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De ophef rond Zwarte Piet heeft helemaal niets te maken met racisme, maar alles met de
ontwrichting van de samenleving zoals wij die kennen.
Zoals een organisatie als Antifa ook voor dat doel in het leven is geroepen, zo ook de anti
Zwarte Piet beweging.

Het hele land is weer eens in rep en roer vanwege de nu al jaren durende discussie over
Zwarte Piet. Voor- en tegenstanders komen met allerlei argumenten waarom Zwarte Piet nu wel
of niet racistisch zou zijn.
Afgelopen weekend zette de Friese Jenny Douwes het volgende filmpje online, waarbij ze in het
Fries vertelde dat mensen zoveel mogen demonstreren als ze willen tegen Zwarte Piet, maar
niet tussen hun kinderen. En dat zij het liefste zag dat ze dat soort ellende in Amsterdam
zouden laten.

Wat er daarna gebeurde, hebben we allemaal kunnen zien en uiteindelijk kwamen de paar
bussen met demonstranten niet in Dokkum terecht, maar konden ze terug naar waar ze
vandaan kwamen.
Jenny is gebombardeerd tot heldin van Friesland en waar men in steden zoals Amsterdam
toegeeft
aan de
druk, zo gebeurde dat in Friesland niet.
Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Amsterdam alleen nog vergezeld door Schoorsteenpieten.
Zwarte Piet wordt in de ban gedaan. Het besluit komt als een verrassing omdat eerder was
bekendgemaakt dat driekwart van de hulpjes van de Sint zou bestaan uit Schoorsteenpieten,
herkenbaar aan wat zwarte vegen.
Ook in Rotterdam bezweek men onder de druk:
Zwarte Piet verdwijnt uit het straatbeeld van Rotterdam. De organisatie van de
Sinterklaasintocht heeft met vertegenwoordigers van de 'zwarte' gemeenschap in de stad
afspraken gemaakt over modernisering van het kinderfeest. Iedere verwijzing naar zwart en
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andere mogelijk kwetsende stereotypen verdwijnen.
Net zoals men dat vorig jaar al in België had gedaan.
Vanaf 2017 zullen er geen Zwarte Pieten meer te zien zijn in Vlaanderen. Dat meldde het
Vlaamse VTM vrijdag.
Verschillende Vlaamse zenders voor kinderen, speelgoedwinkels, theaterorganisaties en
onderwijsinstanties in Vlaanderen hebben een zogeheten ’Pietenpact’ ondertekend. Daardoor
zullen er vanaf 2017 geen volledig zwartgeschminkte Pieten meer zijn. Het pact is een initiatief
van de culturele organisatie deBuren, die wil dat elke verwijzing naar zwarte mensen verdwijnt.
Na de commotie in Nederland over Zwarte Piet en de vervangingen door roetveegpieten heeft
ook Vlaanderen besloten om Zwarte Piet te verbannen. Met het Pietenpact wil deBuren naar
eigen zeggen laten zien dat „alternatieven mogelijk en haalbaar zijn, en dat daar een groeiend
draagvlak voor is.”
Hoe het feest in Vlaanderen wordt ingevuld mogen de organisaties nog steeds zelf kiezen.
Zonder of met Pieten, roetveegpieten, regenboogpieten of schminkvrije pieten.
Waar Amsterdam, Rotterdam en Vlaanderen laf toegeven, hielden de Friezen stand en
daarvoor verdienen ze een groot compliment.
De reden dat ze daarvoor een compliment verdienen, is omdat ze volkomen terecht zeggen dat
Zwarte Piet niets met racisme te maken heeft. Waar het wel alles mee te maken heeft, is met
de agenda van de bij velen bekende George Soros:
De filantropische stichting van de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros (85) maakt
zich zorgen om het veranderende publieke klimaat over migratie en multiculturele verhoudingen
in Nederland en wil meer invloed uitoefenen op het debat daarover. Dat blijkt uit interne
documenten van Soros' Open Society Foundations (OSF), die deze week naar buiten kwamen.
Daarin staat onder meer: „De Nederlandse samenleving, traditioneel gezien als belichaming
van Europees liberalisme, is snel veranderd in de afgelopen twee decennia. Bij
multiculturalisme werden vraagtekens gezet en moslimgemeenschappen waren onderwerp van
verhitte debatten.”

De stichting wil momenten zoals de Zwarte Piet-discussie aangrijpen voor een bredere
discussie over discriminatie en meer aandacht zoeken voor praktijken als etnisch profileren
door de politie. Het doel is dat Nederlandse politici dankzij hun historische voortrekkersrol
pleitbezorgers kunnen worden „van beter beleid op EU-niveau en een model bieden voor
andere landen.” Tegelijk wordt de verwachte impact op beleidsmakers als bescheiden
ingeschat omdat „nationaal onderzoek, denken en debat over kwesties als migratie verfijnd en
levendig zijn.”

2/4

Piet voor groot plezier en verdriet! (video)
Woensdag, 22 november 2017 18:03

Overal ter wereld is Soros bezig met het opjutten, tegen elkaar opzetten en verdelen van
mensen. Bijna overal waar rellen en opstanden zijn, kom je de naam Soros tegen. Van de Antif
a beweging
tot de protesten
op het Maidanplein in Kiev
, iedere keer opnieuw George Soros.

De Anti Zwarte Piet beweging wordt gevoed door de Soros geldmachine:

De Open Society Foundations heeft als doel een pluralistische en democratische ‘open
samenleving’ te bevorderen. Zij besteedde in 33 jaar 11,5 miljard euro in een reeks landen,
waaronder de Verenigde Staten, maar ook Hongarije.

Gelukkig hebben de Friezen genoeg nuchter verstand om zich niet mee te laten slepen in de
Soros verdeel en heers spelltetjes en zien zij Zwarte Piet voor wat het is. Een leuk soort
sprookjesfiguur voor de kinderen, punt. Niets meer en niets minder.

Daar tegenover staat het laagste dieptepunt in ons land en dat is een artikel in Vrij Nederland ,
geschreven door een door de Soros aanhangers gehersenspoelde jongedame, niet ondenkbaar
ook nog betaald voor haar optreden, die zo nodig mee moest met de bus naar Friesland om
een kinderfeest te verzieken.

Schrijfster Alma Mathijsen was op weg naar Dokkum, om te demonstreren tegen Zwarte Piet.
Op de A7 werd de weg geblokkeerd door boze, witte Friezen. ‘Ik zag het racisme in volle vaart
op me af komen met vuisten in de lucht en vuur in de ogen.’

Zo werkt het Soros script en helaas trappen domme landgenoten hier nog regelmatig in en
slopen ze op een politiek correcte manier hun eigen land en identiteit.
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Maar, gelukkig is er altijd nog Friesland.
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