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CCTYCULĎVQGPJGV
IGDGWTFG!
”Ik was thuis in New
York en zou iets later
naar kantoor gaan
omdat ik eerst nog een verhaal over de
#OGTKMCCPUGGEQPQOKGYQWCHUEJTĎXGP
Ik dacht: dat wordt een rustig dagje, las
de krant en wierp zo nu en dan een blik
op de televisie die aanstond zonder
IGNWKF+PGGPU\CIKMPKGVOGGTFGFCOG
XCPFGQPVDĎVUJQYOCCTJGV9QTNF
Trade Centre waar een gat in zat en
YCCTTQQMWKVMYCO&GGGTUVGDGTKEJten waren dat het wellicht een sportXNKGIVWKILGYCUIGYGGUV+MFCEJVYGN
spectaculair beeld maar niet echt een
XGTJCCNXQQTOĎ&CCTOCMGP\GYCCTUEJĎPNĎMKP*KNXGTUWOQRFGTGFCEVKG
een kort dingetje van dertig seconden
XCP*GVFWWTFGPKGVNCPIQHJGVYGTF
FWKFGNĎMFCVJGVQOKGVUXCPGGPJGNG
CPFGTGQOXCPIIKPIq

zit je dan even niet meer af te vragen of *CFLGGPKIKFGGJQGITQQVFGIGXQNLGJCCTYGNIQGF\KVXQQTFGECOGTC
IGPXCPFKGCCPUNCIGP\QWFGP\ĎP!
*GVYCU\QQXGTYGNFKIGPFYCVGTQROG ”Ik wist wel dat ze een enorme impact
CH MYCOJGVITGGROGGPKMIKPIGTXQN zouden hebben, maar ik sta er nog
KPRWWTQRFGCFTGPCNKPGq
steeds versteld van hoe groot die uiteinFGNĎMKUIGYGGUV
1RYGNMOQOGPVMQPLG\GNHUVKNUVCCP
Als het de bedoeling was hiermee de
DĎYCVGTYCUIGDGWTF!
wereld aan het wankelen te brengen, is
q2CUCCPJGVGKPFGXCPFKGWKV\GPFFCI
FCVIGNWMV
Nadat we tien uur lang verslag hadden
Wat dat betreft was het de meest sucgedaan vanaf het dak, hield Nederland
EGUXQNNGOKNKVCKTGCCPXCNCNNGTVĎFGP
QROGVWKV\GPFGPGPDGPKMOGVOĎP
We trillen nog steeds na van de aanslaRNQGIPCCTDGPGFGPIGICCP&CCT\CIGP IGPXCP.GGUFGMTCPVGPLG\KGV
we die drommen totaal uitgeputte, met
allemaal dingen die er direct of indirect
roet en puin bedekte, terneergeslagen
OGGVGOCMGPJGDDGP&KGVYGGWKVbrandweerlieden en andere reddingszichtloze oorlogen waarin Amerika
YGTMGTUWKV)TQWPF<GTQVGXQQTUEJĎP
zich heeft gestort en ons in heeft meeMQOGPFKGFGCHITĎUGNĎMUVGXGTJCNGP
getrokken en die hele grote bredere
XGTVGNFGPQXGTYCV\GJCFFGPIG\KGP
UVTĎFVGIGPJGVVGTTQTKUOGYCCTKMQQM
&CVGTIGGPQXGTNGXGPFGPYCTGPOCCT
OoPXTCCIVGMGPUDĎ\GV
dat ze alleen maar lichaamsdelen en
*KGTKP0GFGTNCPFKUJGVFGVQGIGPQOGP
NĎMGPYCTGPVGIGPIGMQOGP
URCPPKPIGPVWUUGPDGXQNMKPIUITQGRGP
*GVYCUFGJGNYCVLGFCCT\CIGPFCVKU &GQRMQOUVXCPRQRWNKUVKUEJGCPVKOQUJGVOCCPFGPNCPIIGDNGXGP&TKGOCCPlim-politici in Nederland die zelfs opge'PVQGPYCUJGVXCPWKVUVKNUVCPFPCCT
den bleef het smeulen en rook je de
nomen worden in onze regering waar
VQRUPGNJGKF!
