
In dagblad de Limburger stond op zaterdag 6 juni een artikel over twee mannen tegen wie, door een 

politieman in Limburg, het volgende werd gezegd: „Mannen van jullie afkomst, die gaan niet met 29 

graden wandelen of lopen”, zo liet een agent zich eerder deze week in Vijlen ontvallen tegen een 

groepje gekleurde jongeren. 

➕ ‘Aparte types met dure auto’s’ zijn het beu: ‘racisme zit ook hier’ 

Op Facebook werd gediscussieerd over dit artikel. Hieronder is deze discussie door mij in een 

overzicht gezet. Dat maakt het hopelijk wat gemakkelijker om een beeld te krijgen over de wijze 

waarop dit gebeurd. Daarvoor hoef je overigens niet alles te lezen. 

Ik heb dit gedaan omdat ik: 

➢ Hoop dat de vaak schaamteloze en beledigende woorden die sommigen tegen elkaar 

uitspreken (over en weer) een keer ophouden. Misschien geeft mijn overzicht inzicht en doet 

het ogen openen. Zo hoort het niet. 

➢ Hoop dat mensen gaan inzien dat een groot deel van hun commentaren racistisch zijn. En dat 

terwijl een deel van die mensen met behulp van diezelfde racistische woorden probeert 

duidelijk te maken dat ze niet racistisch zijn, of dat het niet zo erg is, of het de schuld van de 

gekleurde mens zelf is.  

➢ Denk dat eerst naar de feiten moet worden gekeken alvorens te reageren. Ik ben er van 

overtuigd dat sommigen het artikel in de krant niet gelezen hebben. Ze weten feiten niet en 

stellen (zich) vragen die in het artikel beantwoord worden. 

➢ Hoop dat het inzicht zal ontstaan dat wij, vaak onbewust, (ja ook ik) racistische dingen 

zeggen. Het erkennen daarvan zou al een stap vooruit zijn.   

Overigens mag u mijn mening over het gebeurde weten.  

De opmerking die de agent heeft gemaakt is volgens mij een schoolvoorbeeld van een racistische 

uitspraak. ‘Mannen van jullie afkomst’. Ik neem aan dat Afrikaanse afkomst is bedoeld. Dus het is 

bovendien een vooroordeel dat niet klopt. In veel hardloopwedstrijden domineren deze mensen. Ik 

denk niet dat ze in IJsland gaan trainen. Zij zullen dat meestal doen in hun eigen land bij tropische 

temperaturen. Denk maar eens aan de Ethiopiërs.  

Stel u voor dat op basis van onderstaande discussie zou opmerken: Blanke Nederlanders zijn dom. 

Velen zullen zich dan beledigd voelen. En terecht. Natuurlijk blijkt uit onderstaande uitspraken dat  

een aantal bleke Nederlanders dom zijn. Je moet dit echter niet veralgemeniseren. Wat u niet wilt 

dat over u gezegd wordt, zeg dat ook niet over een ander. Maar verder, oordeel vooral zelf. Ik heb 

gezegd. 

Tenslotte,  

Ik kan me voorstellen dat mensen die op een positieve manier bijdroegen aan de discussie zich niet 

helemaal ‘thuis voelen’ in het overzicht. Let wel: de goede lezer zal goed en kwaad heus wel kunnen 

onderscheiden. Ik heb geprobeerd om de complete discussie (integraal) weer te geven.  

Jan Janssen Meers (7 juni 2020) 

 

Marianne De Bruin Ga dan terug naar herkomst. Als ik het ergens niet leuk vind dan zou ik dat doen. 
Amine Benjaddi Marianne De Bruin ga maar kapot die blijven hier 
Anita Knops Amine Benjaddi fijn dat je zelf bevestigd.. waarom mensen tegen zijn.. 
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Amine Benjaddi Als je een nederlands paspoort hebt dan heb je recht op verblijf in NL dus je praat weer 
onnodig gelul 

Annette Schepers Amine Benjaddi wat een opmerking! 
Sadik Hakki 
Comertoglu 

De harde feiten AnnetteSchepers !! 

Herman Gubbels Amine Benjaddi onbeschoft varken. 
Dammos Dammos Marianne De Bruin doe de rest van Nederland een plezier en hang je zelf op 
Amine Benjaddi Herman Gubbels zeg jij met je varkenskop 😂🤣 
Herman Gubbels Amine Benjaddi Ik zou het bij jou direct intrekken, want dat kan wel. 
Amine Benjaddi Herman Gubbels ik spreek de taal prima en ben hier geboren en getogen ik ga je 

kleinkinderen later lesgeven. Geef ze wel de juiste opvoeding mee zodat ze wel opletten 
in mijn les  

Herman Gubbels Amine Benjaddi Die höbbe dien les neet neudig. En noew du. 
Amine Benjaddi Herman Gubbels zullen we later zien gubbeltje ���� 
Herman Gubbels Amine Benjaddi speegel kepot, joong? 
Marianne De Bruin Dammos Dammos agressieve lul 
Dammos Dammos Marianne De Bruin hadden ze bij jou misschien idd eens erin kunnen duwen een 

agressieve lul ...dan had er tenminste iets goeds in je gezeten 
Dammos Dammos Herman Gubbels moeten ze dan bij jouw gekocht Thaise delletje ook het paspoort 

intrekken ??  
Dammos Dammos Amine Benjaddi zijn gekochte Thaise Delletje mag wel blijven want 
daar duwt die deze ouwe hengst zijn versleten pikkie maar al te graag in 

Marianne De Bruin Dammos Dammos niet alleen agressief schijnbaar kun je hem óók nog nergens in steken. 
Guttegut 

 Dammos Dammos Marianne De Bruin zou je denken? 😅 
Blijf vooral praten !! Gelukkig bent u al op leeftijd over niet al te lange tijd zijn we 
waarschijnlijk van zo iemand als u verlost. Daar drink ik vandaag eentje op proost 

Marianne De Bruin Applaus tekening 
Amine Benjaddi Dammos Dammos echt he wat een maf 🤣 
Dammos Dammos Amine Benjaddi neem het ze niet kwalijk doet waarschijnlijk de leeftijd ;) een boor wat 

versleten is functioneert ook maar nog voor de helft 
Jack Jack Marianne De Bruin u heb gelijk 
Kevin Moses Marianne De Bruin ahhhahahahahahahahah Marianne Marianne. Hoe oud bent u? U ziet 

er uit alsof u 80 bent. U heeft niet lang meer en dat doet me goed dat er langzaam maar 
zeker een eind komt aan uw verpestte generatie 

Marianne De Bruin Maar lieverd ik ben 18jaar. Misschien heb je ook nog een brilletje nodig. Dat ook nog. 
Daniel Wehrens Marianne De Bruin Haha haha je ziet eruit als 80 
Daniel Wehrens Foto Lachen 
Dammos Dammos Marianne De Bruin je bent aardig wat liefde tekort gekomen als je andere op fb al lieverd 

begint te noemen . Je denkt misschien dat je nog 18 bent maar in werkelijkheid oud en 
versleten... 

Marianne De Bruin Dammos Dammos tja ik ben vergevingsgezind en niet zo gefrustreerd als jou.sorry hoor 
Dammos Dammos Gefrustreerd?? Ik ? Waar kom je nu weer mee aan ?? 

Ah ik zie t al tis inmiddels alweer bedtijd voor de oudjes hup hup bedje in tanden op t 
nachtkastje slaap lekker 

Gaby LH Zie hier het probleem. Waarom wordt de vrouw van Dhr Gubbels gelijk slet en hoer 
genoemd? Geloof niet dat je haar kent of met haar in gesprek was Damos Damos, of wel? 
Beschamend gelijk met zulke woorden. 

Andy Sintzen ALS wij met een paar man rond middernacht in het bos worden aangesproken, dan wordt 
toch ook gezegd ;wat moeten jullie hier nog zo laat in het bos....... dan kraait er ook geen 
hond naar. Lijken me overigens hele aardige jongens! En die dure auto’s hebben ze vast 
hard voor moeten werken. Waarom wordt altijd toch meteen de racisme kaart 
getrokkken....? 

Femke Hans Andy Sintzen Ik heb sowieso nog nooit een hond horen kraaien... 🤔 
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Relaxt Hanssen Andy Sintzen ze waren gewoon onderweg naar hun werk als geveltoerist. Wat is daar nu 
mis mee. 

