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Tariq Ramadan
Tariq Ramadan, de Rotterdamse
integratieadviseur en gastdocent, beweert dat hij ontslagen
is door het politieke klimaat
waarin Nederland momenteel
verkeert. Dit klimaat is voor fundamentalisten nog prima, omdat
ze alle rechten hebben die de
Grondwet ze maar verleent.
Ramadan, de kleinzoon van Hassan al-Banna, oprichter van de
Egyptische Moslim Broederschap, heeft zich nooit gedistantieerd van het gedachtegoed van
zijn fundamentalistische opa.
Bovendien zet hij steniging van
vrouwen in een religieuze context. Met andere woorden, hij
wijst moord door eerwraak niet
expliciet af.
Goed dat deze valse figuur zijn
studenten nu niet meer kan vergiftigen met zijn ondemocratische gedachtegoed. De opmerkingen van Frans Vermeulen in
zijn stuk ‘Met moslims praten is
lastig’ (Nederlands Dagblad 25
augustus) over het ontslag van

deze eminente wetenschapper,
als zou dat intriest zijn en een
schande voor Nederland, zijn
karakteristiek voor lieden van de
linkse kerk. Ramadan een nobel
mens met de beste bedoelingen? Een wolf in schaapskleren.
P.F. Koops,
Bunschoten-Spakenburg

PVV

Uiteraard is het jammer voor al
die PVV-stemmers en aanhangers van die partij dat Wilders
alleen maar in enkele steden,
zoals Almere en Den Haag deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen.
Het argument is dat hij geen
politiek talent heeft kunnen
vinden in andere plaatsen
(Nederlands Dagblad 17 augustus). Het lijkt mij toch niet zo
moeilijk om politiek talent te
vinden wanneer een partij zich
hoofdzakelijk bedient van kreten? Of met ‘oplossingen’ komt
zoals het door de knieën schieten van jongelui die zich mis-

dragen. Die partij al eens
gehoord over mensen die, in een
voor zeer velen nog steeds zeer
rijk land, moeten leven van een
minimale uitkering op basis van
een ooit gering inkomen? Al
eens gehoord hoe zij de grote
werkloosheid denken aan te
pakken? Of nog meer ambtenaren werkloos willen maken vanwege ‘overbodigheid’? Zodat
men in de toekomst steeds meer
ambtenaren (politie) moet aantrekken om de ‘openbare orde’
te bewaken.
J Sueters,
Deventer