NWEJVXCPJGV96%FQQTJGGN/CPJCVze hun weerslag vinden op andere,
q+MURWTVVGQRFGƂGVUPCCTMCPVQQTJGV
VCP,GYKUVQQMFCVFKGNWEJVPKGVCNNGGP OGGTIGXGUVKIFGRCTVĎGPFKGFCV\GNHFG
XGTMGGTUVQPFXTĎYGNOGVGGPXCUVGP
van het constructiemateriaal kwam
CPVKOQUNKOIGNWKF\ĎPICCPGEJQÇP
JGVQRGPDCCTXGTXQGTNCIRNCV6YGG
OCCTQQMXCPOGPUGNĎMGFGNGPFKGVWU2KO(QTVW[P#[CCP*KTUK#NK4KVC8GTDNQMMGPXQQTOĎPMCPVQQTDGPKMKP
UGPJGVUOGWNGPFGRWKPNCIGPq
FQPMGP)GGTV9KNFGTU\ĎPCNNGOCCNoKP
OĎPJCCUVPQIVGIGPGGPDWUCCP
JGV\CFGNoIGMQOGPFCPM\Ď1UCOCDKP
IGƂGVUVJGDKMOĎPƂGVUFKGKPFGMTGW- $GPLGPQIGOQVKQPGGNIGYGGUV
.CFGP<ĎPGZVTGOKUOGJGGHVQQMJGV
MGNUNCIQR\ĎIGIQQKFGPDGPKMXGTFGT
PCFKGFCI!
GZVTGOKUOGCCPQP\GMCPVFQGPITQGKIGTGPF/ĎPRTQFWEGTFGUVĎFU*GPM
”Ik had als klein jongetje al een fascinaGP5QOUJGDKMJGVKFGGFCVFGCCPUNCvan der Aa, was zo alert geweest om al
tie voor wolkenkrabbers en had een
IGPXCPUGRVGODGTOGGTKORCEVJGDDĎ%$5GGPJGNGDQGNUCVGNNKGVVĎFVG
poster aan de muur hangen van de skyben gehad op Nederland dan op de stad
MQRGP1RFKGFCIYCUCNNGDGUEJKMDCTG line van New York, toen nog zonder het
YCCT\GRNCCVUXQPFGPq
UCVGNNKGVVĎFDKPPGPFGMQTVUVGMGTGPWKV- 96%YCPVFKGVQTGPU\ĎPRCUKPFG
XGTMQEJVOCCTFQQT*GPMUUPGNNGCEVKG LCTGPoIGMQOGP+P0GY;QTMYQQP9CTGPGTKP0GY;QTMIGGPUEJGXG
MQPFGPYĎFGJGNGFCIWKV\GPFGPXCPCH de ik in Greenwich Village en had ik
QIGPPCFGCCPUNCIGP!