Tanja Haemers Andy Sintzen en waarom de opmerking: jullie lopen niét wat is dat weer voor een 
aanname 

Dimitri Beuken Andy Sintzen zolang je niets verkeerd doet heeft iets te maken met wat jij rond 
middernacht in een bos doet. Het is een beetje gek dat we het normaal gaan vinden dat 
de overheid alles controleert wat afwijkt van het gedrag van de massa 

Maurice Krekels Dimitri Beuken tot dat ze jou huis leegroven... 
controle is preventief zelfde als een condoom om. 

Leo Aarts Andy Sintzen omdat men daar in NL bijzonder gevoelig voor is, en men op deze manier 
zijn gelijk probeert te halen. Dat woord is al zo vaak misbruikt, dat het voor mij totaal 
geen waarde meer heeft. 

Jack Roks Femke Hans kraait van geluk ?? 
Ricardo Minses Jacq Meyers-Dormans pff nog nooit zon lulkoek verhaal gehoord in de morgen man man 

man 
Jacq Meyers-Dormans Ricardo Minses scroll je toch lekker verder 
Dimitri Beuken Maurice Krekels wij zijn geen politiestaat waarin iedereen preventief gecontroleerd 

wordt die zich afwijkend van het gemiddelde gedraagt. Er worden ook geen camera’s in 
ieder huis opgehangen onder het mom van “wacht maar tot huiselijk geweld toeslaat”. 

Andy Sintzen Femke hahaa.: video van ‘kraaiende’ puppie 
Ger Sillekens Ze voelen zich gediscrimineerd zeggen ze . Ze vragen er zelf om als ze zich zouden 

aanpassen aan de cultuur waar ze willen wonen zal t best wel mee vallen . T probleem is 
dat ze menen dat wij inwoners maar moeten aanpassen en anders roepen ze we worden 
gediscrimineerd feitelijk wordt door dit gedrag de nederlandse bevolking gedicrimineerd 

Tineke Broerse Een paar weken geleden vond er in Den Haag een incident plaats waar een 
Politie agent overladen werd met kankerkankerkanker. Hebben deze heren ook hun 
excuses moeten maken aan deze politieagent?  
Moeten wij als Nederlanders wél buigen voor volk dat zich niet wenst aan te passen? 

🥵🥵🥵 
Maria Verbeek  Tineke Broerse daar begint het wel op te lijken 

 
Nettie Van de Vorle zo is dat 
Kevin Van de Wauw Deze heren? Uit Urmond? 
Sakin Sedat Tineke Broerse die verdienen dat want het zijn racisten 
Paul Lardenoije Kevin Van de Wauw Ja Kevin, dat kent natuurlijk. 
Tanja Haemers Tineke Broerse vreselijke opmerking,volk óók 🙄 
Margriet Scheeres Tineke Broerse inderdaad maar schijnbaar telt alleen nog de mening hier van 

aandachttrekkers 😡😡😡 
Khadija Sanan Tineke Broerse dat zijn ook Nederlanders 
Tineke Broerse Khadija Sanan laten ze zich dan ook gedragen als Nederlanders !!!🥵🥵🥵 
Syljo Dnk Tineke Broerse volgensmij heeft de politie een voorbeeld functie? En dat incident heeft 

helemaal niks hiermee te maken 
Hansie Hinterman We gaan ons niet aanpassen, ons land in hart en nieren 
Hansie Hinterman Goed gedaan agenten , jullie hebben ze even met de neus op de feiten gedrukt! Op een 

doordeweekse werkdag lopen er enkel "aparte types" rond in de wijk... 
Turgut Çelebi Hansie Hinterman heb je gelijk in, maar wat heeft afkomst daarmee te maken? 
Marij Boonen Aan iemand zijn uiterlijk kan je niet altijd beoordelen hoe hij of zij is. 
Leonie Weegels Marij Boonen nou vaak wel hoor 
Anita Nelissen Marij Boonen precies kijk maar eens naar opsporing verzocht dan zie je genoeg😡 en als 

er gediscrimineerd wordt dan zijn wij het wel de nederlanders 
June Heart II Anita Nelissen klopt! En dat is dus positieve discriminatie. Maar dat mag je niet hardop 

zeggen... 
Ingrid Bemelmans Ik heb laatst een jongen gevraagd of hij had gezien dat hij op een 

gehandicaptenparkeerplaats stond. Zijn antwoord was: je had me zeker niet 
aangesproken als ik blank was. Mijn mond viel open. Wie is hier de rasist? 
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Frank Verbruggen Zoals je leest Ingrid er word aangenomen dat je racist bent omdat er veel racisten zijn. Ik 
ben dat ook beu dat mensen mij racist noemen door mensen als bovenstaande. 

Leo Aarts Ik heb altijd al gezegd:"diegene die het hardst racisme roepen, zijn vaak zelf de grootste 
racisten", Het bewijs wordt telkens weer geleverd! 

x Ingrid, waarom moet je je er ook mee bemoeien dat hij op een gehandicapte plek staat? 
Een handicap hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. 

Gaby LH Ja Ingrid waar bemoei je je mee! Stel je voor we zouden sociale controle houden. Foei, 
foei "sarcasme uit". De omgedraaide wereld x. Ja dat mag ze vragen hoor waarom niet? 
Nu moet ik wel zeggen dat ze nog blij kan zijn dat er geen scheldpartij of opstootje van 
gekomen is! 

Thei Breuer Ik ken die groep: zijn heel aardig. Toen ik alleen over straat liep, stonden ze met 10 man 
om me heen te vragen "Problemen"? 

Mark Wauben Zeer ongepast 
Thei Breuer Mark Wauben ik vind stropen zeer ongepast. Daar hoor je niemand over. Slaap verder 
Rob Meulenberg Het houdt niet op, niet vanzelf. 

Op deze manier zullen polarisatie en escalatie alleen maar toenemen. 
Zolang als t zo is, dat de maatschappij van mening is, dat als een blanke een niet-blanke 
iets negatiefs aandoet, dat meteen een daad van racisme is en als een niet-blanke een 
blanke hetzelfde aandoet, de niet-blanke begrip moet hebben voor de 
sociaalmaatschappeljjke en -economische achtergronden van de dader komen we 
nergens. 
Waar blijven we dan met alle wensen en uitspraken over gelijkheid? 
Natuurlijk kan het allemaal niet wat er in de VS gebeurt maar het volstrekt disciplineloze 
gedemonstreer waar doorgetrainde anarchisten een abonnement op hebben kan ook 
niet. 
Er wordt volgens mij nu wel heel erg makkelijk gezwartepiet, met oprechte excuses voor 
het woord. 
Bestaat dat spel eigenlijk nog? 
Laten we in godsnaam, een woord dat ik blijkbaar ook niet meer mag gebruiken, allemaal 
ons gezond verstand gebruiken. 

Peadar MacCoinnich overal zit racisme van iedere kleur naar iedere kleur......denk je dat ik als blanke niet 
gediscrimineerd word ???? net zo goed hoor, is het niet in een taal die ik niet versta dan 
is het mijn postuur mijn bril of mijn leeftijd......that's life deal with it......ik word er zo moe 
van de ene loopt te miepen ik word gediscrimineerd als ze me Zwarte Piet noemen, dan 
vraag ik me af onder welke steen heb jij geleefd want er zijn wel vele ergere 
scheldwoorden dan dat.......de ander voelt zich gediscrimineerd omdat hij vaak in een 
dure auto aangehouden word tja kan je kleur zijn maar ook je leeftijd, als ik een jong 
broekie in een peperdure auto zie rijden denk je dat ik dan niet zoiets heb van goh hoe 
moet zo'n gastje aan dat geld gekomen zijn ....variëert bij mij van een rijke papa tot 
crimineel.....en denk je nu echt dat we allemaal heilig zijn en geen kwaad woord over een 
ander hebben gezegd????gaat toch heen wij zijn niet allemaal Ghandi....... 

Miriam Vrancken Peadar MacCoinnich helemaal mee eens. Wat een gezeur steeds 
Patrick Haagmans Werkelijk. Misschien is 't een idee om allemaal het leven eens niet zo serieus te nemen 

en niet alle commentaren gelijk als racistisch te zien. Soms zijn vooroordelen niet 
racistisch maar niet meer of minder dan een feit over hoe een meerderheid van een 
bepaalde bevolkingsgroep zich gedraagt, reageerd of bepaalde gewoontes heeft. 
Natuurlijk hoeft niet iedereen deze gedragingen dan ook te hebben maar kom op groei 
eens wat eelt op je ziel zeg.... 

