
From: Karel M.F.D. Buuron - Bergen op Zoom NL <karelbuuron@outlook.com>
Sent: 26 Oct 2015 15:33:19
To: Zijlmans, C. (gemeente Steenbergen); Lepolder - Ruitenberg, P.W.A. (gemeente Steenbergen); Bogers, R. (gemeente Steenbergen); 

Vos, J. (gemeente Steenbergen); info (gemeente Steenbergen); Defilet, R. (gemeente Steenbergen); hoofdredactie@volkskrant.nl
Cc:
Subject: Sociale huurwoningvoorraad. SYRIE: ASSAD VATENBOMMEN OP WOONWIJKEN: WERKT IS IN DE HAND : TV uitzending 11/9 

2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV 6 september 2015- Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en 
opvang regio

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen NB

Gemeenteraad van Steenbergen

RAADSADRES

Geachte Dames/Heren

Naar aanleiding van de nogal rumoerige , haatdragende en op vooroordelen berustende  inspraakavond  van de Gemeente 

Steenbergen , een voetnoot van de Nederlandse schrijver van Joodse komaf  Arnon Grunberg in De Volkskrant van 21 oktober 

2015:

De angst voor de vluchteling in 2015 is niet rationeler dan de angst voor de Jood, waaraan veel Europeanen in de jaren dertig 

leden..............................

Angst is verslavend en zoekt net als verlangen een object. Als de laatste vluchteling is verdwenen, zal er nog angst bestaan voor 

de vluchteling.

We moeten angst niet maatschappelijk of politiek bekijken, maar vooral psychologisch.

Verder verwijs ik naar mijn onderstaande mail,

Met vriendelijke groeten,

Karel M Buuron

Subject: Sociale huurwoningvoorraad SYRIE: ASSAD VATENBOMMEN OP WOONWIJKEN: WERKT IS IN DE HAND : TV uitzending 

11/9 2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , 

Europa en opvang regio

Date: Mon, 12 Oct 2015 22:33:56 +0200

Subject: SYRIE: ASSAD VATENBOMMEN OP WOONWIJKEN: WERKT ISIS IN DE HAND : Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 

over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , 

Europa en opvang regio

Date: Mon, 12 Oct 2015 00:01:05 +0200

AAN: Teldersstichting VVD

           Tweede Kamerfractie VVD

Wat de sociale woningbouwvoorraad betreft en de tekorten hiervan thans, die hebben alle Regeringen ongeacht samenstelling 

van VVD, CDA, PVV, PvdA en D66 , stelselmatig en DOELBEWUST verminderd, doordat al in de jaren tachtig, de voormalige 

sociale woningbouwverenigingen op idieele basis, verzelfstandigd zijn en puur commercieel zijn gaan opereren en vooral de 

zelfverrijking van  sommige topbestuurders van de voormalige sociale  woningbouw verenigingen, daarboven nog de Donner 

norm, die de huurprijs flink hebben opgedreven bij het leegkomen van de sociale huurwoning. 



Alsmede de verhuurdersheffing van kabinet Rutte I voor de woningbouwverenigingen en de steeds verdere verkoop van de 

sociale huurwoningen  hebben geleid tot een forse vermindering van de sociale huursector en tot segregatie in arme 

achterstandswijken en hogere middenklasse wijken.

Dan nog de grondspeculatie door  projectontwikkelaars (ook deden soms Gemeenten hieraan mee), waar indertijd het Kabinet 

Den Uyl op de grondpolitiek is gevallen in 1977, die daartegen maatregelen  wilde nemen in die tijd.

Alleen het zgn. scheefwonen wordt wel enig zins bestreden , maar dat is een langdurig proces.

Nodig is een fundamenteel andere Volkshuisvesting beleid, met  grote Keynesiaanse investeringen in de woningbouw, dwz. 

renovatie / isoleren en  energie neutraal maken van het huidige woningbestand en nieuwbouw in de sociale huursector, die 

volledig klimaat neutraal maken voor de allerarmsten en lagere middenklasse en een veel gematiger huurverhoging en 

beeindiging van de liberalisatie van de huursector.

Dan kan in de vrije sector woningbouw voor de hogere inkomensgroepen ook het verkrijgen van een bouwvergunning 

gekoppeld worden aan het volledig energie neutraal bouwen, zoals ook in Zwitserland.

De directeur van de UN Vluchtelingenorganisatie Volker Turk, heeft 15 oktober 2015 opgeroepen dat verantwoordelijke politici 

stelling moeten nemen tegen het rechtspopulisme, die (oorlogs) vluchtelingen en andere asielzoekers tot zondebokken 

verklaard en verdeel en heers politiek voeren en de tegenstellingen oproept.

Hopende U hiermede te hebben ingelicht,

vr gr Karel Buuron

To: s.p.vanbommel@uu.nl; hoofdredactie@volkskrant.nl; secrbk@rkk.nl; secrsg@rkk.nl; bisdom@bisdombreda.nl

Subject: SYRIE: ASSAD VATENBOMMEN OP WOONWIJKEN: WERKT ISIS IN DE HAND : Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 

over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , 

Europa en opvang regio

Date: Thu, 24 Sep 2015 23:38:08 +0200

t.a.v. Prof Dr. SP van Bommel, hoogleraar Universiteit Utrecht.

