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De blanl~eninAmsterdalll-Noord
DELAATSfETIJD waren er onaf-

gebroken relletjes met jonge-
ren in Amsterdam-Noord. Da-

gen was er een heel peloton ME in de
weer en werden tientallen mensen ge-
arresteerd.
Zo bonl als deze jongeren uit Noord

hel maken, hebben Marokkaansejon-
geren in West hel nooit gemaakt. Toch
had HetParool onJangs een hele serie ar-
tikelen over 'De Ma.rokkanen'. Aanlei-
ding was toen de overlast die enkele
Marokkaanse jongeren in West had-
den ve.roorz..'1akt.
Bij de rellen in Noord blijkt uit beel-

den van ATS (niet uit Het Parool) dat
hetvooralgaatom blanke jongeren. De
lijd is dU$aangebroken voor een serie
artikelen in deze krant met als titel 'De
Blanken'.
Ik hoor de blanke lezers nu al den-

ken: wat heb ik daarmee te maken. hel

gaat toch om een kleine groep blanke deze jongeren van invloed is op hun ge·
jongeren in Noord? En wat heelt dit drag bij dit kerstritueel rond de kerst·
met huidskleur te maken: niets toch? boomverbranding. En komt het geld
Datkloptallemaal. Maardatwas met voor de enonne brandstapel soms uit

de Marokkanen in West ook het geval. het buitenland?
En Het Parool kwam toch meteen se,rie In atlevering drie wordt uitgezocht
artikelen over de gehele bevolkings- waarom de ouders hun kinderen niet
groep. Ik doe daarom hier alvast een volgens de enigjuiste Nederlandse nor·
paar suggesries voor het nieuwe Pa· men en waarden hebben opgevoed. En
rooH'euilleton over De Blanken. kan hun uitkering (die ze vast hebben)
In de eerste aOevering mogen voor- _ niet worden ingetrokken?

aanstaande figuren uit de blanke ge- -- InatleveringviergaatHetParooldie-
meellschap afstand nemen van het ge- per op de zaken in en zoekt de krant uit
drag van de kleine groep blanke jonge- of blanke meisjes het op school beter
ren. Ofhebben ze soms geen zin om af- doen dan de blanke jongens. En waar-
stand te nemen? Hoezo niet? Dat kan om dragen ze eigenlijk petjes op
niet! Men heeft toch dezelfde huids- school; proberen ze zich daarmee te
kleur en is dus op zijn minst medever- onttrekken aan de Nederlandse maat-
antwoordelijk voor het geweld in schappij?
Noord. Jn de volgende aflevering krijgt de
In het tweede artikel wordt uitge- WD vrij baan om te roepen d~t het be-.

zocht ofde christelijke godsdienst van lachelijk is dat de burgemeester met

prominen te vertegenwoordigers uit de
blanke gemeenschap (niet met de jon·
geren zeUl) om de tafel wil zitten om
het probleem op te lossen. 'Niks ervan,
alleen de harde hand helpt bij dit soort
christelijke jongeren,' weet de VVD.
Buurtterroristen zijn ze!
In de zesde aflevering geeft de politie

voor het eerst de cijfers die uit de taboe·
sfeer .zijn gehaald. Het blijkt dat in de
stad tientallen blanke veelplegers
rondlopen die al lang achter slot en
grendel hadden moeten zitten. Nieuw
onderzoek heeft namelijk aangetoond
dat grootschalige fmanciële fraude op
de beurs en in de bouwvoor 99 procent
door blanke criminelen wordt ge-
pleegd. De blanken zijn absoluut over-
vertegenwoordigd in deze vorm van
criminaliteit!
In de zevende en laatste aflevering

blijkt dat deze blanke roltrapcrimine-

len vooral wonen in een ander blank
getto in de stad: Amsterdam-Zuid. Dus
wordt de dringende vraag opgeworpen
of verplichte spreiding van blanken
over de stad een oplossing is voorhet
blanke probleem. Dat er een probleem
is met de blanken in de stad, staat aan
het eind van de artikelenreeks wel
vast. Het Parool schrijft zijn krant im~
mers loch niet vol met raciale onzin?
Toch vcrwachtiknietdaternade rel-

len in Noord een hetze komt tegen
blanke jongeren. In de praktijk zijn het
immers aUeen minderheidsgroepen
als Marokkanen die met dit soort. dis-
criminerende mechanismen te maken
krijgen.
Ik hoop dat Het Parool in het nieuwe

jaar weer een krant zal maken voorálle
Arnsterdanuners.
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