Els van Roomen Aan de koppies te zien zijn het geen lieve mannetjes 
Miguel VM Aan jouw kop te zien sta jij ook al met één been in je graf 
Wail Bouchiba Els van Roomen ik vind jou stout! Foei 
Annette Schepers Miguel VM wat een opmerking! 
Els van Roomen Jullie kunnen me toch niet wijsmaken dat deze knullen savonet in de natuur gaan 

wandelen om 11 uur omdat ze zulke natuurliefhebbers zijn. 
Miguel VM Els, dat jij na koffietijd al na bed gaat betekent niet dat andere dat ook doen 
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Jet de Levie Els van Roomen jouw reactie zegt alles!!! Hier gaat het dus om. Over etnisch profileren 
gesproken.... 
Schaam je! 

Els van Roomen Jet de Levie ik niet ik schaam me absoluut niet. Ik draai al 73 jaar mee in deze wereld. 
Heb jaren in zuid-Afrika gewoond. Ik weet waar ik het over heb. 

Jet de Levie Els van Roomen je kent deze jongens schijnbaar persoonlijk...of ga je gewoon af op wat jij 
denkt te zien? 

Claudia Huydts Els van Roomen. Schaam je ! 
Rss Jona Els van Roomen Aan je profiel te zien heb je kilometers worst gehad. 
Nordinho Paquetá 
Meyer 

@Els van Roomen Aan jouw koppie te zien wilde zowel de oud-ijzerboer als de 
kringloopwinkel je niet eens meer hebben 

Guido van Wegberg Niveautje 🙈 
Gaby LH Als ze nou is duidelijk maken wat deze jongeren daar echt deden dan zou de discussie 

mss zo afgelopen zijn! 
Anita Knops Waarom wordt niet verteld wat ze aan het doen waren? 
Samantha Rossen Anita Knops dat staat er toch wel 🤷🏽♀  
Gaby LH Wat dan Samantha Rossen? Wat waren ze daar nu echt aan het doen? Los van of de 

agent dat mag zeggen of niet ben ik echt wel benieuwd. 
Kees Moot Heb je goed omschreven, viel mij ook op opeens is er van alles mis in Nederland ? 🙄 ? 

Om dat het in Amerika een puinhoop is? 
Ingrid Riemersma Wat is dat toch. Keer op keer lees ik dat Limburgers zich niet serieus genomen voelen 

door de rest van Nederland, dat men er van baalt dat er altijd ondertiteling gebruikt 
wordt als er Mark Weckseler Ingrid Riemersma wij zijn dan ook Nederlanders, das t 

verschil 😉 
Mark Weckseler Ingrid Riemersma linkse geit 
 
Petro Schenk 

Ingrid Riemersma, waarom scheer je de Limburgers nu ook over één kam? Volgens mij 
maak je je er nu ook schuldig aan. Ik voel mij ook weggezet, en onterecht. 

Leo Aarts Ingrid Riemersma zelden zo,n achterlijk lulverhaal gelezen. “ behandel een ander zoals je 
zelf ook behandeld wil worden”. Vertel dat maar tegen al die getinte medemensen die ik 
elke week ruim vertegenwoordigd zie bij Opsporing Verzocht, XY ungelosst, Crimewatch 
en ga zo maar door!! Succes ermee. 

Nelly Springer Ingrid Riemersma Even ter aanvulling Jan Smit en consorten worden ook ondertiteld snap 
je dus niet. 

Gaby LH Ingrid Riemersma ik heb nog nooit een Limburger gehoord dat we de "hollenders" als we 
ze zien in hun gezicht moeten trappen! Of ***Hollanders etc... Is maar een klein verschil 

hoor🌞 
Petra Peeke Ook een beetje domme uitspraak he (ik overigens alleen de titel lezen!). Had dan gezegd 

een normaal mens begeeft zich toch niet in deze hitte om een rondje te wandelen! 
Uilskuiken! 

Wilbert Van de 
Westerlo 

agentje had wel gelijk. verklaar eens hoe die dure auto's komen? komt niet overeen met 
wat de overheid weet van jullie. etc etc etc. we zijn nog veel te soft vind ik 

Annemie Vaessen dus omdat deze jongens zwart zijn moeten ze verklaren hoe ze aan die auto komen? Kom 
op, ik had jou hoger ingeschat 

Wilbert Van de 
Westerlo 

Annemie Vaessen nee. je hebt me dan idd verkeerd ingeschat. want ik ben alles behalve 
racist. ik kijk naar de situatie, en niet naar de kleur. ik vind de uitspraak van ome agent 
niet handig, wel de waarheid. waarom de waarheid? omdat het de feiten zijn. van een 
overleden persoon mag je zeggen dat ie overleden is. van een blanke mag je zeggen dat 
ie blank is. van een donkere van je zeggen dat ie donker is. van feiten mag je zeggen dat 
ze zo zijn. en mn reactie hierboven is voor op de geciteerde titel, die met 'aparte types in 
dure auto's'. we weten allemaal hoe het grote deel aan zoveel geld komt, en toch zijn we 
te bang het beestje bij de naam te noemen? nogmaals, ik doe niet aan discriminatie, 
maar al helemaal niet aan positieve discriminatie, daar kots ik van. dat is deels van het 
probleem namelijk 
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update: ik moet eerlijk bekennen dat ik toch wel een beetje aan positieve discriminatie 
doe. ik vind aziatische vrouwen procentueel gezien toch wel vaker aantrekkelijker dan 
europese of afrikaanse :) 

Annemie Vaessen Wilbert Van de Westerlo wellicht eens proberen te lezen voor een oordeel. Ik ben me 
heel goed bewust dat er vooroordelen zijn en ook dat hele groepen in dat hokje gestopt 
worden. Hoogste tijd dat hier een eind aan komt. 

Annemie Vaessen Wilbert Van de Westerlo ik blijf het vreemd vinden dat jij denkt dat deze jongens moeten 
verklaren hoe ze aan die auto komen. Stel het was daglicht, of het was 15 gr.? Het is niet 
aan ons om ons dat af te vragen, maar dat is mijn mening. Zou anders zijn als er een 
heterdaad was, ongeacht kleur, gender, tijdstip of temperatuur 

David Hüter Wilbert Van de Westerlo Heb jij een glazen bol thuis ? Knap dat jij dat allemaal weet zeg. 
Annemie Vaessen Wilbert Van de Westerlo Kopie van krantenartikel 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Annemie Vaessen ik heb niets aan dat krantenartikel, kan het niet lezen :P het 
vetgedrukte zelf zegt niets ;) 
hetzelfde als de kleur van deze jongemannen, zegt niets. de situatie, dat zegt pas wat. ik 
had van een ouder iemand (geen belediging) méér verwacht. 

Wilbert Van de 
Westerlo 

zelfde dat erg procentueel erg veel misdrijven worden gepleegd door Marokkaanse 
jongeren. mag dat dan niet worden benoemd omdat dat zogenaamd racistisch is? het is 
de wereld op zen kop. 

Wilbert Van de 
Westerlo 

is dat een artikel bekeken van 1 kant? 

Wail Bouchiba Wilbert Van de Westerlo Ga jouw Ford Ka schoonmaken snotaap 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Wail Bouchiba waar kom jij mee aan, druiloor? 😂😂 

Sakin Sedat Wilbert Van de Westerlo dan ben jij zo dom want een agent mag zo’n vragen niet stellen 
dat doet de rechter sukkellllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Terug naar school jij 
onmiddellijk 

Wilbert Van de 
Westerlo 

Sakin Sedat het niveau daalt hier wel erg snel zeg......... waar lees jij dat die agent die 
vraag stelde? ga lekker kamelen wassen jong (oops, zei ik dat echt? is dat racistisch?) ik 
weet niet, ik probeer me aan te passen aan het niveau. kunnen we nu weer echte 
argumenten beschrijven, ipv wat dingen te roepen? en reken maar dat agenten bepaalde 
vragen mogen stellen, reken maar. en als jij niet in bepaalde situaties ter plekke die kunt 
beantwoorden, worden sommige spullen of cash geld ofzo gewoon direct ingenomen. 
(kijk, dit stukje was een stukje text met echte argumenten, nu probeer jij het eens) 

Tanja Haemers Wilbert Van de Westerlo etnisch profileren vind jij wel oke,triest 
Tanja Haemers Wilbert Van de Westerlo slaat werkelijk nergens op 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Tanja Haemers iets specifieker svp, zodat men ook snapt wat je bedoelt en erop kan 
reageren. ik bedoel, ik reageer graaaag inhoudelijk :P 

Tanja Haemers Wilbert Van de Westerlo je discrimineert . 
En waarom twijfel jij of die agent dat wel gezegd heeft en denk je dat deze donkere 
mensen de racistenkasrt trekken. 
Ze hebben gewoon een baan en betalen belasting. 

