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Wieldraaijer sceptisch, Koops enthousiast over
gedoogsteun PVV aan minderheidskabinet
Een mogelijk rechts (minderheids)kabinet met
gedoogsteun van de PVV houdt de gemoederen
danig bezig. Menigeen meent hierbij een duit in
het zakje te moeten doen. Zelfs partijcoryfeeën
van weleer worden aan de vergetelheid ontrukt.
Vooral in CDA-kringen in het dringen geblazen.
Gedoogsteun van de PVV bij een minderheidskabinet van VVD en CDA wordt allerminst op prijs
gesteld. De vraag is of het hierbij gaat om een kleine minderheid of een grote meerderheid. Peter
Frans Koops van de Spakenburgse Vrijheids Partij
vindt hoe dan ook dat politieke prominenten de
PVV demoniseren.
Een criticaster van een minderheidskabinet is de lokale
fractievoorzitter van het CDA
Henry Wieldraaijer.
,,Bij een rechts minderheidskabinet met gedoogsteun van
de PVV krijgt Wilders echt de
ruimte. Als privé-persoon ben
ik daar niet enthousiast over.
Ik vind in de PVV ideeën over
de rechtsstaat die mij tegen de
borst stuiten, zoals aantasting
van de vrijheid van godsdienst.
Het heeft me verbaasd dat ds.
Ben Kok in een interview liet
blijken dat hij op de PVV heeft
gestemd en zijn vrouw op de
SGP. Dat snap ik niet zo heel
erg goed. Dat houdt vrijheid

van godsdienst tegenover elkaar in.’’
Wieldraaijer roept het landelijke CDA op te kijken naar andere mogelijkheden om alsnog
met een meerderheidskabinet
te komen. ,,Gedoogsteun van
de PVV vind ik heel erg griezelig. Is zo’n constructie wel
verstandig? Wilders kan als
het heel moeilijk wordt, zijn
verantwoordelijkheid ontlopen.
Er komt nog een partijcongres.
Ik zou tegen de leden van het
CDA willen zeggen: ‘Bezint eer
gij begint’. De partij heeft een
behoorlijke afstraffing gehad. Ik
wens dat dit niet weer gebeurt.’’

‘Gedoogsteun aan de
PVV vind ik heel erg
griezelig’

Henry Wieldraaijer:
,,Bezint eer ge begint.”

De CDA-fractievoorzitter constateert dat Job Cohen van de
PvdA een blokkade heeft opgeworpen voor een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA.
,,Het schijnt dat Cohen nu zegt
te willen praten met de SP. Het
is laat, maar zegt het spreekwoord niet: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?’
Bij gedoogsteun van de PVV
lopen buitenlanders grote risico’s. De islamstandpunten van
de PVV zijn erg tegenstrijdig.

Westerkerk en de buurtbewoners
In de Bunschoter van vrijdag 30 juli stond informatie
over de voorbereiding van de
bouwplannen van de Westerkerk.
Het is jammer dat de hoofdelementen ontbraken, waardoor
de informatie misleidend is.
Die hoofdelementen zijn:
- Het bestemmingsplan laat een
maximale bouwhoogte van 4.00
meter toe. De Ned. Geref. Kerk
heeft een bouwplan ingediend
met een hoogte van 7,50 meter,
dus bijna twee keer zo hoog,
met een dakopbouw tot 12.00
meter hoog.

- Daarom kon worden verwacht
dat de kerk in de ontwerpfase
in overleg zou gaan met de
buurt om dit gezamenlijk te
bespreken. Ook al vanwege
de aard van de opdrachtgever.
Men is echter eenzijdig te werk
gegaan.
- Geconfronteerd met de aanvraag voor bouwvergunning
heeft de buurt medewerking
aangeboden voor realisering
van het volledige bouwprogramma in een aangepast
ontwerp. Dit aanbod is door de
Ned. Geref. Kerk afgewezen.
Klaas Kok,
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Er wordt gerommeld aan de
vrijheid van godsdienst. Het is
echt flauwekul dat de islam een
politieke ideologie is. Natuurlijk zijn er mensen binnen de
islam die zo denken, maar gold
dit ook niet bij protestanten en
katholieken in Noord-Ierland?’’
Wieldraaijer erkent dat de
samenwerking van het CDA
met PvdA en D66 bij eerdere
kabinetten ook niet lekker liep.
,,Drie jaar geleden vond ik een
kabinet van CDA, PvdA en CU
een hartstikke mooie combinatie. Eigenlijk heeft dat niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
De PvdA is erg onbetrouwbaar
gebleken. Nu wil de PvdA geen
middenkabinet. Dat maakt het
erg lastig voor het CDA. Ik heb
wel waardering voor Maxime
Verhagen om in de gegeven
omstandigheden echte verantwoordelijkheid te nemen. Al
blijf ik nogmaals zeggen niet
enthousiast te zijn over de gedoogsteun van de PVV bij een
rechts minderheidskabinet.’’

