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Van :
Verzonden : zondag 28 juni 2020 03:10Aan :
Onderwerp : Re : Een riem onder het hart
Aan deRaadsgriffiers van de Gemeenteraden in Nederland,
Weledelgestrenge dames/heren ,
U ontvangt hierbij als inkomende stukken ter kennisname voor uw Gemeenteraad :
- In Bijlage: een open brief aan de leden van de Tweede Kamermet als titel "Rutte schaft zich af" zijnde een
kritische beschouwing over zijn bekering tot het belijden van het racisme van Zwarte Piet,welke brief ik tevens als "
Riem onder het hart " deed toekomen aan de ca. 200 lokale Sinterklaasintochtorganisaties in Nederland.
- Op deze toegezonden Open Brief liet ik volgen het onderstaande uitgebreide PS dat ingaat op de na de antiZwarte Pietdemonstratie op de Dam en de daar geuite bedreigingen, ontstane situatie .Het lijkt mij zinnig dat de Gemeenteraden in Nederland kennis nemen van een en ander en daarover een standpuntin nemen .
Zwarte Piet is - ingebeeld - racisme. Eén weggelaten woord . En zoveel gedoe.Wel, het is aan uw gemeenteraden erop toe te zien dat dat gedoe binnen de perken blijft .
Natuurlijk ga ik niet over de agendering van de vergaderingen van uw Gemeenteraden .
Metmijn hoogachting en vriendelijke groet,

NB : Aangezien KPN Webmailmoeite heeftmet de verzending aan grote aantallen adressen tegelijk gaat dezemailing in tranches. U hoeft dus niet bezorgd te zijn dat de overige gemeenten zouden zijn over geslagen .
Oorspronkelijk bericht ----------Van :

Aan :
Datum : 21 juni 2020 om 23:11Onderwerp : Re: Een riem onder het hart
Voorschoten 21.6.2020

Bij de 'Riem onder het Hart' dit uitgebreide PS :

Het vergelijken van een onnozele en onschadelijke traditionele verkleedpartij met een racistische
moord , en daarom eisen dat die verkleedpartij afgeschaft wordt, op sanctie van straatgeweld ,issociopathisch gedrag dat allerwege afkeuring verdient.



In plaats daarvan wordt dat dwanggedrag doorheel politiek correct Nederland en - heelopmerkelijk - tegenwoordig ook onzeminister-president, expliciet of stilzwijgend gedoogd .In deze nieuwe situatie is het passend de veiligheid tijdens sinterklaasintochten , van uzelf en uw
publiek, zeker te stellen door de lokale politie te attenderen op initiatieven om uw feestelijkesinterklaasintocht te verstoren , hen te manen om ter voorkoming van zulke verstoringen , te doenwat nodig is , en zo nodig ook een eigen ordedienst te organiseren .
Duidelijk moet zijn datna de geuite dreigementen (Zwarte Piet in het gezicht schoppen ) aan KOZP
groepen geen toestemming verleend kan worden om in de buurt van de Sinterklaasoptochten tedemonstreren . Het verlenen van die toestemmingen wasook in het verleden in feite ten onrechte .
Die toestemmingen om te demonstreren werden immers misbruikt om voor de deelnemendekinderen de feestelijke sinterklaasintocht zoveelmogelijk te verpesten . De lokale overheden zijn
daarin in de afgelopen jaren laakbaar te kort geschoten .Desnoods kunnen de toestemmingen voor zulke demonstraties, mochten die toch worden verstrekt,
via een kort geding ongedaan gemaaktworden en /of via acties in de lokale politiek worden tegengegaan .
De uitspraak “ Zwarte Piet is racisme” was tot voor kort vooral een exotisch politiek correct bijgeloofwaarvan de aanhangers vooral gevonden werden binnen Groen Links, PvdA en D66 .Maar de
koppeling van deze relatief onschuldige superstitie , aan een reële brute moord uit (waarschijnlijk )racistische motieven , verandert datZwarte Pietracisme van iets waar je de schouders over kon
ophalen , in een zware belediging.Dat zo'n belediging vervolgens ook buiten de kring van fanatici wordt overgenomen door
mainstream politici en bestuurders,burgemeesters van grote steden en N.B. deminister-president,doet echt de deur dicht .
Bijgeloof is één ding, vrijheid van meningsuitingmag daarbij worden ingeroepen ,maar een zwarepublieke belediging wordt door bijgeloofniet aanvaardbaar gemaakt of gerechtvaardigd. Per saldoook antisemitisme en jihadisme zijn vormen van bijgeloof.
Quinsy Gario heeft destijds (2013 ?) bij Pauw en Witteman vrij omstandig uitgelegd hoe hij zijn
Zwarte Pietactie bedacht en geconcipieerd heeft als een vergelding voor het 'gebrek aan respect'dat zijn moeder ervaren zou hebben op haar Nederlandse werkplek. En zo werd een gevalletjeAWOL (absent without officialleave) van een Antilliaans -Nederlandse werkneemster die vond dat zij
baas behoorde te zijn over haar eigen tijd ook wanneer die door haarwerknemerwerd betaald ,
oorzaak van deze nu al ruim 8 jaar durende vete tussen de grote meerderheid van hetNederlandspubliek en een politiek correcte regentenkaste en haar aanhang.
Quinsy's rol is daarbij inmiddels overgenomen door destijds zijn artistieke compagnon , toen nogbekend als Kno'Ledge Cesare,nu opererend onder zijn eigen naam Jerry Afriyie , een Ghanese
immigrant en net als Akwasi ook een nakomeling van de Ashanti een van de meestberuchteslavenjagersvolken uit sub-Sahara Afrika , en ook bekend als anti-Israël activist.
In de zo ontstane situatie heeft u helaas steeds vaker temaken met een partijdige overheid die zichniet houdt aan de regels van fair play .Aan KOZP actievoerders wordt de hand boven het hoofd
gehouden . Winkeliers en middenstanders ondervinden stille pressie van de kant van deGemeentelijke overheid om de zwartepietfiguur te weren uit hun etalages en uit hun
reclamemateriaal. Lokale sinterklaasintochtorganisaties worden onderzware druk gezet om hun
zwarte pieten geleidelijk te laten overgaan in roetveegpieten . En helaas houdt onder die druk niet
elke lokale intochtvereniging de rug recht. Daarnaast zijn er de regenteske ingrepen op scholenwaarbij door de besturen onder druk van de lokale overheid , gedecreteerd wordt dat bij hetschoolsinterklaasfeest de zwarte-pietfiguur nietmeer is toegestaan .
Deze cumulatie van achterbakse kleinzielighedenmaakt hetleven er voor u natuurlijk niet
aangenamer op .Maar u kunt daarbij bedenken dat u niet de enige Nederlander bent die te lijdenheeft onder een onbetrouwbare overheid. Ikzelf behoor tot de senioren , de gepensioneerdeNederlanders, en wordt al vanaf 2009, jaar in jaar uit gekort op mijn pensioen dat gedurende debijna 40 jaar dat ik pensioenpremie betalen moest,mij toegezegd is als een welvaartsvast pensioen