Wilbert Van de 
Westerlo 

Tanja Haemers hoho, geen woorden in mn mond leggen he. waar zeg ik dat ik twijfel of 
de agent dat heeft gezegd? ik dacht dat we het bij feiten zouden houden, ipv verzinsels. 
en ja, ik denk inderdaad dat veel donkere mensen heel erg snel de racistenkaart trekken 
ja, dat terzijde. ik denk ook dat jij het heel erg mis hebt mbt mij. je zegt dat ik 
discrimineer. hoe dan? door etnisch te profileren? doe ik niet namelijk :) wat ik wel doe is 
naar feiten kijken. als ik een boa of agent of iets in die trend zou zijn, zou ik namelijk zeer 
zeker naar feiten kijken. en als de feiten zeggen dat kleur paars het vaakst voorkomt, dan 
is dat zo. dat paars dat dan racistisch vindt heb ik dan geen boodschap aan. dus 
nogmaals, hoe doe IK, die niet in het artikel voorkomt, dan aan racisme? :O (speltip 1: 
feiten benoemen is geen racisme, dat je het ff weet. en feiten zijn op te zoeken, das dan 
speltip 2) 

Tamara Goerdemann Wilbert Van de Westerlo zo'n opmerking ga kamelen wassen maar je doet niet aan 

rasisme🤔die opmerking zo ongepast joh....waar moeten ze die gaan wassen in de 
dierentuin of zo ...misschien vanwege hun achternaam ga je ervan uit dat ze misschien 
niet iets beters te doen hebben .....of ga je dan de opmerking maken zal wel stelen 
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zijn.....jij voelt je te snel aangevallen en maak je al druk dat je een Kia rijd....kunnen best 
mooie auto's zijn....laten we een beetje aardig blijven....maar dat van die kamelen horen 
ze wel vaker....zijn ze ondertussen gewend en dat is juist eigenlijk niet normaal....en 
daarom moet niemand het zomaar aanhouden vanwege je uiterlijk niet mogen....ook niet 
dat jochie in joggingpak....die knalwit kan zijn...kijk naar gedrag en daden niet naar 
uiterlijke kenmerken. 

Tanja Haemers Tamara Goerdemann hij snapt t niet helemaal 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Tamara Goerdemann je kent me niet, en das logisch, en overduidelijk. ik paste me 
bewust aan aan dat niveau, zei dat bewust, puur om te laten zien hoe easy het is 
betekenisloze woorden en zinnen te gebruiken. maakt mij dat een racist? nope. maar 
vind je dat van wel, prima, dan vind je dat :) 
mensen die me kennen, kennen me wel beter dan dat ;) 
ps. wat had ik dan wel mogen zeggen? ga negerzoenen eten? of is dat te ver? ga je 
mercedes wassen? of is dat ook te ver omdat niet iedere buitenlander een dikke 
mercedes heeft? of was het woord 'buitenlander' ook al een streepje te ver? snap je men 
punt al? zie je hoe snel je tegenwoordig over die lijn gaat?  
ik pas me altijd prima aan aan datgene wat ik over me heen krijg. als dat aardig gedrag is, 
doe ik aardig terug. als dat dom gelul is, probeer ik me aan te passen en geef ik dom gelul 
terug. als dat iets met inhoud is, kijk, dan ben ik happy :D en gedraag ik me met inhoud 
terug :) 
ik voelde me overigens best wel gediscrimineerd met die kia opmerking. alsof alle witte 
mensen in kia's rijden. dat kan je toch niet zeggen in deze tijden!! dat is echt te ver 
hoor!!!! 

Tamara Goerdemann Wilbert Van de Westerlo Whahaha Als jij je al lullig voelt over Kia dan snap jij wat een 
negerzoen met mensen kan doen....neger echt niet meer van deze tijd en Rutte gelijk van 
zwarte piet komen we uiteindelijk toch af....al jaren geen leuk feest meer....hoop dat je 

wel je Kia mag houden😂😂😂 
Ik val je niet aan als mens maar ik vind gewoon dat sommige dingen niet meer van deze 
tijd zijn....jij recht op jouw mening en ik op die van mij.....maar in Limburg wonen en over 

zwarte piet beginnen....kan je lachen...ik verder ook gewoon voor de dialoog😊✌ 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Tamara Goerdemann het spijt me echt verschrikkelijk, maar je bent niet eens in staat om 
sarcasme van echt te onderscheiden... geen wonder dat ons commentaar heen en weer 
zo moeizaam verloopt :/ 

Tamara Goerdemann Wilbert Van de Westerlo snap je mij ook niet....ik een lach op mijn gezicht....ga stuk om je 
Kia...snap sarcasme....sommige vrouwen gewoon humor....Damn alweer een vooroordeel 

van jou😂😂😂✌ 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Tamara Goerdemann jas das errug slecht hoor, al die vooroordelen over mij, voel me nu 
nóg meer gediscrimineerd :/ 

Tamara Goerdemann Wilbert Van de Westerlo voel jij het ook eens!!!! 

Ga je nog omlullen😂😂😂😂 
Kijk beter met een béétje humor discussies voeren...moesten meer mensen doen. 
Maar blijf bij mijn standpunt en jij wellicht ook.mag...hoop alleen dat het een beetje in je 

hoofd blijft spoken...misschien heeft ze ergens een puntje...😂😂 
Wilbert Van de 
Westerlo 

Tamara Goerdemann neuh, ik ben lkkr film aant kijken, der spookt nog nix door mn 
hoofd. (behalve dan mn standaard dingen) 
was bovenstaande topic wereldwijd maar met wat méér humor. maar then again, dat is 
als puntje bij paaltje komt niet mogelijk, want mensen verschillen teveel van mening met 
elkaar. zoals jij en ik, over bijv zwarte piet. en zolang er verschillende meningen zijn, 
prima. maar zodra geprobeerd wordt die op te leggen, niet prima. (maar dat is wel heel 
erg afdwalen van originele topic, pff) 

Tamara Goerdemann Wilbert Van de Westerlo hey doet Rutte ook dan mag ik het ook..😂😂😂maar al niks 
verwacht hoor en niet erg .veel plezier met je film.... 

Isabell de Haan-
Willems 

Wilbert Van de Westerlo je hebt groot gelijk. 

June Heart II Annemie Vaessen pas als je veel ervaring hebt in de omgang met buitenlandse culturen 
weet je en zie je dingen die een ander (zonder die ervaring) niet ziet. Ik heb het artikel 
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niet gelezen maar vanuit mijn ervaring moet ik zeggen : 🤢.  
Als jij dure auto’s rijdt zonder duidelijke inkomsten gaan ze jou ook in de gaten houden. 

Of dacht jij soms van niet? 🥴 
Frans Volkers Kijk ze zitten hebben die ooit GEWERKT 
Henk Krekels Als het effe wat minder leuk is in dit land voor onze kanspareltjes, dan is rasisme de 

troefkaart, want dan is de hel los, rasisme nee, maar niet te kust en keur voor deze 
kansparels. 

Douwe de Jong kijk iedere dinsdagavond maar naar opsporing verzocht dan zie dat 99 procent van dit 
alles deze lekkere figuren zijn 
 

Khadija Sanan Douwe de Jong ja dan zijn ze allemaal even slecht. Lekker makkelijk 
Danny Smeijsters Ja en wij allemaal racistisch. Net zo makkelijk 
Jorg Sevriens IS DIT nog nieuwswaardig ? 
Colinda Van de Beek Het eerste wat ze zeggen als ze iets horen wat hun niet aanstaat. Hoe ver moeten ze gaan 

met het woordje racisme en discriminatie ? Ik heb respect voor iedereen , maar kom 
op.... er moet ook niet van elke mug een olifant gemaakt worden ! 

Erik van Hummel l Word tijd dat we ook gaan demonstreren,want "de Nederlander"word ook 
gediscrimineerd in in eigen land ! 

