
Martin Bosma (PVV) ziet ‘hele enge,
totalitaire ontwikkeling’ in Nederland

—————————————————————————————————————————————-

‘Johan Derksen kreeg een maoïstisch showproces’ – ‘Mensen met afwijkende meningen worden
ondergronds gedwongen’

—————————————————————————————————————————————-

Omroep Ongehoord Nederland vroeg gisteren aan Martin Bosma (PVV) wat hij vindt van de huidige
zorgwekkende ontwikkelingen in Nederland, waar media en politiek hand in hand lijken te werken bij het
tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen, en het verketteren en onderdrukken van alle
tegengeluiden. ‘Meneer Bosma, een Amerikaanse beweging, zwaar communistisch – leninistisch, heeft
zich kennelijk ook over Nederland verspreid: Black Lives Matter. Dat is op zichzelf al raciaal en
discriminatoir, om deze naam te gebruiken. Dit is geen grap meer: standbeelden gaan van hun sokkel,
iedereen gaat gek doen… Wat gebeurt hier?’

‘Hele enge, totalitaire ontwikkeling’

Bosma: ‘We zijn als samenleving in een enorme kramp terecht gekomen door al dat identiteits getoeter,
en door het hele begrippenapparaat dat een kwart eeuw geleden werd ontwikkeld op Amerikaanse
universiteiten, over te nemen, en mensen in allerlei raciale hokjes te duwen. Mensen moeten hun
huidskleur worden, of zo. Blanken heten tegenwoordig ‘wit’. Het NOS journaal en de hele publieke
omroep neemt dat taalgebruik over.’

‘Als je daar vraagtekens bij stelt, bijvoorbeeld meneer Derksen die bij Veronica Inside zegt dat het
racisme (in Nederland) wel meevalt, dan kleur je buiten de lijntjes en ben je een ketter, en moet je op
allerlei mogelijke manieren worden afgebrand en zwartgemaakt. Je bent een racist, je zegt dingen die
‘niet meer kunnen’, en dan wordt iedereen boos op je. De adverteerders worden gebeld, en het eind van
het liedje is dat zoiets dan ten onder gaat. Dat zien we niet alleen bij V.I., maar op heel veel plaatsen in
de samenleving. Wat we kunnen zeggen en denken wordt steeds beperkter. Dat is een hele enge,
totalitaire ontwikkeling waar we heel bang voor moeten zijn.’

ON: ‘Dat laatste is mij ook opgevallen. Ik vind het heel merkwaardig dat iedereen dat klakkeloos
overneemt.’

Bosma: ‘Ja, dat zie je ook in de pers. Vroeger was het lezen van de krant op zaterdag een pleziertje, en
nu staat het vol met verhalen die het gelijk van zo’n Black Lives Matter moeten ondersteunen. Maar wat
echt gebeurt, die hele beeldenstorm, het verkleinen van het politiek discours, de vernielingen, de
intimidaties… ‘

‘Wat op Amerikaanse universiteiten gebeurt is bijna Stalinistisch. Je kunt niet de minste mening meer
hebben die buiten het politiek correcte, in wezen communistische-marxistische staat, want dan heb je
schreeuwende mensen in bijvoorbeeld je collegezaal, wordt je als professor afgezet, wordt je contract
niet verlengd. Mensen moeten eigenlijk ondergronds gaan functioneren als ze afwijkende meningen
hebben. Het is heel eng wat er nu gebeurt in de Nederlandse samenleving.’

ON: ‘Het is het globalisme dat hand over hand toeneemt. Als we dat willen met z’n allen, dan moet het
maar?’

Bosma: ‘Het is heel teleurstellend te zien hoe weinig tegengeluiden er zijn in Nederland. Je zou
verwachten dat kranten heel erg in opstand zouden komen. Dat adverteerders worden gebeld om zo’n
programma kapot te maken -adverteerders trekken zich ook terug, zoals Gillette- is heel gevaarlijk. De
bedoeling daarvan is om ‘ketterse’ stemmen het zwijgen op te leggen.’