(mee bewegend met de cao - loonsverhogingen) maar dat mij nu uitbetaald wordt als een nominaalgeldbedragwaar al 12 jaar lang vrijwel niets bijkwam .Zo heeft elk zijn eigen sores maar de morele opdracht is om enthousiast te blijven terug knokken :
" Ecrasez l'Infame" (van Voltaire; in vertaling zoiets als: 'Plet het Walgelijke Systeem ').

Het speelveld voor de komende Sinterklaasvieringen overziend:

Er zijn 22 KOZP (Kick Out Zwarte Piet ) acties gepland.
De kinderen in uw gemeente moeten natuurlijk op een leuke en ontspannen publiekeSinterklaasviering onthaald kunnen worden zonder daarbij in de war gebracht te worden
door gejoelof smalende posters over racisme.
Om daarbij tegemoet te komen aan de eisen van een minderheid van fanatici doorbijvoorbeeld de zwarte pieten te vervangen door roetveegpieten is onder de huidige
omstandigheden een minderwaardig toegeven aan een bedreiging met straatterreur .
Er zijn trappen in het gezicht van de Zwarte Pieten beloofd .Onslandsbestuur, bijmondevan minister-president Rutte bleef daarbij tot nog toe Oost- Indisch doof terwijl hij sprak
over systemisch racismewaaronder kennelijk ook Zwarte Piet gerekend moetworden .

. Natuurlijk zou bij dreiging met geweld , een straatverbod (als voor hooligans) of desnoodshuisarrest de passende reactie zijn van de politie .
Maar op uw politiemensen kunt u mogelijk niet rekenen wanneer die bunzig zijn gewordenvoor een beschuldiging van 'systemisch racisme'.
Voor uw lokale politici geldtmogelijk hetzelfde.
Blokkeren is in essentie een defensieve actie .
En iedermensheeft een grondrecht op zelfverdediging .

Metmijn beste groet,

Op 12 juni 2020 om 22:41 schreef
Waarde organisatoren van de lokale Sinterklaasintochten in Nederland ,
Ruim twee - en -een -half jaar geleden informeerde ik u over de publicatie van een
boekje " Zwarte Piet is geen Racisme" waarvan u via mijn uitgever een presentexemplaar ontving .We zijn nu zo'n 30 maanden verder en geholpen heeft het niet echt.
Om weer schotin de zaak te krijgen stuurde ik de bijgaande open briefnaar de
leden van de Tweede Kamer cc . een tientallandelijke bladen .
U ontvangt deze brief in kopie om ermee te doen wat u goed dunkt.
Met mijn hoogachting en vriendelijke groet,



PS :
Aangezien KPN webmail nog steeds problemen heeft met de verzending aan grote
aantallen adressen tegelijk gaat dezemailing in 4 tranches. U behoort tot de eerstetranche .