Dennie Peijs Ik denk dat alles een beetje uit het verband wordt getrokken, leven in Nederland 
betekend ook leven naar de normen en waarden van de Nederlanders. Dat dit een agent 
gezegd zou hebben kan ook uit het verband getrokken zijn. Wie zegt dat het verhaal 
klopt? 

Hans Schoemakers Dergelijke types hebben de dure auto's niet van het werken bij een baas. Er bestaan 
überhaupt geen dergelijke types met een hogere functie in het bedrijfsleven. Dus ??? 

Mustapha Ourarh Hans Schoemakers klopt Hans maar die hebben er wel een tijd lang voor gezorgd dat jij je 
salaris netjes kreeg 

Marco Ludwig De meeste gekleurde kunnen wel hun rechten maar niet de plichten zoals bijvoorbeeld 
de handen uit de mouwen te steken en niet alleen teren op de maatschappij. 

La Ha  Marco Ludwig zegt de verzetsheld? 
Patricia van Goethem Racisme...... het meest gebruikte woord 🙄 dat eenieder wat blank is meteen word 

aangesproken als racist is dan zeker geen racisme 😳 
J Op Den Camp Eerst klagen wij komen niet aan de bak , maar dan wel met een dure Bak rondrijden ... 

hoe leg je zoiets uit .. 
Hub Lenoire Als het jullie niet bevalt ga dan terug van herkomst !! 
Nico Mathijsen Zo DL en nou weer echt nieuws in plaats van deze onzin 
Alan Renee Waar komen die dure autos vandaan,niet met een normale baan!!!! 
Frank Peeters Die politie agenten zijn er .. je moet niet het hele korps over een kam scheren.. ik scheer 

toch ook een groep niet over een kam als ik naar opsporing verzocht kijk? Come on .. ik 

wil ook zo’n racisme kaart 😔 waar kan ik die krijgen? 
Miranda Mm l Als t hier zo slecht is en ze voelen zich zo gediscrimineerd..wees zo vrij en ga waar jullie 

zich fijn vinden. 
Mary Hanssen Ik ga mij steeds vaker afvragen wat dat volk hier komt doen🤔in het i zo rassitich 

Nederland, 
Kira Vg Mary Hanssen je zou denken omdat de meeste hier een beter leven kunnen hebben dan 

waar ze vandaan komen. Zou jij ook trots op moeten zijn dat “jouw volk” hen dat gunt. 
Ipv dat eigen volk eerst gezeik. 

Iris Merkelbach Men moet nu niet op elke slak zou gaan leggen, laten we verdraagzamer zijn... 
Annelies Wackers-
Driessen 

De kreet van deze eeuw en altijd van onschuldige types 

Patrick Hochstenbach Er is een plek waar nier gediscrimineerd word 
Selami Coskun De reacties hier bevestigt het probleem in Nederland 
Nico Heutz Letterlijk de zwarte kant van nederland 
Linda Buhlert het is niet de kleur of geloof of whatever. it's the attitude that bothers! 
Herman Gubbels de grenzen zijn nog open 
Els van Roomen Als ik die twee tegenkom in het donker maak ik dat ik weg kom. 
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https://www.facebook.com/mary.dekker1957?comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA4NjM1MTMwNzkyNzQ%3D
https://www.facebook.com/kira.vroegop?comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA5NDY3NTk3Mzc2MTY%3D
https://www.facebook.com/mary.dekker1957?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/iris.merkelbach.7?comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzEyODU0MDk3MDM3NTE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006994939341&comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA4NjEzMTk3NDYxNjA%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006994939341&comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA4NjEzMTk3NDYxNjA%3D
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https://www.facebook.com/herman.gubbels?comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA4MDc2MjY0MTgxOTY%3D
https://www.facebook.com/els.vanroomen?comment_id=Y29tbWVudDoxNjcwNzgxNDMzMDg3NDgyXzE2NzA4NDUxNjY0MTQ0NDI%3D


Karel Katers zelden zo een lul verhaal gelezen....aandachtstrekkers als het hier zo erg is wat doen jullie 
dan hier.. 

Bert Munnik Misschien had hij ook gelijk. 
Kira Vg Het verbaast mij werkelijk hoeveel kortzichtige mensen er zijn.. alleen maar negatieve 

reacties en vooroordelen. Wat hebben jullie het toch goed hè? Jullie zullen nooit voelen 
hoe het is om gediscrimineerd te worden. En maar goed praten over “eigen volk” waar er 
ook meer dan genoeg individuen zijn die zich niet goed gedragen, misdaden plegen etc. 
Stop eens met dat over één kam scheren. Kies er voor om juist andere mensen te 
steunen en anders je vooroordelen voor je te houden. Kies er dan ook voor om mensen 
niet op zijn/haar uiterlijk, afkomst, geloof etc te beoordelen. Dat dit in 2020 nog kan en 
mag... ronduit schandalig 

René Lardenoije Kira Vg beste Kira, ik heb met dank aan moeder natuur helaas al 30 jaar geen kam meer 

nodig. Vind jouw opmerking dan ook behoorlijk kwetsend en discriminerend 😉. 
René Lardenoije Kira Vg dus als iemand zich door jou gekwetst voelt, drijft hij de spot? Jij maakt een 

generaliserende opmerking. Zo snel zit je dus op discriminatie. 
Mathys Borghans Ga in gods naam niet over iets beginnen waar je geen verstand van hebt, de 

Nederlanders waren vroeger geen lieverdjes, maar de Duitsers ook niet,en de Engelsen 
Fransen en Portugezen ook niet. Waarom voel jij nu nog schuldig voor iets wat eeuwen 
geleden is of lijkt?  
De grootste onzin die er bestaat,gedane zaken nemen geen keer! En zolang je dat niet 
snapt ga je zeuren over discriminatie. Je vindt dus dat deze mensen geschoffeerd zijn, fijn 
dan want iedere keer dat je er in trapt schoffeer jij je zelf.  
Immers je woont in luilekkerland ,krijgt alles voor niets hoeft niet naar een voedselbank 
en betaalt dus ook geen belasting en krijgt je huis gratis?  
Met inboedel? Niet denk ik, heb hier in de buurt voorbeelden genoeg gezien van mensen 
(helaas van donkere huidskleur) die hun woning dus danig verbouwen dat het binnen de 
kortste keren een bouwval was.  
Het enige wat ik met je eens zou kunnen zijn dat er goede en slechte mensen zijn en daar 
horen ook wij toe 

Kira Vg René Lardenoije ja drijf er maar de spot mee, zo een opmerking wat je nu maakt heeft 

niemand wat aan 🤮 
Kira Vg het gaat erom dat jij er de spot mee drijft, het gaat over iets heel anders en een hele 

andere doelgroep, zo snel kunnen ze dus slachtoffer spelen en met waar het echt om 
gaat de spot mee drijven. Sommige mensen weten het verhaal altijd om te draaien. 

Marjon Wishaupt Kira Vg video inburgeringscursus voor  blanke mensen 

😉https://www.facebook.com/gerard.deboer.9028/videos/2146041782207689/UzpfSTE
wMDAwMDU3OTM3NzEzMjozNTI1ODMwOTc3NDQ2MTgw/?id=100000579377132 

Roos Smeets Kira Vg jullie doen alsof jullie je zo voelen, want jullie willen aandacht en het liefst nog dat 
hier een en ander veranderd wordt...iedere scheet noemen jullie racisme om maar zielig 
gevonden te worden...wat zijn jullie kleinzielig...pas je eens aan zou ik zeggen...als ik in 
een ander land ben pas ik me ook aan....schreeuw niet bij elk akkefietje racisme aandacht 

trekkers 🤬🤬 
Roos Smeets Kira Vg nee Kira, jullie kunnen niks verdragen en gebruiken elk woord wat iemand van 

ons zegt om Racisme te schreeuwen... 
Kira Vg Roos Smeets 😂 dit is precies wat er nou mis is met dit land. Zulk gedrag. Gelijk 

aannemen dat ik van andere komaf ben en mezelf niet aanpas🤢 En dit is niet na elk 
akkefietje om aandacht schreeuwen, deze frustratie is er al sinds de slavernij. Ik ben zelf 
gewoon van Nederlandse komaf, ik neem het alleen op voor degene die daadwerkelijk 
gekwetst worden door racisme etc. jammer dat het zo moet gaan. Als je eens wist wat 
mensen meemaken en voelen qua racistische opmerkingen jegens hen. Dit is ook precies 
wat ik bedoel met kortzichtigheid. 

