
Huizen,  15 november 2015 
Goedemorgen meneer Aboutaleb, 
 

Ik zag u op televisie uw mening geven over wat er mis is in ons land m.b.t. bezuinigingen bij 
politie, defensie en inlichtingendiensten die van tafel moeten. 'Dat is nodig om het niveau 
van scherpte en alertheid te behouden. Die diensten moeten op orde blijven', zei u zondag 
in het tv-programma Buitenhof op 15 november 2015. Bezuinigen is sowieso niet nodig en 
economisch tamelijk dom met een doelbewust krimpbeleid. Wanneer politici zouden weten 
hoe geld in elkaar zit zouden ze niet zulke kortzichtige voorstellen doen. 
 
Alles hangt af van een ‘geloof’ in een opperwezen dat legitimeert om aanslagen te plegen en 
mensen willekeurig te vermoorden, die volgens de fanaten niet passen in hun wereldbeeld. 
Daarbij refereren zij naar een Godheid die hen toestaat misdaden te plegen tegen de 
mensheid met het uitroepen van “Allah is groot” of in het Arabisch. 
 
Ik denk dat wanneer prominente leiders van die geloven het zouden wagen om te stellen dat 
die vermeende God helemaal niet bestaat, maar dat de religie een fatsoenlijke leidraad is 
om samen te leven, dat dan de ‘magneet’ uit het terreursysteem wordt weggenomen. Men 
zou kunnen verwijzen naar de vele honderden ‘goden’ die in de menselijke geschiedenis 
altijd het bindmiddel waren voor het volk en het wapen van de elite, en nog is, om het volk 
te besturen en exploiteren. 
 
Bijgaand de lijst met ‘goden’ die duizenden jaren werden aangeroepen om de medemens te 
leiden en uit te buiten, en bij weigering te vermoorden of oorlogen te beginnen. De 
aanslagen in Parijs zijn daarvan een helder voorbeeld. Het Midden-Oosten staat permanent 
in politieke brand, zonder uitzicht. Misschien is een duidelijke stellingname van leiders met 
moed een optie. Dat geldt niet alleen voor Allah, God, Jahweh, Boeddha, Jehova, Shiva en 
meer uitgedachte Opperwezens, bewijsbaar met de lange lijst van goden uit het verleden.  
 
Zie de bijlage.   
 
Durft u dat aan meneer Aboutaleb? U zou de wereld willen verlossen van de geestelijke 
kaping van de geestelijke vrijheid van de mens. 
 
m.v.g. 
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