Weer
bestolen
!
Wij
financieren terrorisme en
onze ondergang.
Voor

wie

nog

steeds

dacht

dat

immigranten

ons

kwamen

verrijken. Sommigen, weinigen, wel natuurlijk, al mag dat eens
uitgevlooid worden hoeveel er dat precies zijn. Want de
overlast, de drugshandelaars, de gevangen, de fraudeurs, de
terroristen, de overvallers, de dieven, en de seksuele
criminelen zijn duidelijk identificeerbaar en te linken.

En nee, iedereen weet het het zijn niet de autochtone oudjes
en kinderen die daarin een belangrijk aandeel hebben. (al komt
dat ook eens voor natuurlijk) In Nederland is al een hele tijd
geleden vastgesteld dat er voor honderden miljoenen aan fraude
werd gepleegd in de gezondheidszorg. Maar nu blijkt ook dat
dit geld voor een groot deel naar het terrorisme is gevloeid.
Het geld is niet meer recupereerbaar want in het buitenland en
verdwenen , de fraudeurs kunnen niet gestraft worden omdat dit
wettelijk niet mogelijk is.

Zou het kunnen dat met dat geld dure advocaten werden betaald,
want gratis werken die niet, of iemand werd omgekocht?
Voor alle duidelijkheid: het zijn niet de blanke Nederlandse
oudjes en gehandicapten die het geld gekregen hebben , maar de
mensen die ons haten, bestelen en misbruiken. Dat mag, zo
staat er in de koran, als de slachtoffers kafirs zijn.

Immigratie die ons zou verrijken?
Nog meer van dat?
We moeten nog meer geduld hebben?

EVRM en internationale verdragen een gevaar voor ons?
We schaffen ons af?
We laten ons verder omvolken en bestelen?
We gaan ze uitburgeren?
We laten Bart Somers verder begaan?
U mag het antwoord op die vragen zelf geven.

Geen excuses ! Nooit !
Echt de moeite om te bekijken/beluisteren !
Voor wie dacht dat het Nederlandse Forum voor Democratie (FvD)
alleen bestond uit Thierry Baudet en Theo Hiddema, die heeft
deze hoog-taalvaardige vrouw Annabel Nanninga nog niet
gehoord.
Ze zet daar even het ganse Groene linkse clubje deugmensen
voor joker. Ze weet precies hoe die denken, functioneren, de
boel belazeren en samen klitten als een vettige rasta….
Vermaak verzekerd !

Annabel Nanninga: excuses slavernij zijn onzin
De Gemeente Amsterdam wil heel graag excuses maken voor
slavernij van eeuwen geleden. Daarom is er 'wetenschappelijk'
onderzoek besteld dat moet aantonen dat excuses inderdaad
terecht zijn. Dit onderzoek en de aangewezen commissie zijn
niet serieus te nemen. FVD-Raadslid Annabel Nanninga prikt
deze zelfkastijdende flauwekul door. FVD.nl/ja

Geplaatst door Forum voor Democratie -FVD op Vrijdag 10
januari 2020

Laten jullie onze kinderen,
ons volk, verder in de steek?
Filmpjes gemaakt in november 2019 te Gorinchem onderaan !!

Het zal je kind maar wezen dat door allochtonen wordt
opgejaagd, ingesloten en in de vernieling geslagen en getrapt.
Terreur in onze scholen in onze straten, en de overheid en
justitie doen niets. Hun prioriteit ligt in het monddood maken
van diegenen die dit aanklagen en daadkrachtige actie eisen.
Beelden van deze maand uit Gorinchem ook bekend als Gorkum in
Nederland, een gemeente met ca 39000 inwoners, waar het leven
ooit vredig en het geluk heel gewoon was. De immigratie en de
kinderrijke gezinnen daaruit voortgesproten hebben daar
definitief een einde aan gemaakt.