Fluiten naar
miljoenen
Peter Frans Koops blijkt de
‘kabinetsontwikkelingen’ nauwgezet te volgen.
Hij merkt allereerst op: ,,Voor
vreugde over de coalitieonderhandelingen is het nog wat te
vroeg. Al doen de gezichten en
de gefrustreerde uitlatingen van
de linkse rakkers mij wel goed.
Inmiddels lijken CDA, PVV
en de VVD elkaar gevonden te
hebben en staat links met lege
handen. Mochten deze partijen het eens worden over een
minderheidskabinet dan kan
meteen bezuinigd worden op
het aantal ministers en staatssecretarissen”, meent Koops.
,,De PVV lijkt in een comfortabele positie te verkeren omdat
ze ondanks de gedoogsteun
toch haar eigen anti-islam geluid kan laten horen”, gaat hij
verder.
,,Dit is hard nodig omdat velen
nog doof en blind geloven dat
de islam slechts een godsdienst

is en geen ideologie. De Koran
staat vol haat tegenover christenen, joden en ongelovigen.
Mohammed als rolmodel voor
de moslims was een moordenaar, slavendrijver en pedofiel.
De moordenaar van Theo van
Gogh betitelde Mohammed
als de lachende doder, wat te
lezen was op de brief die in
Theo’s borst was vastgeprikt.
Islamitische terreur is iedere
dag te zien. Ik hoor vaak dat de
kruistochten net zo erg waren
als de jihad. Dit is een onzinargument. De kruistochten
waren een late reactie op 450
jaar terreur door de islam. De
kruistochten waren plaatsen tijdsbepalend. De Heilige
Oorlog (jihad) is al 1.400 jaar
aan de gang. De onlusten in
Noord-Ierland zijn het gevolg
van foute christenen die niet
volgens de Bijbel handelen. Een
moslim die een jood of christen
omlegt is volgens de islam een
goede moslim, die zich ook nog
eens aan een aantal maagden
mag verlustigen in het hiernamaals.’’

‘De gefrustreerde
uitlatingen van de
linkse rakkers doen mij
wel goed’
SVP’er Koops spreekt van een
opvallend bericht dat mensen die een uitgesproken anti
PVV-standpunt verkondigen
een groot eigen belang hebben.
Gewezen wordt naar onder
meer Doekle Terpstra, die zou
kunnen fluiten naar miljoenen
subsidies als de PVV aan de
macht komt.
,,Politieke prominenten als Van
Agt, Aantjes en zelfs VVD’er
Weisglas blijven de PVV demoniseren op basis van grote
misverstanden over deze partij.
Wilders maakt altijd onderscheid tussen de moslim als
mens en de islam als verderfelijke ideologie. Hij wil de islam
ontmaskeren en laat zien wat er

echt in de Koran staat.’’
Koops laat tenslotte ook de
naam vallen van CU-senator
Schuurman, die in de Eerste
Kamer bij voorbaat geen steun
zal geven aan een rechts minderheidskabinet.
,,Dat heeft mij verbaasd. De
opmerkingen van de formateur
van het Bunschoter college van
B&W bewijzen dat de ChristenUnie een linkse partij is en
dat zij in het denken over de islamisering niet alleen mijlenver
afstaat van de PVV, maar ook
van de christenbroeders van de
SGP. De CU zit met zijn islamopstelling in het kamp van de
PvdA, waarvan onlangs nog de
taliban in Afghanistaan wenste
dat ze in de regering zouden
komen.
Ik zou me werkelijk doodschamen als de taliban charmes
over mij zou uitgieten. Wat
Schuurman nu weer zegt doet
mij twijfelen aan de spreuk dat
de wijsheid met de jaren komt.
De zeergeleerde heer Schuurman en anderen beveel ik de
trilogie aan over de islam van
the Center for the Study of Political Islam.’’
JOHAN VEDDER

Peter Frans Koops: ,,Voor
vreugde over de coalitieonderhandelingen is het nog wat te
vroeg.”

Jan Zoutman ziet voordeel in
zwaar oefenprogramma
Het is een wereld van verschil. Vorig seizoen oefende
IJsselmeervogels voor haar
eerste competitiewedstrijd
nog tegen zaterdagderdeklasser DEM; nu kruist de regerend algeheel amateurkampioen enkel de degens met
hoger aangeschreven tegenstanders. Trainer Jan Zoutman in een reactie: ,,Onder
weerstand kun je de spelers
het beste beoordelen.’’
,,Bij Argon was men ook voor
een oefenprogramma waarin
de weerstand langzaam werd
opgevoerd, maar daar heb ik
een andere mening over’’, geeft
de trainer van IJsselmeervogels
aan.

,,Wat leer je van een wedstrijd
tegen een derdeklasser? Meestal win je met grote cijfers, speel
je met clubgrensrechters en
met een scheidsrechter die
het soms ook nog wel eens
leuk vind om een speler van
jou eruit te sturen. Daar zie ik
niets in. Het is dus een bewuste
keuze.’’

‘Het resultaat gaat
straks in de competitie
pas tellen’
Wedstrijden tegen Jong FC
Groningen, Um Salal, FC Vo-

lendam en FC Zwolle leverden
welgeteld één punt op. Een relatief magere score. ,,Maar daar
gaat het mij niet om. Resultaten
zeggen mij nu nog niets. Het
resultaat gaat straks in de competitie pas tellen.’’
Zoutman is dit oefenprogramma tot nog toe uitstekend
bevallen. ,,Zeker. Ik zie veel
dingen waar we in de competitie weer ons voordeel mee kunnen doen.’’
De competitie in de Topklasse
begint voor IJsselmeervogels op
zaterdag 21 augustus met een
uitwedstrijd tegen Harkemase
Boys.
Bart Bos

