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Mijn maandblad
Redacteur Ton Oosterhuis

Wie Mijn weekblad al wat langer volgt zal het
vanaf nu moeten doen met Mijn maandblad, dat
dus in een wat lagere frequentie zal verschijnen.
Ik hoop mijn trouwe lezers desondanks niet teleur
te stellen.

Een boek signeren

Het nieuwe conservatisme
Het moet maar eens gezegd worden : de
vooruitstrevende sociaal-democraat van weleer is
de nieuwe conservatief van deze tijd. Met hand en
tand zal hij of zij zich verzetten tegen ideeën die
de opgebouwde welvaarstsstaat met zijn sociale
voorzieningen zullen bedreigen.
Nieuwe populistische partijen bevuilen met hun
ideeën het aloude degelijke Nederlandse gedachtegoed. Ik geef een paar voorbeelden uit de praktijk van superpopulist Wilders :
Nieuw artikel 1 van de grondwet: Christelijk /
joods / humanistische cultuur moet in Nederland
dominant blijven."
Verkiezingspamflet PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 augustus 2006

Op mijn oude dag overkwam het me toch nog een
keer : een lezeres vroeg mij het boek De wonderbenen van Umberto dat ik zestig jaar geleden
schreef voor haar te signeren. Ik deed dat graag en
zij maakte er een foto van. Voer voor Mijn
maandblad dus, want ik het is een van de jeuggdboeken waar ik nog steeds met plezier aan terugdenk. Het werd desijds ook bekroond door de
Rotterdamse jeugdjury.

Wie van de drie: raadselspelletje

"Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims
zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter,
prettiger en humaner beschavingsniveau zijn?
Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de
hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik
lust ze rauw." Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004
"Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je
wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet,
moet je het land verlaten."
Geert Wilders, Volkskrant, 7 oktober 2006

1.Hij koopt er drie en houdt ze alle drie. Wie?
2.Hij koopt er drie en geeft er twee weg. Wie?
3.Hij koopt er drie en geeft er één weg. Wie?

"De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan
de islam."
Geert Wilders, De Spits, 9 november 2006

Antwoorden:
1.Meneer Jansen koopt staatsloten.
2.Een vader koopt ijsjes voor zichzelf en zijn twee
kinderen.
3.Drie kaartjes voor de wedstrijd, die hij bezoekt
met zijn zoon.. Eén kaartje is voor de buurjongen.

"Het [is] volstrekt onwenselijk dat Amsterdam
maar liefst 177 nationaliteiten telt".
Geert Wilders, AT5 (n.a.v. Kamervragen PVV),
22 augustus 2007