klasfoto in Gorinchem ca 1960-1965, toen geluk nog heel gewoon
was

Geen redenen om nog melige kampvuur- en welkomstliedjes te
gaan zingen over de multicul en de superdiversiteit. Als je de
oorspronkelijke Gorkummers nu zou vragen: “Willen jullie
minder of meer Marokkanen?”, wat zou dan daarop het antwoord
zijn. Helaas is het te laat om de laatste Nederlanders te
redden als niemand voor echte verandering durft stemmen.
Voorlopig zijn de terroristen nog zo dom om hun eigen daden te
filmen en op het internet te zetten. Maar dat zal na een
tijdje wel verminderen na de derde steen waaraan ze zich
stoten. Het zal dan bij de politie en justitie klinken dat er
veel minder gevallen van agressie zijn, en veel minder
aangiftes. En zo zijn de statistieken weer in orde.

Wie wilt er nog een les van Bart Somers?

Welk bedreigd en geslagen kind wilt en durft straks nog een
aangifte te doen wanneer de dader snel weer vrij rondlopen en
het met de daders terug geconfronteerd wordt, er terug mee op
de schoolbanken moet?
Oh, iedereen ziet en hoort het toch ook bij ons? De
concentratiescholen geven de toekomst weer, en die is niet
rooskleurig, tolerant, verbindend zoals de opportunistische
deugdmens Bart Somers bij ons doet uitschijnen.

En wat nu?

Iedereen weet toch wat er gaat gebeuren wanneer ‘zij’ het voor
’t zeggen hebben dank zij zulke collaborateurs, onze
democratie en hun sharia? Laten jullie dit verder gebeuren of
gaan jullie daar wat aan doen in het stemhokje, als je durft?
Bange mensen gaan ook dood, en nog het eerst van allemaal.

Uitgetolereerd
Af en toe hoort een goed artikel eens een groter forum en meer
klank te krijgen, niet ondergesneeuwd geraken onder de massa
informatie en vooral desinformatie en leugens. Het
onderstaande artikel van de hand van de Nederlander Renzo
Verwer is er zo een.
Hij schreef het na de aanval van boze burgers op een
‘Vluchtelingen’-opvangcentrum. Nou ja, aanval? Er werden war
vuurwerkbommetjes afgeschoten en wat hekken omver geduwd. Ver
dus van de agressiviteit, het geweld en de seksuele terreur
die vele ‘vluchtelingen’ zelf wel eens aanwenden; ver van de
terreur die de politici gegarandeerd hebben geïmporteerd.
Terreur en geweld die als normaal en gebruikelijk kunnen
worden aanzien in de landen van herkomst, en waarmee ze vaak
opgroeiden en zelfs werden in opgeleid . De Koran is daarin
meestal hun handleiding.
Een ware jacht is gestart op de plegers van wat genoemd werd
een ‘aanslag’, die de euvele moed hadden wat voetzoekers te
gooien, die niet langer bereid waren om genegeerd, beschimpt
en opgeruimd te worden wanneer ze een betoging organiseren.

Het zal dus heus niet meer bij boze briefschrijvers en
bloggers blijven.
Het woord ‘uitgetolereerd’ verdient mijns inziens een plaats
in de volgende Dikke Van Daele

‘Het is volkomen logisch wat
in Woerden is gebeurd’
12-10-15

19:00 uur

– Bron: Het Parool

Exterieur van sportcentrum Snellerpoort waar relschoppers de
noodopvang voor vluchtelingen hebben belaagd. © anp
opinie
De komst van vreemdelingen met andere normen en waarden brengt
agressie met zich mee. De ingrediënten voor een burgeroorlog
in Nederland zijn aanwezig. Dat schrijft Renzo Verwer vandaag
in een opiniestuk in Het Parool.