Kira Vg Roos Smeets ook weer jammer dat dit zo gezien wordt... racisme is racisme niks meer 
niks minder. Je zegt dat jij jezelf ook zou aanpassen in een ander land, doel je daarmee op 
het feit dat individuen van andere komaf zich maar moeten neerleggen bij racistische 
opmerkingen? 

Kira Vg Marjon Wishaupt de link werkt niet. Wat wilde je laten zien? 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000579377132&hc_location=ufi


Roos Smeets Kira Vg de tijden van de slavernij liggen allang heel ver achter ons...als je het wil opnemen 
voor mensen die racistisch benaderd, of aangevallen worden prima, ben ik helemaal 
voor. 
Ik vond de uitspraak van die agent ook niet gepast, maar om nu weer gelijk racisme te 
gaan schreeuwen zie ik niet zitten...zo maak je de dingen alleen maar erger. 
Wat schiet je ermee op niks... 
Maar meestal gaat het zo dat gelijk anderen er ook bij betrokken worden en dat gaat te 
ver. 
Die agent heeft zich verkeerd geuit, niet de mensen die er eventueel ook anders over 
denken.. 

Marjon Wishaupt Kira Vg Meen je dat ,ze gooien ook alles eraf wat niet in hun straatje past .Het smerige is 
ik kan de link dus wel gewoon openen .Kijk eens op deze site het tweede filmpje 
bedoelde ik .Ik hoop dat je hem dan wel geopend krijgt 

.😉https://www.facebook.com/gerard.deboer.9028 
Roos Smeets Kira Vg nee zeer zeker niet, zelfs verre van dat, maar het woord racisme wordt mij soms 

net iets te snel gebruikt....Het ligt er ook aan hoe iemand dingen opvat. 
Kira Vg Roos Smeets klopt helemaal. Ben ik met je eens, maar omdat het lang geleden is 

betekent niet dat het geen littekens heeft achter gelaten. het is ook zo dat je de mening 
van andere mensen niet zo snel kunt veranderen. Maar ik wil in elk geval wel mn woordje 
gedaan hebben. En met racisme doel ik echt op degene die het niet serieus nemen en 
geen medeleven hebben voor degenen die eronder lijden. Niet op heel Nederland, en 
iedere agent natuurlijk. Verder vind ik het een goed plan om het er maar bij te laten zo. 
Er zijn al zoveel onnodige discussies. 

 
Roos Smeets 

Kira Vg Dan zou ik nu dus ook nog kunnen gaan protesteren over wat er in de oorlog, 
waarin mijn opa is gesneuveld, allemaal mis was en dat sommige dingen nu nog niet goed 
zijn. Duw je energie in liefde ipv in haat.. 

Kira Vg Mathys Borghans ik heb het alleen over het racisme probleem, niet alleen in Nederland 
maar ook wereldwijd. Het is gewoon verkeerd. Denk ook niet dat jij kan uitmaken of ik 
ergens wel verstand van heb of niet, en of ik het zelf ook heb meegemaakt of niet. Ik heb 
hier mn woordje gedaan omdat ik deze mannen ken en het verhaal dus ook weet. Het is 
ook gewoon een ophoping van gebeurtenissen. En het kan zo gewoon niet doorgaan. 
Niet iedereen is hetzelfde. Met z’n allen kunnen we het verschil maken. 

Kira Vg Marjon Wishaupt hier zie je dat de link die je voorheen hebt gestuurd dus daadwerkelijk 
niet werkt 

Kira Vg Marjon Wishaupt deze werkt ook niet 
Kira Vg Roos Smeets enige ding is oorlog is niet hetzelfde als racisme, racisme daar kunnen de 

mensen zelf wat aan doen. Oorlog helaas niet 
Roos Smeets Kira Vg oh jawel hoor, het zijn ook mensen die 'm maken...maar goed, discussie gesloten 
Marjon Wishaupt Dan hebben ze hem eraf gegooid ,het filmpje kun je dus niet meer zien maar de tekst heb 

ik gekopieerd .😉Gerard de Boer 
8 uur 
En het blijft maar doorgaan. 
Volgens de in 1989 uit Ethiopië naar Nederland gekomen gelukzoeker Mo Hirsi moeten 
'witte mensen' een inburgeringscursus over racisme gaan volgen. Ze moeten de toets 
voor december halen. Halen ze die niet dan krijgen ze een boete en mogen niet de straat 
op (bron: NPO I - zaterdag 6 juni 2020). Geluid aanzetten. 

Kira Vg Roos Smeets met mensen bedoel ik natuurlijk burgers, geen leiders. Zeker niet in die tijd. 
Kira Vg Wat wil je hier precies mee overbrengen? 
Kira Vg Marjon Wishaupt ik heb het filmpje gevonden. Begrijp alleen niet wat één persoon zegt, 

te maken heeft met mijn opmerking over racisme, en dat we met respect met elkaar om 
moeten gaan. Dat ik voor anderen op kom betekent niet dat ik het met elke persoon van 
andere komaf eens ben of dat die dezelfde mentaliteit heeft... 

Kira Vg Idrissa Ibn Khalid 
Mathys Borghans Kira Vg door dat je zegt dat je deze mensen kent heb je dus wel het een ander mee 

gemaakt. Maar rascisme wereld wijd bestaat niet. Zo als gezegd er bestaan goede en 
slechte mensen. En welke kleur die ook hebben , ze bestaan. Mensen die te dik zijn te 
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groot zijn te lang zijn er Andes of raar uitzien, kortom, een ieder die niet aan een idiaal 
beeld van iemands beeldvorming voldoet zal vroeg of laat een opmerking krijgen maar 
omdat discriminatie te noemen.....pesten ja, kleineren ja maar discriminatie.... Mocht het 
laatste wel zo zijn dan werd ik vroeger niet gepest maar gediscrimineerd en dat heeft 
nooit de kranten gehaald. 
Net als de duizend anderen, miss wel miljoenen anderen die het zelfde lot ondergaan en 
daar bij maakt huidskleur,geslacht etc niets uit. 

Kira Vg Mathys Borghans ben ik met je eens, alleen er zijn toch wel degelijk mensen die andere 
mensen belachelijk maken om hun huidskleur en geloof, het is ook volledig hun 
probleem, maar er zijn ook wel mensen die er onder lijden, en daar probeer ik het voor 
op te nemen. Ben voor de rest ook eens met je comment 

René Lardenoije Potverdikkeme.... ben ik ff mijn kale kop gaan feune.... barst er een hele discussie los. 
Renate Franssen Helemaal mee eens 
Tamara Goerdemann Roos Smeets deze mensen wonen hier....is al hun land!!!! 
Tamara Goerdemann Kira Vg met sommige mensen is het zinloos om te discussiëren....leef je onder een steen 

enz...ze zoeken zelfs naar verdediging hoe het kan gebeuren dat een agent iemand voor 
20 dollar mag doorduwen....ik ga ervan over mijn nek....hey maar al een crimineel 
verleden enz....ervan uitgaande met hun fantastische wapenbeleid en crimineel verleden 
scheen wel een goede vader te zijn voor zijn dochter van 6....maar hey dat is 

Amerika....Nope lees de reacties....🙈🙈🙈 
Kira Vg Tamara Goerdemann klopt inderdaad 
Roos Smeets Tamara Goerdemann land is geen eigendom van iemand, is een verblijfplaats op de 

wereld waar je mag zijn.. 
Tamara Goerdemann Roos Smeets en daarom mag iedereen hier wonen en zijn of haar gevoel uiten...en niet 

meer de tijd van rasistenkaart trekken...daarmee maak je iemand monddood....en de tijd 
van slavernij idd voorbij en kan jij niks aan doen en ik ook niet....maar etnisch profileren 
kunnen we wel iets aan doen... 
Deden ze in de oorlog ook profileren....herdenken we altijd... 
Misschien eens echt naar onszelf kijken in een best verharde maatschappij... 

Leo Aarts Tamara Goerdemann op papier, maar niet heus, want integreren, ho maar. Wanneer ik 
jou een foto van een kat laat zien, en ik zeg jou dat dit een hond is, dan geloof jij dat? 

Patrick Dackus Als je overal en met iedereen de spot kan drijven zonder dat iemand zich beledigd voelt 
maar er mee kan lachen weet je dat je in een vrij land leeft. En hier kan dat, want we 
hebben cabaretiers en comedians van elke afkomst die zichzelf en anderen belachelijk 
kunnen maken. 