Geachte Heer,

Naar aanleiding van Uw artikel De Volkskrant van 24 september 2015 over de vluchtelingen en de zienswijze van de RK  Kerk en 

Protestante Kerken hierover.

Gelukkig heeft Paus Franciscus zich vandaag 6 september 2015  in het Amerikaanse Congres positief en humaan uitgelaten, ook 

ten aanzien van de vluchtelingencrisis in de wereld, klimaatverandering, armoede, sterk toenemende ongelijkheid en tegen de 

doodstraf, als  kritisch (progressief) katholiek  vind ik deze Paus een ieder geval veel positiever overkomen dan de rechts

populist Geert Wilders, die vooral haat en vreemdelingenangst zaait en appelleert aan:  onbekend maakt onbemind. daar is in 

de (recente) geschiedenis niet veel goeds uit voort gekomen, ook onze Europese beschaving ( Verlichtingideaal) is blijkbaar 

flinterdun.

Daarom ga ik niet zo ver om zoals Prof.Dr.  Maarten van Rossum (al ben ik het meestal wel met zijn analyses eens) de gehele RK 

Kerk een criminele organisatie te noemen, al moet deze Paus op boxen tegen de reactionaire, behoudende krachten in de Kerk 

en is er nog weinig te zeggen welke kant het uitgaat, of het een kerk is van verzoening, naastenliefde, gerechtigheid en vrede in 

de wereld en hoop voor de zwakkeren, allerarmsten in de wereld, waar die zich ook bevind of geboren is, dat moet  mijn inziens 

de leidraad zijn voor ieder zich Christen noemend mens.

Ook gaat U in het artikel eraan voorbij dat het Assad regime met zijn oorlogsmisdaden, mede de voedingsbodem voor de 

soennitische terreur heeft gelegd ook met zijn vatbommen op woonwijken in Syrie, waar ik ook naar mijn onderstaande mail 

naar verwijs.

De Westerse en Europese steun voor allerlei dictatoriale regimes in het Midden Oosten, betrekt U niet in Uw beschouwing en 

nog afgezien van de Westerse , Russische en Chinese wapenleveranties aan deze regimes en scheert u alle moslims op een 

hoop, dat versterkt alleen maar radicalisering en uitsluiting, zoals trouwens ook de aartsconservatieve PVV  doet en de partijen 

van het midden deze agenda langzaam helaas overnemen, gelukkig deze Paus Franciscus niet.

 Vriendelijke groeten



Karel M Buuron

From: karelbuuron@outlook.com

Subject: SYRIE: ASSAD VATENBOMMEN OP WOONWIJKEN: WERKT ISIS IN DE HAND : Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 

over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , 

Europa en opvang regio

Date: Mon, 14 Sep 2015 23:46:15 +0200

AAN:   Federale Regering van het Koninkrijk Belgie te Brussel BE

             Commissie Buitenlandse Zaken van  De Kamer Federaal Parlement   BE

             Ministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden

Subject: Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 

september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Sat, 12 Sep 2015 23:38:40 +0200

AAN:    Redactie Nieuwsuur NOSNTR TV

             Redactie Buitenhof TV  ( VARAVPRO)

Geachte Heer/Mevrouw,   zie onderstaande, vr groeten KM Buuron

Subject: Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 

september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Sat, 12 Sep 2015 23:27:49 +0200

AAN: Redactie De Volkskrant t.a.v. Dhr Martin Sommer

Geachte Heer Sommer,

Ik las uw artikel van zaterdag 15 september 2015 De Volkskrant Vrij zicht : "Buitengrens EU moet dicht", met belangstelling.

Lijkt mij een schijnoplossing, is denk ik niet erg realistisch, maar ook inhumaan en tegen onze Europese Beschaving en tegen het 

Internationaal Recht. (gelijk aan wat PVV en VVD ook bepleiten)

Nog hogere hekken rondom Fort Europa, zal alleen maar de criminele mensensmokkelaars in de hand werken, die steeds 

gevaarlijkere wegen zullen vinden, dat is net als met de "oorlog tegen de drugs" werkt alleen maar de criminele 

drugshandelaren en hun vermogenswinsten in de hand (die hebben geen belang bij de legalisering,regulering van soft drugs), 

het onbedoelde neveneffect van de overheid is:  dat zij de beste maatjes is van de drugscrimineel,  beter is regulering, eigenlijk 

is het zo ook met immigratie naar Europa.

Op pagina 6 en 7 Ten Eerste: Vluchtelingencrisis, over de opvang van Syrische oorlogsvluchtelingen, wat eigenlijk geen echte 

opvang is in het relatief arme en al instabiele Libanon.

(met al veel Palestijnse vluchtelingen, die al vele tientallen jaren in vluchtelingenkampen zitten, omdat de Staat Israel, het 

grootste deel van het voormalige Britse mandaat gebied Palestina heeft ingenomen en er slechts een lappendeken van Gaza 

strook, een soort open lucht gevangenis en de stukjes Westelijke Jordaan oever over is gebleven voor de Palestijnen en thans is 

een rechtvaardige twee statenoplossing verder weg dan ooit).