© Eigen foto Renzo Verwer
is auteur van het boek Vrijheid van meningsuiting voor
beginners
In mijn geboorteplaats Woerden is de bom gebarsten. Een
sporthal met asielzoekers werd op amateuristische wijze
aangevallen. Ik had de beginfase van een eventuele
burgeroorlog een jaar of tien, twintig jaar later verwacht, in
een grotere stad dan in het tamelijke rustieke Woerden (50.000
inwoners) met zijn christelijke achtergrond.
Maar het is natuurlijk volkomen logisch wat daar gebeurd is.
De migratie van nu en de vorige decennia moet wel
consequenties hebben voor de Europese opvanglanden. Met
toenemende migratie importeren we allerlei conflicten en
etnisch-religieuze spanningen naar Europa. Ik zag dat al eind
jaren negentig, begin jaren nul: in mijn Amsterdamse
jongerenflat werden asielzoekers van strijdende partijen –

Eritreeër en Ethiopiër – toegelaten en bij elkaar op de
afdeling werden gezet. Dat werd knokken.
Antidiscriminatiewetten
Eerder dit jaar bleken mannelijke asielzoekers in een
supermarkt in het dorp Oranje niet door vrouwen geholpen te
worden. De supermarkteigenaren pasten zich aan, bang voor
verlies van klandizie. Niemand die zich er druk over maakt.
Maar waarom hebben we dan nog antidiscriminatiewetten?
Berichten over de ‘jungle’, het vluchtelingenkamp bij Calais,
stemmen weinig opgewekt. Afvallige moslims zijn hun leven niet
zeker. De moslims kijken neer op zwarte inwoners. In
opvangkampen en asielzoekerscentra denkt men nu na over
scheiding tussen de seksen en tussen verschillende religies om
verkrachting en molestatie te voorkomen.
Segregatie en achteruitgang
Op deze manier importeren en versterken we in Europa
segregatie en achteruitgang. Maar mensen die zich vreedzaam
verzetten tegen grote immigratiegolven, worden vaak weggezet
als xenofoob of racistisch.
In Nederland hebben we nu al spanningen tussen Koerden en
Turken, Joden en moslims, moslims en niet-moslims.
We hebben incompetente regeringen die door een groot deel van
de bevolkingen niet gesteund of zelfs veracht worden. Het
milieu verslechtert, de natuurlijke hulpbronnen worden in
steeds sterkere mate aangetast en economieën draaien slechter.
Dit alles zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van
burgeroorlogen, zo leert de geschiedenis ons.
Religieus fanatisme en etnische conflicten worden steeds meer
onderdeel van onze stedelijke realiteit: de Parijse
voorsteden. Of bijvoorbeeld Nederlandse (grote) steden waar
gescheiden integratiecursussen worden verlangd, gescheiden
zwemuren zijn, en Joodse instellingen en scholen worden
bewaakt. We vinden het normaal en komen niet verder dan de

kreet ‘hard aanpakken’.
Conflicten
De komst van vreemdelingen met andere normen en waarden brengt
agressie met zich mee. Aan beide kanten. Er zijn mensen die
het niet aankunnen en overgaan tot geweld. Wat moeten we ons
dan voorstellen bij een burgeroorlog? We kunnen denken aan
etnische en/of religieuze groepen die met elkaar strijden (een
soort verzuiling, maar dan niet gezellig), plunderingen,
moeilijkheden met voedselvoorziening en distributie van
goederen, diverse staten in de staat, eigen wetgeving, nogoareas, politie die bepaalde wijken niet ingaat. Groepen die
de straat opeisen, anderen die in hun schulp kruipen. ‘Boven
ons gestelden’ die samenwerken, hun huid redden. Joden, die
meer wijken niet in kunnen. In andere delen van het land zal
men weinig van conflicten merken.
Er zal meer gebeuren waarover we nu nog niet na durven denken.
Politici, nu schreeuwend om een harde aanpak van de
aanvallers, vergeten dat ook zij verantwoordelijkheid dragen.
Ze denken dat de integratie van allochtonen een succes was, en
indien niet: tandje erbij. Ze denken dat asielzoekers met
cursusjes onze normen en waarden wel overnemen. En ze menen
dat de Nederlandse bevolking van oneindig elastiek gemaakt is.
Dat die alles aankan. Een waanzinnig vertrouwen. Zie wat er
vorige week gebeurde in Oranje toen het dorp, dat zonder
asielzoekers een krappe 150 inwoners telt, er opeens
zevenhonderd extra asielzoekers bij kreeg.
Uitgetolereerd
Burgeroorlog, revolutie, opstand; het zijn allemaal synoniemen
voor wat meer mensen elke dag weer ervaren: ze zijn
uitgetolereerd, hebben niets meer te verliezen. Een hek
omgooien en vuurwerk afsteken zijn het begin.
Ik woonde in Woerden van 1972 tot 1993. Mijn ouders en zus
wonen er nog steeds. Vanaf het moment dat ik in Amsterdam
woonde, zag ik Woerden als stadje dat altijd wat achterliep,