‘Dit is een totalitair verlangen om tegengeluiden te smoren. Je zou zeggen dat alle journalisten in
opstand komen, en alle columnisten en hoofdredacteuren daar boos over zijn. Maar nee hoor, die lopen 
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er gewoon achteraan, en komen met al hun verhaaltjes die helemaal in lijn zijn met Black Lives Matter.
Dat geldt ook voor de standbeelden die neergaan… (ook) van mensen die gevochten hebben tegen de
slavernij, Lincoln, Washington, Jefferson… een hele gevaarlijke ontwikkeling.’

ON: ‘Wint dat ook hier terrein? Want hier is natuurlijk een media oorlog aan de gang tegen Talpa. Die is
kennelijk gewonnen, want er is zolang gebeukt op een onzinfoto/grapje, dat het uiteindelijk het
programma stukgemaakt heeft.’

Bosma: ‘Dit is een soort waarschuwing. Ze hebben een voorbeeld gesteld. Als je het waagt om buiten
de politiek-correcte lijntjes te kleuren, dan is dit wat er met je gebeurt. Het is een waarschuwing, en
reken maar dat heel veel redacties op dit moment zeggen ‘laten we het allemaal maar niet opschrijven,
en laten we maar heel erg meegaan met die racismegolf’. Er gaat dus een chilling effect vanuit, een
bangmakend effect op redacties en de journalistiek. De hele Nederlandse journalistiek loopt er
achteraan, uitzonderingen zijn nog de Telegraaf, Elsevier, GeenStijl, Post Online, en Ongehoord
Nederland. Maar dan heb je het echt wel gehad.’

ON: ‘Een moralistisch offensief.’

Bosma: ‘Ja, en dat is heel eng. Al die media gaan erin mee. Ze hebben hun journalistieke plicht
vervangen door een soort diversiteitspropaganda. Ze zijn er niet meer zoals vroeger om je te
informeren, maar om je op te voeden. Ze zeggen dat ze de waarheid in pacht hebben, en dat ze ook het
Nederlandse volk wel eens even duidelijk gaan maken hoe ze moeten denken. Heel eng!’

ON: ‘Wat is uiteindelijk de bedoeling? Een Orwelliaanse samenleving?’

Bosma: ‘Ja, uiteindelijk wordt het heel erg ‘1984’. Het heeft ook trekjes van de Franse Revolutie en de
Russische Revolutie. Meneer Derksen krijgt zoiets als een Maoïstisch proces aan zijn broek, waarin hij
over moest gaan tot zelfkritiek. Dat moest ook bij de culturele revolutie. Het was de bedoeling dat hij
zou zeggen dat ie spijt had en het nooit meer zou doen, dat (zijn) racisme heel erg is en dat hij zijn
excuses aanbood. Maar hij hield zijn rug recht. Het was een Maoïstisch showproces wat we daar
zagen, gewoon op TV. We zijn totaal knettergek geworden.’

Xander

(1) Ongehoord Nederland / YouTube

Zie ook o.a.: 

24-06: (/ In eigen land probeert de progressieve ‘woke’ meningenterreurpolitie Johan Derksen van de
buis te krijgen) 
20-06: Horror in autonome Black Lives Matter zone: ‘Activisten verkrachten mannen, vrouwen en kinderen’  (/

Krankzinnig Nederland: Johan Derksen ‘racist’ genoemd, omdat hij BLM ‘gekkies’ noemde) 

20-06: VN Mensenrechtenkantoor Genève kiest openlijk kant van extreemlinkse terreurorganisatie Antifa 

18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren 

13-06: Zwarte Berkeley professor maakt mythe over blank racisme tegen zwarten met grond gelijk 

11-06: ‘Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven?’ 

10-06: Politieagenten in VS worden 18,5 keer vaker vermoord door zwarten dan andersom 

08-06: Democratische burgemeesters willen politiekorpsen opheffen, anarchie en chaos verzekerd 

07-06: Waarom veel zwarten in de VS hun problemen vooral aan zichzelf te danken hebben 

06-06: Prominente zwarte activiste: George Floyd was crimineel, en racistische politie is een media mythe 

05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst 

04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking 

‘Johan Derksen kreeg maoïstisch showproces’ - Binnenhof Report me…
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