In het artikel van correspondent Remco Andersen komt duidelijk naar voren "dat opvang in de regio" zoals kabinet Rutte en 

vooral de VVD  wil (wat al voor het grootste werkelijkheid is), ook niet DE oplossing is, zeker omdat het leven er volslagen 

uitzichtloos is met name voor de vele jonge kinderen, of er moeten vele miljarden  euro's of  US dollars geinvesteerd worden 

voor de oorlogsvluchtelingen als tijdelijke oplossing, ook voor het verscheurde Jemen.

Zoals Jeroen Pauw deze week ook concludeerde in zijn TV programma over vluchtelingen, zolang er die burgeroorlogen zijn (en 

ook de Westerse wapenfabrikanten daar veel aan verdienen, trouwens ook de Russische en Chinese wapenfabrikanten)  en er 



nog zo een grote kloof is tussen rijk en arm in de wereld, steeds grotere ongelijkheid, trouwens ook in Europa zelf (zie de Franse 

top econoom Thomas Piketty ), is het alleen op zeer lange termijn oplosbaar, daarvoor is een veel eerlijker, duurzamere 

 wereldhandel nodig, eerlijker prijzen voor de producenten in de Derde Wereld, afbouw Tariefmuren in EU en VS, afbouw 

landbouwsubsidies  enz. en ook vooral beter en effectief openbaar bestuur in die landen zelf, ook aanpak corruptie in die 

landen en ook afschaffing van de Europese Belastingparadijzen, zoals Zwitserland, Luxemburg, Belgie, Nederland maar ook 

derdelanden in de rest van de wereld.

Maar misschien komt er hoop en verandering in progressieve zin in Europa:  zie nu de "linkse revolte" in de Britse Labour partij, 

het einde van het neo liberale en derde weg Blair tijdperk, met haar nieuwe leider de eerlijke en principiele aktivist Jeremy 

Corbyn die de kanslozen een stem wil geven.

Alsmede de opkomst van de progressieve anticorruptie beweging Podemos in Spanje en Catalonie.

Het Griekse linkse Syriza heeft voorlopig het onderspit moet delven in de Euro zone voor de harde neo liberale 

bezuinigingspolitiek van de meeste Europese Regeringen.

Wat dit alles betreft biedt het verhelderende opinie artikel van 12 september 2015 op pagina 19 van De Volkskrant : "Buma's 

bommen maken IS alleen maar sterker" van HIVOS medewerkers Roman Baatenburg de Jong en Leonie Grift een betere langere 

termijn oplossing : steun voor kleinschalige democratische projecten in Syrie zelf.

In Nieuwsuur van zaterdag 12 september 2015 kwam duidelijk naar voren, dat het dictatoriale Syrische Assad regime even 

barbaars is als IS, maar het Westen bestrijd alleen de middeleeuwse terreurorganisatie IS en de voedingsbodem voor deze 

extreme soennitische terreur is mede gelegd door het Assad regime en het sektarische sjiitische bewind in Bagdad (Irak).

Het Assad regime bombardeert met vatenbommen hele woonwijken, door het Assad bewind vallen 7 keer zoveel burger 

slachtoffers dan door de terreurbeweging IS.

Dit heeft ook de Nederlandse VN diplomaat en arabist  Marcel Kurpershoek verklaard  bij het programma Buitenhof TV  van 

zondag 6 september 2015.

ALLEEN HET  STOPPEN VAN DE  VATENBOMMEN  VAN HET DICTATORIALE ASSAD REGIME (dat  steun krijgt van Iran en Rusland) 

KAN DE VLUCHTELINGEN STROOM UIT SYRIE BEPERKEN DUS ZOEKEN NAAR EEN POLITIEKE OPLOSSING OM TE BEGINNEN NO

FLY ZONES.

Het Assad regime is een belangrijke oorzaak van het ontstaan, en mede een voedingsbodem voor de extreme terreurorganisatie 

IS.

Dat de Syrische Regering de hand boven het hoofd wordt gehouden (gesteund door Iran en Rusland) komt waarschijnlijk 

doordat de IS zijn gruwelijkheden in een propaganda oorlog tegen het Westen bedrijft.

Als men de stroom vluchtelingen werkelijk  wil beperken zal het Westen niet alleen de IS maar OOK het regime van Assad 

moeten bestrijden en mogelijk instelling nofly zone boven Syrie enz.

En de oorlogsmisdadigers van welke zijde dan ook in de toekomst ook berechten voor het VNInternationaal Strafhof.

Verder is gereguleerde  opvang  van migranten ook in WestEuropa  niet alleen humaan en verdragsrechtelijke verplichting (VN 

Vluchtelingenverdrag 1951) maar is het ook een stukje eigenbelang, gezien de sterke vergrijzing in de toekomst en krimpende 

beroepsbevolking, regeren is voor uitzien, helaas kijkt de meerderheid van  regeringen en parlementen alleen naar de korte 

termijn electorale belangen, omdat ze bang is voor racistisch extreemrechts in heel Europa.

