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Er is een levensgroot verschil tussen het ontstaan van een opstand door motieven die
vanuit het hart komen en die die worden opgezet door professionele oproerkraaiers.
Jenny Douwes en haar mede Friezen die bij de eerste groep horen en die verantwoordelijk
worden gehouden voor de blokkade van een anti Zwarte Piet demonstratie, zullen keihard
worden aangepakt door het Openbaar Ministerie.

Gisteren was de regiezitting in Leeuwarden waarbij het OM de mensen zal vervolgen die
hebben gezorgd voor de blokkade op de A7 vorig jaar november, waardoor de geplande anti
Zwarte Piet demonstratie, georganiseerd door KOZP (kick out Zwarte Piet), geen doorgang kon
vinden .
Een klein stukje uit een eerder artikel:
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.
We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en gisteren vond in Leeuwarden de regiezitting
plaats van een rechtszaak waar in oktober maar liefst 5 dagen voor zijn uitgetrokken voor de
inhoudelijke behandeling.
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Met andere woorden, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de blokkade en het niet laten
doorgaan van de demonstratie moeten in de ogen van het OM dan wel behoorlijk zware
misdadigers zijn.

En dat klopt dan ook wel aardig, want het totale dossier van het OM bedraagt maar liefst 3.000
pagina’s.

Uit een bericht gisteren:

Vierendertig mannen en vrouwen, onder wie ook onderneemster Douwes, zijn aangeklaagd
voor zaken als ’opruiing’, ’versperren van de openbare weg’, ’verhinderen van een betoging’ en
’dwang’. Ze riskeren een celstraf van maximaal vijf tot negen jaar. Vandaag is de regiezitting.

Er wordt over het algemeen nogal luchthartig gereageerd op dit alles onder het mom van
“Friezen zijn nuchtere mensen en laten zich niet zo snel van de wijs brengen”.

Echter, de tekenen aan de wand zijn er. Het is duidelijk dat het meest corrupte instituut van
ons land
, het Openbaar Ministerie,
hoog inzet op deze zaak en vastbesloten is om een “goed resultaat” te behalen wat dan als
afschrikwekkend voorbeeld moet gaan dienen voor eenieder die het in zijn hoofd haalt om
dergelijke acties uit te voeren.

Dit hele verhaal past exact in het kader waar we al heel lang over schrijven en dat is dat dankzij
de gekochte politici in dit land (en ook de meeste andere (Europese)) landen in sneltreinvaart
veranderen dankzij de schrikbarende gevolgen van het Kalerigplan.
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Dit alles vormt weer onderdeel van de grotere agenda zoals het slopen van het traditionele
gezin
, het bevorderen van
zoveel mogelijk genders en het wegvagen van alles wat nu eenmaal bij de historie van een volk
hoort, zoals Zwarte Piet, negerzoenen en Jodenkoeken. Dat alles in een land waar
oude kinderliedjes zoals Moriaantje
worden bestempeld als racistisch en waarbij de beruchte Partij des Doods
verwoede pogingen doet
om de geschiedenis van ons land te herschrijven.

Jenny Douwes en haar mede Friezen staan voor de rechter omdat zij hebben gereageerd
vanuit hun hart en rechtvaardigheidsgevoel op het beleid van politici en bestuurders die
uiteraard niet het welzijn van de bevolking voor ogen hebben, maar gekochte medewerkers zijn
van de werkelijke machthebbers.

Omdat het slopen van de alle bovengenoemde aspecten nog volop door moet gaan, zullen er in
dit geval waarschijnlijk aanzienlijke straffen worden uitgedeeld. Als signaal naar de burger dat
ze de gekochte politici dienen te gehoorzamen en dat alles wat zij voelen en denken daaraan
ondergeschikt is.

Dat is het niet en daarom is de actie van de Friezen onderdeel van een échte vrijheidsstrijd, die
past in het kader van het niet opvolgen van krankzinnige wetten zoals ook bijvoorbeeld de
ongetwijfeld aanstaande verplichte vaccinatiewet .

Douwes en haar medestanders staan voor de rechter, dankzij de acties van professionele,
betaalde oproerkraaiers, zoals KOZP.
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