Tamara Goerdemann Leo Aarts ze staan 1 nul achter een feit....hoeven we niet eens te onderzoeken want 
allang bewezen ....Hassan vervangt zijn naam door Hans....niks katten met honden 
vergelijken.....en laat jij mij een foto zien ga jij nog een keer die video bekijken....om 20 
dollar....ik krijg geen adem Please......hoe vaak moest hij het vragen....drie man op hem 
waarbij 1 sukkel met een knie....had hij eraf kunnen halen..... 

Leo Aarts Tamara Goerdemann Laten we eens bij het begin beginnen: en waarom werd hij 
aangehouden en naar de grond gewerkt? Dat doen politieagenten in de US niet zomaar, 
kan ik je verzekeren! Wanneer je de bevelen niet opvolgt, of een grote bek hebt en de 
officers beledigt, dan heb je problemen zelf opgezocht. 
En, ik zit met grote regelmaat in de US, dus ik ken de cultuur daar bijzonder goed.  
Voor de rest kan ik weinig van je warrig verhaal maken. 

 ·  
Tamara Goerdemann 

Leo Aarts dat je mij niet kan volgen maakt mij niet zoveel uit....maar politie geweld tegen 
donkere mensen echt wel realiteit....en als je de beelden ervoor ziet loopt hij gewoon 

mee hoor....🤷♀ er zijn meer beelden dan dat hij alleen op de grond ligt. 
Leo Aarts Tamara Goerdemann en waarom werd hij aangehouden? Dat gebeurd echt niet zomaar! 
Tamara Goerdemann Leo Aarts ook dat is al bekend om zogenaamd 20 dollar aan vervalst geld wat later bleek 

dat niet eens zo was... 
Tamara Goerdemann Maar hey ik ga wat leuks doen... 

Volg zelf verder maar het nieuws....✌😂😂 
Leo Aarts Tamara Goerdemann idd, maar hij de bevelen van de politie vervolgens niet opgevolgd, 

en dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Dat had een blanke net zo goed gebeurt. De 
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knie in de nek houden terwijl hij roept niet te kunnen ademen, is dan wel weer een brug 
te ver. Maar wat heeft dit eigenlijk te maken met dit topic?? 

Leo Aarts Tamara Goerdemann even wat info betreffende de usa voor je: slechts 11% van de us 
bevolking is zwart, terwijl er 500% meer zwarte inmates, dan blanke zijn. Dat geeft al een 
structureel probleem bij de zwarte populatie aan. 

Namellew Diorella Ik denk dat we weer allemaal allemaal in de aanval schieten omdat iemand racist wordt 
genoemd want dat kan natuurlijk niet. Kijk eens alleen naar de opmerking van de 
collega..mannen van jullie afkomst...dat schoot in het verkeerde keelgat. En als je weet 
dat de racisten kaart wordt getrokken in veel sutuaties waaro. Vermijd je dat dan 
niet...zeker was het niet kosher die mannen dat tijdstip op straat..maar dat had de 
collega ook op een andere manier kunnen brengen...slavernij heeft hier volgens mij niets 
te maken met de opmerking. De opmerking was ongepast! Punt! En niet de opmerking 
was ongepast maar...maar niets! Er zijn inderdaad burgers van een bepaalde komaf die 
het verpesten...maar er zijn ook burgers van dezelfde komaf die advocaat, leraar, 
politieagent, wetenschappers zijn... 

Danny van Drongelen kom eens met echt nieuws. ik ga me een negerzoen eten en ga daarna naar zwarte Piet 
kijken. 

Ron Schroeder Wantrouwen tegen alles wat origineel niet van hier is, is Limburgers eigen. 
Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat Hollanders hier met de nek werden 
aangekeken. 
En soms is dat nog het geval. 

Peadar MacCoinnich soms nog altijd ;) beetje in de geschiedenis verdiepen wist je ook waarom en joh een 
nieuwtje wij zijn echt niet de enigste die wantrouwend zijn naar alles wat van orgine niet 
van hier is ;) raar he 

Leo Aarts Ron Schroeder chauvinisme, cultuurbehoud...niets is ons vreemd, zoals overal ter wereld. 
En, hoe dacht je dat Hollanders tegen Limburgers aan kijken? 

Ron Schroeder Achterliggend is er wel een historische reden,,het is niet voor niets dat wij aan de kant 
stonden van de Belgen tijdens de opstand tegen Holland. 
Als er geen Hollandse ( Staatse) troepen in Maastricht en Venlo hadden gelegen, had je 
kans gehad dat we tot België hadden gehoord. 

Nelly Springer Ron Schroeder Anno 2020 woon hier al jaren zonder problemen. het is hier geweldig 
mooi en fijne mensen. 

Leo Aarts Ron Schroeder damned, een gemiste kans! 😜 
Frank van Soest Want deze agent sprak ze zomaar aan? 

Er zit geen verhaal voor deze uitspraak? 
 
Overal word nu ineens racisme achter gezocht. 
Als iemand voor de grap een Vlaams accent nadoet is het prima. 
Maar zodra.... 
Ik ga mijn zin niet eens af maken, het mag duidelijk zijn. 
Ik ontken zeker niet dat er racisme is, en dat er mensen zijn die hier last van ondervinden. 
Ook moet werkelijk racisme keihard aangepakt worden. 
Maar selectief racisme roepen werkt averechts. 

Bart Custers Frank van Soest "mannen van jullie afkomst". Dat is toch gewoon het schoolvoorbeeld 
van racisme ? 

Kira Vg Frank van Soest ik ken 1 van deze mannen en ik kan je verzekeren dat ze zomaar staande 
waren gehouden en de politieagent toen ook de bewuste opmerking heeft gemaakt. 
Racisme heeft niks te maken met selectief. Een beledigende of kwetsende opmerkingen 
naar iemand vanwege zijn/haar huidskleur, geloof, afkomst etc is racisme. 

Gaby LH Zomaar aangehouden Kira Vg? Volgens mij kwamen de agenten af op een melding van 
stroperij of heb ik dat verkeerd begrepen? 

Peggy Benders Moeten ze hier voor demonstreren 
Kees van den Berg Verder geen commentaar en beeld met tekst: Vroeger toen er nog een Facebook was, 

hield je gewoon je mond als je ergens geen verstand van had. 
Peggy Benders  
 

Moeten ze hier voor demonstreren en foto met strafblad van George Floyd. 
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Leonie Weegels Rechten? Het was bepaald geen lieverdje....en dan verlies je bepaalde rechten in mijn 
ogen.... 

Samir Softic Peggy Benders denk ik wel want hij is mens van vlees en bloed en maakt helemáál niet uit 
of hij zwart wit geel is ,mens is mens en heeft rechten 

Peggy Benders Samir Softic tja 
Dennis DeJong Samir Softic Mafketel 
Lara Nelle Ja want alles wat op t internet staat moet je geloven 😒😒 
Samir Softic Dennis DeJong rasta is er probleem 
Tanja Haemers Leonie Weegels zéker dan moet er echt een knie op je strot gezet worden, in en in triest 

jouw commentaar 

Dominic de Boer  Tanja Haemers eigenlijk wel ja. 
Janine Meese Blanke mensen zijn ook altijd braaf he grapjas🤣🤣🤣 
Nancy Smits Samir Softic, er wordt hier niet gesproken over huidskleur maar over zijn daden. 
Namellew Diorella Heb je je feiten nagekeken? Is het allemaal waar wat er daar gezegd wordt...of is dit weer 

een mediading om mensen weer voer te geven? Check your facts instead of sharing stuff 
you dont know abut! 

Maria Peters ze komen niét vóór niets hier naar Dit suikerlandje. te vuil voor te werken .en híer 
houden ze t handje op bij de gemeente  
of stelen en zijn criminelen .DUS ZE WERKEN T TOCH ZELF IN DE HAND  
DIE AGRESSIE TEGEN HUN 

Toon van Etten Er valt van alle twee iets te zeggen😂 
John Pannemans Ach ja, de racisme kaart, de nieuwe trend 
Chris van der Linden Och wat zijn ze weer zielig...ik ken iemand die had een oplossing voor dat probleem... 
Lois Peters Deze reacties zitten vol met negatieve vooroordelen. Wat een zielig gedoe is dit. Ken je 

de mensen op de foto? Hebben deze mensen jou iets aangedaan? Nee he? Misschien een 
idee om eens af te stappen van al die domme oordelen. Sorry hoor maar dit is gew…Meer 
bekijken 

Angelina Kraft 
 

 

Dennie Peijs Ik werd jaren gediscrimineerd over mijn rode haren, moet ik nu gaan huilen? Mij heeft 
het STERKER gemaakt! 