Met vriendelijke groeten

Karel MFD Buuron   

Subject: Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 



september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Sat, 12 Sep 2015 16:33:33 +0200

Europese Commissie EU t.a.v. Dhr. Frans Timmermans

Geachte HeerMevrouw,

Onderstaand bericht ter kennisneming.

vr groeten Karel M Buuron

Subject: Nieuwsuur TV uitzending 11 september 2015 over uitwijzing vluchtelingen naar Hongarije. Buitenhof TV uitzending 6 

september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Sat, 12 Sep 2015 00:30:25 +0200

AAN:   Fractie en Partijbestuur CDA NL en CDENV BE

            Europese Volkspartij EVP/ EPP

            Staatssecretaris Ministerie van Veiligheid en Justitie NL

            Z.E. de Ambassadeur van de Republiek Hongarije

            Nederlandse Parlementaire delegatie naar de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa (PACE)

Geachte Heer/Mevrouw,

Naar aanleiding van de Nieuwsuur TV uitzending van vrijdag 11 september 2015 over het mogelijk  terugzenden door Nederland 

van vluchtelingen/asielzoekers naar Hongarije.

Uit de uitzending kwam naar voren dat EU en Raad van Europa lidstaat Hongarije  helaas geen veilig land is voor vluchtelingen, 

gezien de bijzonder slechte, onmenselijke en vernederende behandeling van asielzoekers/ oorlogsvluchtelingen in Hongarije, 

waarschijnlijk dit om de afschrikkende werking door de extreemrechtse Hongaarse Regering van Viktor Orban.

Deze autoritaire Regering heeft al diverse totalitaire maatregelen ingevoerd, bv beperking van de journalistieke vrijheid van 

drukpers, beperking burgerrechten en aantasting van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht enz.

De Fidesz partij van Viktor Orban is lid van de EVP/EPP, dat lijkt mij onverenigbaar met de beginselen van de democratische 

rechtsstaat en de Verlichting in Europa

Het lijkt mij dat het  CDA , de CDENV en Europese Volkspartij/ EPP zijn banden met deze Hongaarse staatspartij dient te 

verbreken.

Ook de Europese Unie en Raad van Europa zal zeer kritisch moeten kijken naar het regeringsbeleid van deze  lidstaat, in het 

belang en de geloofwaardigheid van de mensenrechten en rechten minderheden.

TERUGZENDING  van oorlogsvluchtelingen/asielzoekers door Nederland naar Hongarije lijkt mij om die reden zoals genoemd in 

het Nieuwsuur TV programma volstrekt ongewenst.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht,

vriendelijke  groeten

Karel M Buuron

Subject: Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de 

mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Tue, 8 Sep 2015 22:55:37 +0200



AAN:     Europese Commissie EC/CE  van de Europese Unie

               Staatssecretaris van Ministerie van Veiligheid en Justitie  NL

vr groeten KMFD Buuron

Subject: Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de 

mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Mon, 7 Sep 2015 22:00:52 +0200

From: karelbuuron@outlook.com

Subject: Buitenhof TV uitzending 6 september 2015 Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de 

mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Sun, 6 Sep 2015 21:21:01 +0200

AAN: Redactie Buitenhof TV  (VPRO)

cc. Gemeentebesturen NL

Geachte Heer/Mevrouw,

De discussie inzake de opvang van  (oorlogs) vluchtelingen van zondag 6 september 2015 in het programma Buitenhof TV in de 

Nederlandse steden,  vond ik niet zo objectief, de oprichter van de Rotterdamse Leefbaren, met zijn populistisch simplistisch 

nationaalconservatief wereldbeeld: de  (Europese) grenzen sluiten en Schengen Verdrag opzeggen, want  naast de 

burgeroorlogen in Syrie, Irak, Eritrea, Somalie enz. en de zgn. Fort Europa politiek van de laatste 25 jaar, juist de OORZAAK van 

de thans ongereguleerde immigratie is, alsmede dat die symboolpolitiek juist de criminele mensensmokkelaars in de hand heeft 

gewerkt en men al in 2011 dit had moeten zien aankomen  dwz. de EU en  ook vooral de Europese Regeringen.

Het huidige restrictieve immigratie beleid van de achtereen volgende Nederlandse Regeringen (ongeacht samenstelling VVD, 

CDA, PvdA, D66 + gedoger PVV ) feitelijk gezien, zoals ook het geval is met de "oorlog tegen de drugs" met het onbedoelde 

neveneffect: dat de overheid, feitelijk gezien ,de beste maatjes is van de drugscriminelen, dat dit ook met het restrictieve 

immigratie beleid en het zgn. Fort Europa beleid, het geval is, met het ook onbedoelde neveneffect:  dat de Europese 

overheden, feitelijk gezien de beste maatjes zijn van de criminele mensensmokkelaars.

Ook het gemeenteraadslid van de rechts liberale VVD in Amsterdam, die notabene zelf indertijd voor het Turkse militaire 

regime was gevlucht, komt met het klassieke VVD Tweede Kamerlid  Azmani verhaal van opvang in de regio, maar dat gebeurt 

al voor het grootste deel,  hoewel daar wel veel meer financiele en materiele steun voor zal moeten komen ook uit Europa.

Alleen de PvdA fractievoorzitster Raad Groningen, kon een beetje tegen sputteren, maar werd door de Leefbaar Rotterdam 

oprichter steeds verder in het nauw gedreven, beter was geweest dat Uw Buitenhof redactie t.o.v. deze twee restrictieve 

meningen een migratie deskundige had uitgenodigd in deze discussie, die ook meer feiten voor het voetlicht had kunnen 

brengen (vergrijzing in WestEuropa, achtergronden, oorzaken en gevolgen immigratie enz).

Waar de VS meer open staat voor migratie, daar zit Europa vast in het verhaal van: "nu eerst de (economische) crisis".