het werd ooit uitgeroepen tot meest gemiddelde stad van
Nederland. Maar nu? Is Woerden nu een voorbode?
Wilt u reageren op dit opiniestuk? Dat kan! Scroll (een
beetje) naar beneden om een reactie te plaatsen.
(Door: Renzo Verwer)

Geen goed nieuws, dat is voor
een andere keer
Voor
de
Nederlandse
TV
werd
er
onlangs
een actualiteitenprogramma gemaakt waarbij moslimjongeren
werden bevraagd o.a. over hun houding en mening jegens joden.
Het is verhelderend te horen hoe deze jongeren denken, en de
interviewer in kwestie is geschokt. Waar heeft die man gewoond
al die tijd? Deze ‘goedmensch’ zegt op het einde van het
filmpje deze moslimjongeren nog tot andere gedachten te kunnen
brengen, en wel binnen het jaar. De jongeren zelf durven er
hun jaargeld van 50€ op verwedden dat dit nooit zal lukken.
Wel, ik durf daar wel 1000 € op verwedden. Uitgesloten
natuurlijk wanneer de jongeren door de TV- omroep werden
omgekocht of ze taqiyya plegen.
Filmpje volgt…
We horen hier ook het faliekante gevolg van de immigratie en
de mislukte integratie van allochtonen. Het schabouwelijk
Nederlands dat zij spreken, niettegenstaande het gratis
algemeen onderwijs, de bakken subsidies, de vele sociale
werkers. Allemaal grandioos verspild geld.
Wees gerust, morgen zijn die jongeren niet tevreden meer met
de baantjes waarvoor zij hier nog nauwelijks kwalificeren. Ze
zullen opstandig ons daar de schuld van geven, en hun heil

zoeken in makkelijker verdiend geld via misdaad. Die kans is
groot, dat bewijzen de statistieken nu al.
Misschien, nadat het gratis geld hier is opgeraakt of de kraan
werd dicht gedraaid, zullen sommigen misschien vertrekken naar
landen waar er voor mensen met hun niveau nog banen voorhanden
zijn. Zo worden ze wellicht terug dadelplukkers zoals hun
voorvaderen, en de cirkel is terug rond. Sommigen zullen
blijven, een minderheid zal zich neerleggen bij hun lot,
enkelen zullen zich aanpassen en zich verbeteren; maar een
meerderheid zal ons hier het leven zuur blijven maken en alles
vernietigen wat wij na veel eeuwen opbouwden.
Dat is
ook de toekomst die politici ons hebben voorbereid.
Er waren zoveel jaren dat de burgers daar wat aan had kunnen
doen, de toestand geweldloos hadden kunnen keren. Maar
goedgelovig als ‘goedmenschen’ zijn, ze er niets aan deden en
de politici niet stopten noch afstraften, lijkt de schade nu
aanzienlijk en onherstelbaar.
We weten al wat Youssouf

De Witte van ons denkt: wij zijn de

racisten.
Maar wat denkt
Youssouf van deze jongeren in het filmpje?? We vragen het hem
maar beter niet, want hij zou het eens in zijn hoofd moeten
halen dat wij hem, door deze vraag te stellen, legitimeren
Nee, geen goed nieuws. Dat hoop ik een andere keer te kunnen
brengen
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