Sean Eduardo Diaz Ik beoordeel niet snel maar als n jong ventje met een audi a6 ofzo komt aanrijden die wij 
normale nederlanders niet eens kunnen betalen dan klopt er toch echt wat niet. T kan 
toch niet zijn dat zij wel t geld hebben en wij al jaren aan n stuk ons leven…Meer bekijken 

Eduard Tiny Wat zijn ze weer zielig he,krijger tranen van inmijn ogen 
Anita Knops Waarom zie ik geen enkel commentaar 
Hendrika Karstenberg-
dieters 

Dat de Limburger dit publiceert 
 

Brian Vluggen Och flikker toch op wat een k*t nieuws 
René Jansen Een ophef over niets. Wat een overdreven gedoe. 

 
Hendrika Karstenberg-
dieters 

Zeik toch niet, pas jullie aan en hop probleem opgelost 

Yasmina Jasmijn Racisme!!! Als het hier bestaat. 
Dan had niemand werk , woning, rechten en noemen erop. 
Opeens komen ze allemaal naar boven drijven.…Meer bekijken 

Marion Herfs-
Huisman 

Yasmina Jasmijn kijk dan ook even naar de plaasmoorden in Afrika. 🤗 

Annemie Vaessen Gezien de vooroordelen die ik hier lees zou dagelijks een demonstratie mogen zijn. Kan 
men echt niet meer nadenken, is men zo vervult van zichzelf? Zolang er vooroordelen zijn 
zal discriminatie blijven bestaan. Wat is dit een triest land geworden 

Maurice Beckers Annemie Vaessen Af en toe roepen ze het ook zelf op zich af hoor. 
Kees Moot Annemie Vaessen tja en hoe zou dat nou is gekomen zijn? 

Ken genoeg mensen met om zonde zeggen met een kleurtje .... 

En nooit over discriminatie hebben 😶 en waarom niet ....  
Kees Moot Zonde moet zo te zijn! 
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Annemie Vaessen Kees Moot ook hier lees ik vooroordelen, iedereen zou de kans moeten krijgen om op 
eigen kracht iets te kunnen bereiken. het feit is gewoon dat we gewoon niet willen zien 
welke bergen velen moeten beklimmen. Dit heet discriminatie, waar wij zelf geen 
aandeel in hebben, is zo gegroeid, maar als wij ons hiervan bewust zijn er al een heel 
grote berg weggenomen was 

Kee Moot Annemie Vaessen ok begrijp je 
Christel Smeets  Annemie Vaessen dan wel naar beide kanten..zwart discrimineerd ook blank... 
Wilbert Van de 
Westerlo 

vergeet niet alle positieve discriminatie he, dat is namelijk ook discriminatie voor 
anderen. 

Mark Weckseler Met een kern van waarheid, maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen 
Mariszka Szlanin Opzouten terug naar eigen land! 
Stephan Theunissen Is weer even een fase 

 
Leonie Weegels Hij had ook nog gelijk ook.....waar schelden die "personen" iedereen voor uit🤬 en dat 

moet allemaal getolereerd worden? Kijk maar eens op tv...de honden lusten er geen 
brood van, en dit wordt dan weer uitgebreid in de media opgeblazen...die agent had 
gewoon gelijk!!! 

Harrie Wijnants 
 

Foto met tekst: ‘When your feelings hurt and you oppressed, who you gonna blame …. 
White people’ 

Monique Heidendal Als jullie vinden dat hier racisme heerst wat volgens mij absoluut niet waar is dan zouden 
jullie de uitkering niet aanpakken! en de gratis vakanties naar jullie geboorteland en de 
gratis cursussen en de inboedel gratis en internet en computer gratis! Want ik krijg dat 
niet. Wie wordt er nu gediscrimineerd he! 

Soufian Bakkali Monique Heidendal wie heeft het over uitkeringen? Genoeg buitenlanders die wel 
gewoon werken 

Abiad Zaka Monique Heidendal ook genoeg hollanders die uitkeringen hebben? Maar wie heeft het 
hier over uitkeringen ? 

Monique Heidendal Nou leg me dan eens uit waar het over gaat? Ik probeer het echt te begrijpen. Het gaat 
toch over BLM. Nou daar ben ik het me eens. 

Monique Heidendal Wail Bouchiba dan niet, en jij hebt een ordinaire woordenschat 
Monique Heidendal Wail Bouchiba jij maakt het voor al je vrienden kapot weet je dat! Als jij zo vijandig tegen 

mij doet denk je dan dat het beter gaat worden als je dat tegen alle witte mensen gaat 
doen. 
 

Rob Rob Ze krijgen zoveel naar hun hoofd geschreeuwd(politie),ik kreeg het in mijn jeugd ook te 
horen ,opdonderen hier hoor jij niet thuis als er rottigheid werdt uitgehaald.de zwarten 
gebruiken nu het rascisme voor alles, 

La Ha Racisme zit diep ingeworteld in het zuiden. Vooral als je een ander kleurtje hebt. 
Peter De Jong Op de Dam stonden de grootste racisten van Nederland , die alles haten wat wit of blank 

is 💩🖕🤮🤮 
Mahad Abdi Ali Kees Jansen 

 
Renzo Enzio Bah sensatie krantje 
George van der Kooi Racisme begint bij je zelf 

 
Bas Linders Stan Goossens 
Stan Goossens Bas Linders neet normaal he  

 
Isabell de Haan-
Willems 

Volkomen mee eens 
 

Bo Lahaije Nigel Hesselaar 
Jackie Gaucho Ashwin Colman 
Lyana He Racisten gaan naar de hel 

 
Ineke Devens Hoe fout!! 
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Jet de Levie Lisa Salet lees de reacties, niet te geloven wat een stelletje dombo’s 
Lisa Salet Jet de Levie ik word hier zo moe van🙃 schaam me gewoon om Nederlander te zijn door 

al die idiots 
Lisa Salet Jet de Levie vind t vooral mooi dat iedereen zit te zeiken op die jongens, terwijl ze zelf 

niet eens ABN kunnen schrijven😂 
Jet de Levie Lisa Salet Hahaha idd 
Vilja Bemelen Naomi Göbbels 
Naomi Göbbels Vilja BemelenJaa loekie! Heeft die goed gedaan👌🏼 
Vilja Bemelen Naomi Göbbels yes! Dat het maar ok landelijk aandacht mag krijgen vind ik. 
Anita Knops .. 
 

 

Nogwat Shell Daar hebben ze gelijk in. In afrika doet een kerel ook niet veel. Daar doen de vrouwen 

toch alles 🤣 
Die mannen wiepen alleen maar en schieten elkaar dood 

Relaxt Hanssen Hey swa makke snel foeto, moet ga demosteren 
Miguel VM Waarom zeg je zoiets niet met je eigen account? Verschuilen achter een nep account 

man man man 
Relaxt Hanssen Miguel VM nep account? omdat jij niet alles kan zien verrekte wijsneus🥱 

 
Miguel VM Ik zie het al aan je pf.  

Als je probeert om een troll te zijn heb je pech je moeder is namelijk de grootste troll 
Marij Frischen Miguel VM En wat is jou moeder? 
Miguel VM Nou Oma, ze is in ieder geval geen gekke kattenvrouw zoals jezelf 
Marij Frischen Miguel VM De huis sloof van je vader? 
Miguel VM Welk jaar stam jij dan ? 1800 vChr ofwat. Wat een IQ zeg. Ze werken beide fulltime al 

langer dan 35 jaar en in goede functie met goede pensioen voorwaarden. 
Miguel VM ik zie trouwens al aan de rimpels rond je mond, en die kraaienpoten bij je ogen. Dat 

misschien jij je halve leven binnen hebt gezeten, met als enige informatiebron de 
Televisie. 

Relaxt Hanssen Miguel VM dan geld genoeg om terug te gaan naar de klapperboom in. Als ik je 
stinksmoel zo bekijk, ben je goed voor sleufjes te trekken in de akker meneer de bever. 
 

Frans van Overmeeren 
 

Foto met tekst: ‘Lord help me with this one’. 
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