Sarah Wolf ,Hoogleraar Queen Mary University of London, constateert dat het electorale korte termijndenken ten koste gaat 

van de migratie strategie die zo noodzakelijk is wil Europa haar economische doelstellingen halen.

Dat electorale korte termijn denken geldt dan vooral  de politici uit de EU lidstaten zelf (De Verdieping Trouw 22032013)

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest,

vriendelijke groeten

Karel M Buuron



Subject: Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europese EU lidstaten

Date: Mon, 24 Aug 2015 21:38:26 +0200

AAN:  

Leden Europees Parlement

Adviesraad Internationale Vraagstukken

p/a Ministerie van Buitenlandse Zaken

Adviescommissie Vreemdelingenzaken  vh Ministerie van Veiligheid en Justitie

Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geachte Heer/Mevrouw,

Zie het onderstaande ivm met de vluchtelingencrisis die men veel te laat heeft zien aankomen, was in 2012 al begonnen.

vr groeten KM Buuron

HERZIENE VERSIE

Subject: Vluchtelingenprobleem Nederland , Europa en opvang regio en de mensenrechten Oost Europa

Date: Wed, 12 Aug 2015 22:23:31 +0200

Redactie Hollandse Zaken, Omroep MAX

Geachte Heer/Mevrouw,  

Wel belangrijk zoals bij het TV programma van 12 AUGUSTUS 2015,    OM OOK TE BENOEMEN VOORAL IN DE TOEKOMST, DE 

STERKE VERGRIJZING, VEROUDERING VAN DE EUROPESE BEVOLKING (dus ook een krimpende beroepsbevolking in West

Europa) EN DAT WIJ DAN OOK (ARBEIDS) MIGRANTEN NODIG HEBBEN, ONDER DRUK VAN EXTREEM RECHTS POPULISME, 

VOERT MEN EEN KORTZICHTIGE FORT EUROPA POLITIEK. 

EUROPA STAAT OP ZIJN GRONDVESTEN TE SCHUDDEN VANWEGE EEN IMMIGRATIEBELEID DAT NIET MEER VAN DEZE TIJD IS.

Het moet weer leren omgaan met een aartsconservatieve rechtervleugel, die het midden van de politiek is gaan beheersen (de 

antiimmigratie symboolpolitiek).

De opvang van oorlogsvluchtelingen enz. vind al voor het grootste deel in de regio plaats, bv. het kleine en relatief arme 

 Libanon 1:5 is een Syrische vluchteling, 95% wordt  al opgevangen in de regio, daar zal de EU ook veel  meer steun voor moeten 

verlenen.

Ook Europa zal zijn aandeel moeten nemen in de opvang, nu bouwt men steeds hogere muren om alle vluchtelingen tegen te 

houden, de Berlijnse muur is gelukkig op 9 november 1989 open gegaan, maar nu gaat in navolging van Israel, ook zelfs Europa 

(het werelddeel van notabene de Verlichting) weer  muren/ hekken bouwen, c.q. optrekken of die zijn al gebouwd.

Dat zal alleen maar mensensmokkelaars in de hand werken, deze pure  symboolpolitiek en lost de problemen zeker niet op, het 

probleem zal zich verleggen.

Kat en muis spel.

Het hoofdprobleem zijn de toenemende en steeds strengere  grenscontroles aan buitengrenzen van Europa en de 

burgeroorlogen in Syrie, Irak, Afghanistan, Oost Afrika enz..



Omdat er voor vluchtelingen, asielzoekers (bijna) geen legale immigratie  mogelijkheid bestaan, werkt dat illegale 

migratiestromen en vooral mensensmokkelaars in de hand.

Deze symboolpolitiek is  voor binnenlandse  politieke consumptie bestemd om extreem rechts zoet te houden.

De laatste 25 jaar is door deze steeds strengere  immigratiepolitiek, juist immigratie minder beheersbaar geworden, vroeger 

konden Marokkaanse seizoenarbeiders op en neer reizen tussen MarokkoSpanje  v.v. , toen met invoering Schengenvisum 

werd dit (bijna) onmogelijk gemaakt.

Helaas kan Europa het nog niet eens worden over een betere verdeling van de vluchtelingen/asielzoekers in de EU, nu vangen 

vooral  Italie en Griekenland de grootste stromen op in ZuidEuropa, als eerste opvang.

Die vrijblijvende benadering miskent zowel de morele als geopolitieke verantwoordelijkheid van de EU.

Een Unie met meer dan 500 miljoen relatief "steenrijke" inwoners, die wel met drie man een Nobelprijs ophaalt in Oslo, maar 

het niet eens kan worden worden over de spreiding van enkele tienduizenden desperate bootvluchtelingen, maakt zichzelf 

belachelijk.

De 60.000 zijn al een druppel op een gloeiende plaat.

Turkije, Jordanie en vooral Libanon staan op springen.

Ook binnen de EU is de besluiteloosheid een veeg teken.

