme Fenoglio, directeur van de Franse
krant Le Monde vandaag. Hij legt de nadruk op de rol van het
steeds evoluerende medialandschap in de nasleep van aanslagen.
Naast BFM-TV heeft nu ook de katholieke krant La Croix een
gelijkaardige beslissing genomen. Franse radiozender Europe 1
meldt dat de namen van terroristen niet meer op antenne
genoemd worden.
Sociale media
De digitalisering van het medialandschap zorgt volgens Franse
media ervoor dat informatie en beeldmateriaal meer dan ooit

binnen handbereik zijn. De vrees dat de media-aandacht anderen
aanzet om eveneens in naam van de jihad een aanslag te plegen,
neemt daarbij toe.
De eigenaar van BFM-TV, Alain Weill, zegt dat de foto van een
van de daders van de aanslag op de Franse kerk, Adel Kermiche,
ook niet gepubliceerd werd voor diezelfde redenen. Het klopt
volgens hem niet om een foto te verspreiden van een ‘knappe
jongeman die lacht op een foto, als hij net iemand onthoofd
heeft’. Ook propagandamateriaal van IS, zoals teksten en
video’s, worden niet langer gepubliceerd.
‘Het zal steeds moeilijker worden om de gevolgen van de
haatstrategie tegen te gaan’, aldus Fenoglio van Le Monde.
‘Onze keuze is voor onze kijkers.’
Ik zie in gedachten Björn Soenens en zijn redactie al
instemmend knikken.