JGVFCMXCPJGV%$5IGDQWYYCCTXCPCCPFGXQQTMCPVWKV\KEJVQRJGV'ORKTG q&GGGTUVGOCCPFGPYCUJGVYGNYCV
FCCPKMCNOĎPKVGOUCNVĎFWKV\QPFq
5VCVG$WKNFKPIGPCCPFGCEJVGTMCPVQR
XTGGOF+UNCOKVKUEJGVCZKEJCWHHGWTUFKG
JGV9QTNF6TCFG%GPVTG+MXQPFJGV
ook nog in een wit gewaad gestoken
*GVMNKPMVDGJQQTNĎMMQGNDNQGFKI
IGYGNFKIFCVKMXCPWKVOĎPDGFJGV
waren en een lange zwarte baard hadCNNGOCCN
96%MQP\KGP&GYGMGPPCUGRVGO- den, voelden zich wel genoodzaakt om
”Ik heb me daarna inderdaad vaak afgeber zag ik vanaf de plek waar het WTC
Amerikaanse vlaggetjes op hun auto te
XTCCIFJQGFCVMQP'T\ĎPOQOGPVGP
JCFIGUVCCPTQQMYQNMGPQRUVĎIGPFKG
\GVVGPQOJGGNFWKFGNĎMVGOCMGPFCV
geweest waar het om veel minder ging
door heel felle constructielampen wer\GGTPKGVUOGGVGOCMGPJCFFGP
GPKMGGPUVWMOKPFGTMQGNDNQGFKIYCU den verlicht zodat ze ’s nachts door
/CCTFCVIKPIUPGNXQQTDĎGP\GMGTKP
/CCTKMJCFIGGPVĎFQOVGFGPMGPQH
MQPFGP\QGMGP'GPOCECDGTGPNWIWNew York, werden moslims en islamie\GPWYCEJVKIVG\ĎP*GVYCUICCPOGV
ber uitzicht waar ik weleens een traanten niet anders bekeken dan andere
FKGDCPCCP'TIGDGWTVXCPCNNGUGPLG
VLGQOJGDOQGVGPNCVGPq
OGPUGPq
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’Elk negatief moslimdingetje wordt
enorm uitvergroot door zowel rechtse
als linkse kranten.’

-PCR
q&CVKUQQMFGMTCEJVXCPFKGUVCF&KG
stad is ooit begonnen door Nederlanders en die hebben daar toen de juiste
KFGGÇPIGDTCEJV6QNGTCPVKGGPQRGPheid naar andere culturen, verdraagzaamheid ten opzichte van andere
TGNKIKGU+PYG\GPYCUKP0GY;QTM
KGFGTGGPYGNMQOFKGYKNFGDĎFTCIGP
CCPJGVUWEEGUXCPFKGUVCF0GY;QTM
is daardoor de meest internationale
en succesvolle stad geworden in de
IGUEJKGFGPKUXCPFGYGTGNF*GV
gedachtegoed dat de Nederlanders daar
ooit hebben geplant, is de mentaliteit
XCP#OGTKMCIGYQTFGPq

niet eens de regionale krant daar een
DGTKEJVLGQXGTRWDNKEGGTV/CCTJKGT
was het groot nieuws en werd het een
RQNKVKGMKUUWG'NMPGICVKGHOQUNKOFKPgetje wordt enorm uitvergroot door
\QYGNTGEJVUGCNUNKPMUGMTCPVGP2QUKVKGXGDGTKEJVGPJQQTLG\GNFGPQHPQQKVq

/CCTGT\ĎPYGNXGGNRTQDNGOGPOGV
LQPIGOQUNKOUKPQPUNCPF
”Ik wil de problemen ook niet helemaal
QPFGTJGVVCRĎVXGIGPGT\ĎPTGÇNGRTQDNGOGPKPCEJVGTUVCPFUYĎMGPKPXKGT
ITQVGUVGFGPKP0GFGTNCPF&CVICCV
CNVĎF\QDĎKOOKITCVKGGTICCPVYGG¼
FTKGIGPGTCVKGUXQQTDĎXQQTFCVITQVG
ITQGRGPKPFGOCCVUEJCRRĎ\ĎPQRIG<ĎPGTKP#OGTKMCJGNGOCCNIGGP
PQOGP&GGTXCTKPINGGTVFCVFKGRTQCPVKKUNCOIGNWKFGP!