Een om een echte humanistischdemocratische waarden gemeenschap te zijn,  moet de EU juist een bakermaat zijn van de 

universele mensenrechten, vrede, veiligheid, vrijzinnigheid, openheid, transparant en sociaal en berusten op onderlinge 

solidariteit in goede en slechte tijden (zie ook hoofdredactioneel commentaar FD Financieel Dagblad van 23 juli 2015)

Ook zijn er de Verdragsrechtelijke verplichtingen (VN vluchtelingenverdrag en EVRM Verdrag van Rome)

Vooral ook de OostEuropese en Baltische lidstaten zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar die worden 

geregeerd door xenofobe conservatieve regeringen, anders moet de EU strafmaatregelen treffen.

Zoals het semifascistische bewind van de Hongaarse premier Viktor Orban die binnenlands al totalitaire wetgevingen probeert 

in te voeren (beperking van de journalistieke vrijheden, burgerrechten en  beperking van de onafhankelijkheid van de 

rechtelijke macht enz.)  en geen moslim vluchtelingen wil opnemen.

Men kan zich ernstig afvragen of zulke lidstaten wil deel kunnen blijven uitmaken van de Europese Unie, toch bij uitstek het 

verbond van de Verlichting.

Ook het lidmaatschap van zulke regimes van de Raad van Europa lijkt mij niet bevorderlijk voor het imago van zo een Europese 

mensenrechtenorganisatie.

Europa kan wel Griekenland allerlei harde neoliberale en op "wrede" voorwaarden (en feitelijk contraproductieve, in 

Keynesiaanse zin) bezuinigingsmaatregelen opleggen in de Eurozone, maar is machteloos inzake spreiding vluchtelingen binnen 

Europa.

Nu dreigt Europa een in zichzelf gekeerd en gesloten continent te worden wat in de toekomst zich tegen Europa en haar 

inwoners zal keren (minder innovatie, kennisoverdracht en creativiteit enz)

Dan heeft met name WestEuropa nog een grote verantwoordelijk gezien haar koloniale verleden in Afrika en ook de 

willekeurige grenzen die werden vastgesteld door het Westerse mogendheden in Afrika , maar ook bij het instorten van het 

Ottomaanse Rijk in 1919 de verdeel en heerspolitiek van de Westerse koloniale mogendheden, zie nu de Koerdische en 

Armeense, Palestijnse minderheden als een lappendeken over vele landen in het Nabije Oosten.

Daarnaast zal de beroepsbevolking in WestEuropa sterk krimpen in de toekomst door de  sterke vergrijzing en zullen migranten 

nodig zijn om dat gat dat op te vullen.

Dat ziet men al in krimpregio's in Nederland zoals Zeeland , OostGroningen en Zuid Limburg. Maar ook ZuidItalie.

Feitelijk ziet men dat al in veel sectoren in de land en tuinbouw, schoonmaak, bouw, horeca  enz. waar zowel legale als 

" illegale" migranten (zgn. ongedocumenteerden)  werkzaam zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Daar komt bij dat (oorlogs) vluchtelingen relatief vaak hoog zijn opgeleid en ondernemend zijn, want met gevaar voor eigen 

leven, waagt men de gevaarlijke overtocht.

Ook zijn nodig EU immigratie agentschappen aan de randen van de conflicthaarden, dat men daar een aanvraag kan doen, dus 

beter regulering van migratiestromen, dan de huidige toestand, die kunnen de vele doden op de Middellandse Zee mogelijk 

voorkomen. 

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN heeft 4 september 2015 verklaart, dat de criminele mensensmokkelaars 

en handelaren alleen maar profiteren van een verdeelde EU.



Trouwens men had de huidige situatie al in 2012 moeten zien aankomen en over moeten gaan op gereguleerde immigratie van 

oorlogsvluchtelingen en asielzoekers.

Op de lange termijn is migratie voor iedereen voordelig. Door de vrijhandel is de EU enorm gegroeid in welvaart. de uitwisseling 

creeert betere specialisten, er ontstaan nieuwe bedrijven, nieuwe ideeen, innovatie en uiteindelijk meer werkgelegenheid.

Het probleem is dat het voor politici moeilijk is het langetermijnverhaal te vertellen.

Ze zitten er immers maar vier jaar tegenwoordig en zijn alleen maar bezig met  incidenten beheersing.

Zie artikel van Henk van Houtum, politiek geograaf Radboud Universiteit in De Volkskrant van 8 augustus 2015.

Ook zal Europa zijn hoge tariefmuren moeten afbouwen (dat is waarschijnlijk nog de onrechtvaardigste "muur" van alle 

opgetrokken scheidingsmuren) en ook de landbouwsubsidies.

Dat producenten in de Derde Wereld eerlijker ,rechtvaardiger prijzen krijgen voor hun producten en de macht van de 

(Westerse) tussenhandel moet verminderen, dus een veel eerlijker duurzamere (groenere) wereldhandel en aanpak van de 

belastingparadijzen zowel in Europa (Zwitserland, Luxemburg, Belgie, Nederland enz) als derde landen in de rest van de wereld.

Dus kortom een iets rechtvaardiger wereld en de kloof tussen arm en rijk langzaam te beslechten zowel in Europa als in de 

wereld (mogelijk door een progressieve vermogensbelasting) dat landen dan niet meer tegen elkaar uitgespeeld kunnen 

worden.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Vriendelijke groeten

Karel M F Buuron  Bergen op Zoom NL

Subject: FW: asielzoekers Raad van Europa studenten, docenten en hoogleraren akties UVA De Nieuwe Universiteit /Rethink en 

asielzoekers

Date: Fri, 24 Apr 2015 00:19:12 +0200

AAN:  Burgemeester van de Gemeente Amsterdam >  Driehoek  Arr. Amsterdam

           Raadscommissie Algemene Zaken   Gemeenteraad Amsterdam

           Raadcommissie Jeugd, Cultuur, Onderwijs  Gemeenteraad Amsterdam

Subject: RE: studenten, docenten en hoogleraren akties UVA De Nieuwe Universiteit en Rethink en asielzoekers

Date: Mon, 13 Apr 2015 22:21:41 +0200

AAN Collega van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam UVA.

Geachte College

Naar aanleiding van de gezamelijke en solidaire  studentenacties van de DNU  en de docenten en hoogleraren acties van de 

Rethink van de UVA, tegen de verschraling,verarming  van het wetenschappelijk onderwijs, wat steeds verder een leerfabriek 

dreigt te worden.

Voor een onafhankelijk kritisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Tegen de vastgoed transacties van de UVA alsmede de tegen de flexcontracten, voor financiele openheid, transparantie, tegen 

het doorgeschoten rendementsdenken en voor een werkelijk mee beslisrecht van de studenten, docenten, hoogleraren en 

academische en niet academische medewerkers, dus een echte democratisering van het hoger wetenschappelijk onderwijs en 

wetenschap en voor de kleine studies Geesteswetenschappen.

Naar aanleiding van de nogal gewelddadige ontruiming van  zaterdag 11 april 2015, waarbij de actievoerende studenten, 

hadden aangegeven na het wetenschappelijk festival, vrijwillig het Maagdenhuis zouden verlaten op maandag, lijkt dit de 

zoveelste bestuurlijke blunder en tot een grote vertrouwenscrisis tussen CvB van de UVA en de studenten verenigd in DNU en 



docenten, hoogleraren verenigd in ReThink UVA, daardoor, lijkt mij de positie van het Collega van Bestuur geheel onhoudbaar, 

zeker nu ook naast de actievoerende studenten, ook hoogleraren, docenten en overige personeel van de UVA zich bij de eisen 

van DNU en Rethink hebben aangesloten, als ook de steun van de Onderwijsvakbonden, zie de gezamelijke demonstratie van 

maandag 13 april 2015, waarbij de academische gemeenschap zijn gezamelijke gezicht liet zien, op een gegeven moment sloot 

de demonstratie van de "uitgeprocedeerde" asielzoekers (de ongedocumenteerden)  zich hierbij aan tot een stille mars:  Voor 

(academische) vrijheid, meer democratie en solidariteit. 

Dat wat betreft de vernieuwing en democratisering zo spoedig mogelijk een Universiteitsbreed overleg plaats vind tussen alle 

betrokkenen bij de Universiteiten, voor echte democratisering van de Nederlandse Universiteiten en volledige opname van 

studentenvertegenwoordigers in de College van Besturen en voor een kritisch onafhankelijk wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek en tegen het doorgeschoten rendemenstsdenken (zoals ook in andere sectoren van de maatschappij zichtbaar is).

Wat de asielzoekers betreft en in het algemeen het strenge Nederlandse immigratiebeleid (afgezien van humaniteit, 

gerechtigheid en naleving EVRM Verdrag van Rome,1967, het Europees Sociaal Handvest en onze Grondwet),  een interessante 

uitspraak van afgelopen maandag 13 april 2015  van de Duitse Bondsminister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere, 

notabene van de CDU die zei : Duitsland heeft door de sterke vergrijzing meer (arbeids) migranten nodig om de economie goed 

te laten draaien in de toekomst (lees: de sociale markteconomie sterker te maken voor de toekomst) , ook het IMF verklaarde 

deze week dat de sterke vergrijzing in de toekomst en daardoor een verdere krimpende beroepsbevolking een duurzame 

economie en duurzame groei vertraagd.

In Nederland ziet men nu al de problemen in de krimpregio's in de perifirie en de verschraling van de publieke dienstverlening 

in die regio's.

Verder is het pure symboolpolitiek het asielbeleid van de Nederlandse politiek, trouwens ook sommige beleidsmaatregelen 

omtrent niet westerse allochtonen in NL (zoals ook  de voormalige Nationale Ombudsman mr. Alex Brenninkmeijer  verklaarde) 

de meeste "uitgeprocedeerde" asielzoekers zijn helemaal niet reeel uitzetbaar: die landen verkeren of in een bloedige 

burgeroorlog, of zijn instabiele dictaturen en/of die landen nemen deze mensen niet terug bv. China, Marokko, of men 

verdwijnt na terugkomst voor lange tijd in de gevangenis zoals het autoritaire Iran enz. of een Palestijn is helemaal niet 

uitzetbaar, want er is feitelijk (nog)  geen eigen Palestijnse staat.

Nodig is een fundamentele wijziging in het EU immigratiebeleid van het huidige "Fort Europa" van de afgelopen decennia, zoals 

VU Hoogleraar Immigratierecht  mr. T.Spijkerboer ook bepleitte in Nieuwsuur van maandag 20 april 2015, feitelijk werkt het 

strenge immigratiebeleid van de EU de illigale immigratie, met alle vreselijke gevolgen van dien en de criminele 

mensensmokkelaars in de hand en zijn de "grote vissen" bijna niet te pakken, dat is onbedoeld het neveneffect van het huidige 

EU restrictieve immigratiebeleid van de laatste 20 jaar.