DNGOGP\KEJXCP\GNHQRNQUUGP
q&KG\ĎPFCCTDGRGTMVVQVFGGZVTGOKUVK/CCTOGPUGPMGPPGPFGEĎHGTUPKGV
UEJGOCTIG*KGTKUJGVDĎPCGGPRQNKGGPU5NGEJVURTQEGPVXCPFG0GFGTVKGMEQTTGEVIGNWKFIGYQTFGP&GCCPNCPFUGDGXQNMKPIKUOQUNKO*QG\QKUNCJCPIGTUXCP9KNFGTUKP#OGTKMC\ĎP
misering? We hebben het over een sociTGEJVUGZVTGOKUVKUEJGITQGRLGU\QCNU
aal-economisch zwakstaande
ook die anti-abortus idioten die klinieOKPFGTJGKFXCPRTQEGPV'PYĎ\ĎP
MGPQRDNC\GP
FCCTDCPIXQQT!$CPIFCVYGQPFGTFG
&CV\CILGQQMXQTKILCCTVQGP)GGTV
voet worden gelopen door hordes
Wilders naar Ground Zero ging om daar kwaadwillige moslims? Waar haal je de
te ageren tegen die zogenaamde
MQNFGTXCPFCCP!'PJQGXGGNXCPFKG
)TQWPF<GTQOQUMGG&CCTMYCOGP
RTQEGPVKUFCCFYGTMGNĎMDGNĎFGPFGP
YGKPKIOGPUGPQRCHsXQQTCNGZVTGOKUconservatief ?
ten uit de provincie – en dat bezoek
'T\ĎP/CTQMMCPGPQRGGP
MTGGIKP#OGTKMCPCWYGNĎMURGTUDGXQNMKPIXCPOKNLQGPOGPUGP#NU
CCPFCEJV*KGTKP0GFGTNCPFYGTFJGV
LGUQOUFGMTCPVGPQRGPUNCCVMTĎILGFG
NKXGIGDTCEJV*GVNGGMYGNCNUQHGTGGP
indruk dat de moslims hier in de meerheel vliegtuig met Nederlandse journaFGTJGKF\ĎP0GFGTNCPFYQTFVCPIUV
NKUVGPYCUOGGIGXNQIGP*KGTUVCCVJGGN KPIGDQG\GOF/GVCPIUVYKPLGUVGOmedialand dag en nacht klaar om deze
OGP'PFCPVGTOGPCNUoMQRXQFFGPVCZo
man een megafoon aan te reiken om
gebruiken en de KoranXGTIGNĎMGPOGV
\ĎPVQEJYGN\GGTJCCVXQNNGQROGTMKPMein KampfIQFUFKGPUVGPCNUoCEJVGTNĎMo
IGPFGYGTGNFKPVGUNKPIGTGPq
betitelen en hele bevolkingsgroepen dat
RTGFKECCVQRRNCMMGP1PFGPMDCCTKP
&G0GFGTNCPFUGRGTUOCCMV9KNFGTU
#OGTKMC'TKUJKGTKP0GFGTNCPFGGP
ITQQV!
OCUUCJ[RPQUGICCPFG#NULGOCCTGNMG
q#DUQNWWV9GVWKPGPGTVGIGOCMMGNĎM
dag leest over ’islamisering’ begin je dat
KP&GOCPIGGHV\GNHIGGPKPVGTXKGYU
VGIGNQXGP+MDGITĎRYGNJQGJGVYGTMV
OCCT\QFTCJĎKGVUTQGRVYQTFVJGV
/CCTCNULGFGEĎHGTUGTDĎJCCNVJGDDGP
opgeblazen zoals ook ieder klein mosUNGEJVUUQOOKIGOGPUGPGTNCUVXCP
NKOFKPIGVLGJKGTYQTFVQRIGDNC\GP5VGN Zeker niet de meerderheid van de
LGXQQTFCVKP#OGTKMCYCV/CTQMMCCP0GFGTNCPFUGDGXQNMKPIq
se kwajongens onaardige opmerkingen
TQGRGPPCCTGGPTQWYUVQGV+MFGPMFCV
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