Het grootste deel (95%) van de vluchtelingen wordt al opgevangen in de Regio, maar dat zou veel humaner moeten ook met 

hulp van de EU landen, ook de EU als geheel  (gelijke spreiding) zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen als Westers 

beschaafd continent (de Europese waardengemeenschap) met het grootste vluchtelingenprobleem sinds de Tweede 

Wereldoorlog, vooral in Afrika en het Midden Oosten, Afghanistan enz.

Op zeer  langere termijn werkt alleen het beslechten van de kloof tussen de rijke en arme landen in de wereld.

Op kortere termijn het instellen via EU Agentschappen in de landen en gebieden  van herkomst voor de mogelijkheid van 

gereguleerde asielverzoeken in te dienen.

Het Rijksoverheidsbeleid zou  conform de uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van 

Europa  over de bedbadbroodregeling in NL moeten zijn, maar het Ministers Comite van de Raad van Europa, is een partijdig 

politiek orgaan, met ook Ministers van lidstaten van de Raad van Europa, die eigenlijk helemaal (nog) niet thuis horen in de 

Raad van Europa met regime's met bedenkelijke reputaties, zoals van Rusland, Turkye, Hongarije enz. zijnde (semi) autoritaire 

regimes .

Of staten zoals Bulgarije, Roemenie, Servie, Balkanstaten enz. die nog zeer prille rechtsstaten in opbouw zijn, met nog veel 

corruptie, waar de democratische cultuur opbouw gesteund moet worden.

Ook heeft de Nederlandse Regering via een conservatieve lobby, de uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten in 

het Comite van Ministers proberen af te zwakken, wat ook zeer bedenkelijk is.

De VN Mensenrechtenrapporteur Philip Alston heeft de nieuwste kabinet voorstellenovereenkomst tussen de 

regeringspartijen betreffende asielzoekers, ook inhumaan en in strijd met Internationale Verdragen genoemd, zeker voor een 

land dat zich hoofdstad van het Internationaal Recht noemt en het vroegere "gidsland", nu is Nederland het omgekeerde 

gidsland geworden van het restrictieve immigratiebeleid.

De Nederlandse bestuursrechter zal neem ik aan alleen kijken naar de letter en geest van de Europese 

Mensenrechtenverdragen van de Raad van Europa en VN Verdragen en niet naar een uitspraak van een partijdig Comite van 

Ministers, dus de scheiding tussen de uitvoerende en rechtsprekende macht.



Ook hebben de Nederlandse Gemeenten verklaard dat het nieuwe kabinetsbeleid totaal onuitvoerbaar is en de problemen 

praktisch alleen maar groter zal maken en die gaan gewoon door met het gevoerde beleid in hun Gemeenten op humanitaire en 

openbare orde gronden en de wettelijke zorgplicht.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht,

vriendelijke groeten

Karel Buuron Bergen op Zoom  tel. 06 41487133

From: karelbuuron@outlook.com

Subject: FW: studenten akties UVA

Date: Wed, 25 Feb 2015 22:45:56 +0100

t.a.v. Minister van OCW

          Leden en plv. leden Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer der Staten Generaal

          Gemeenteraad van Amsterdam

          Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

TER KENNISNEMING bericht aan Collega van Bestuur UVA, vriendelijke groeten  Karel Buuron

From: karelbuuron@outlook.com

Subject: FW: studenten bezetting |UVA

Date: Tue, 24 Feb 2015 23:35:53 +0100

From: L.Gunning@uva.nl

To: karelbuuron@outlook.com; g.m.van.velzen@hva.nl

Subject: Re: studenten bezetting |UVA

Date: Tue, 17 Feb 2015 10:03:44 +0000

Geachte heer Buuron,

Hartelijk dank voor uw berichtje. Gelukkig mag de UvA zich verheugen in een zeer actieve medezeggenschap, zowel in de 

Ondernemingsraad als in de Studentenraad, zowel op facultair als op universitair niveau. 

Met vriendelijke groet, Louise Gunning

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 16 feb. 2015 om 20:56 heeft karel buuron <karelbuuron@outlook.com> het volgende geschreven:

 Geachte Collega van Bestuur UVA,

Hierbij wil ik mijn sollidariteit betuigen met de studentenaktie van het collectief de Nieuwe Universiteit, die streven 

naar democratisering van het wetenschappelijk onderwijs, meer inspraak van studenten, hoogleraren, docenten en de 

overige medewerkers van de Universiteit, dat alle betrokkenen in het onafhankelijke wetenschappelijk onderwijs 



inspraak hebben ook in de benoeming van de raden van bestuur, dus volledig  kunnen meebeslissen.

Meer transparantie, openheid, minder rendementsdenken (zoals ook in de andere sectoren van onze maatschappij 

nodig is) ,minder plublicatiedrang en minder flexcontracten voor academische medewerkers, geen verarming van de 

cultuur , sociale  en geesteswetenschappen.

Na lange tijd vinden er weer studenten acties plaats voor een beter wetenschappelijk onderwijs, dat verdient 

ondersteuning van alle betrokkenen,

met vriendelijke groeten

Karel Buuron

Bergen op Zoom
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