Condell
met
een
schrikwekkende waarheid: “De
Anti-Amerikaanse droom”.
De

redactie

wenst

alle

nageltjesfans

een

gelukkig

en

voorspoedig 2019. En vooral een goede gezondheid, zoals
gebruikelijk heel veel gezond verstand, zin voor humor en een
uiterst kritische visie en helderheid van geest over alles wat
“geframed ” wordt door de leugenpers en de staatsmedia.
Framing is het engels woord voor “kaderen”.

Alles wat getoond en gezegd wordt moet kaderen binnen de
versie die de door zichzelf boven ons gestelden de bevolking
wil opdringen en laten geloven. In feite komt dit neer op
dwang liegen en bedriegen, hersenspoelen en indoctrineren.

Zet de ondertiteling automatisch vertalen op “Nederlands” en
beluister en lees de uiterst nauwkeurige en vooral pijnlijke
analyse van Condell. Pat heeft overschot van gelijk.

Een belangrijke opmerking van de redactie evenwel: islam is
voor 91 procent géén godsdienst maar een misdadige politieke
ideologie die zich beroept zich op die status van religie
terwijl islam de vier andere vrijheden vervat in het 1°
amendement -overigens net zoals de nazi’s en de communisten
wereldwijd- niet erkent noch toepast.

Het linkse aka socialistische of collectivistisch nazisme is

verantwoordelijk voor alles wat onze mensen en arbeiders
ontzegd en sluiks ontstolen wordt. Zij zijn het de de
ondergang van onze hoge beschaving op hun agenda hebben staan.
Juist daarom voeren ze hier massaal mohammedanen in. In naam
van uw nageslacht: ontneem links elke macht voor het te laat
is!

Schaf je online een elektronisch exemplaar van “feitelijk
overtuigen” aan na te klikken op de afbeelding bovenaan
rechts. Het kost slechts 3,9 US dollar en dus minder dan 3,5
euro maar verschaft een wetenschappelijk verantwoord inzicht
over de misdadige ideologie die de islam is. Voor al onze
politici, professoren, rechters en studenten zou dit
verplichte lectuur moeten zijn. Verspreid zo veel mogelijk de
koppeling naar de betrokken pagina van het Centrum voor de
Studie van de Politieke Islam waar dit Nederlandstalig boekje
kan aangeschaft worden. Zo draag ook jij uw steentje bij tot
het behoud en de redding van onze beschaving, uw volk, uw
nageslacht, hun veiligheid, vrijheid en waardigheid.

Marrakesh: het bewijs van de
totale onbekwaamheid van onze
politieke elite
Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de
verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het
Engels
zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft
doorgelezen, laat

staan bestudeerd en/of begrepen. Daarmee bedoel ik
lichtgewichten als
de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus
allemaal
uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel
degelijk de ware
impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten,
pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het
voorlopig
eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens
al
ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en
zal zijn.
Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken
met
politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend
rancuneuze
manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete
met BDW
te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap
al langer.
Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire
pestkop in
maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische
brulboeien met
hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die
hebben het
nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen
heeft
bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op
zich bijlange

niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het
integendeel
louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de
aanloop naar
de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd
en wordt
hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke
Vlaamse parij
die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact
roepende
toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar
één keer
bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen.
Grote
woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc,
dat wel,
maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had
moeten gaan,
nl. de inhoud van dit
onherroepelijke zware

verraderlijke

pact

en

zijn

gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor
nog eens
naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun
slag dus
thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de
wereldburger, die
het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie
wordt een
mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen
meer, en
alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen
niet meer

betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal
haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd
worden. Die nu
tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel.
Illegalen
worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in
ijltempo verder
gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de
smerige
VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in NewYork, met
de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris
voor Asiel
en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde
Naties een
speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud
schaart.
Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van
in het
begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump.
Eind 2017.
Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te
dutten op zijn
presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de
rechtse
partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest
bekeken worden
en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale
migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen

nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en
Didier
Reynders op 2 mei van dit jaar in Marrakesh als
vertegenwoordigers van
de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een
zestigtal
Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de
top werd
een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als
onderdeel van
het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en
ontwikkeling.
Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de
krant, noch
gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die
normaal
sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen.
Zou hij
toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te
bestuderen? Ze
waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een
beetje de
grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle
banken, wat
wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven
zitten.
De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren
Hendrik
Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten
aan de
alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee

parlementsleden
zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk
lezen wat
er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter
Tom Van
Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk
in
Doorbraak.
(https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakeshstilte/)

Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de NV-A ligt, is
zonneklaar,
maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is
eveneens
een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen
na Pasen ,
en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017,
toen ze
in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug
terug trok,
en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde,
zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd
door de
globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat
is het
grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video
staat het
zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

Farage: De VN-overeenkomst is bedoeld om alle kritiek op
immigratie te verbieden

https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekenin
g-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingenvan-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:

https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E

Raak!

Et alors Michel, kwa, quoi

kwa!

Italië laat zien hoe het moet: Salvini´s strengere
immigratiedecreet aangenomen door het parlement

De genocide op witmensen
begrijpelijk uitgelegd.
Duidelijk uitgelegd formeel logisch
en helemaal klaar!
Klik op “ondertitteling!

Wie is er nu de racist?

Wie verkoopt er nu
lasterpraatjes, anti-racist!
https://redice.tv/ staat vanaf nu bovenaan onze favorieten.

Ondertussen in holland

Nota bene NRC is het blad van Peter
Vandermeersch gewezen hoofdredacteur van
-De Sh(t)andaard!

De waarheid!
De “waarheid van gisteren” zou niet de
waarheid zijn maar moeten vervangen
worden door de officiële waarheid van De
Standaard aka de Schande van Vlaanderen.

Naar eigen zeggen op de door de
belastingbetalers en de werkende mens
gefinancierde
en
duur
betaalde
leugenzender VRT.
Nee, leugenaars en bedriegers, de
waarheid van gisteren is de enige
objectieve waarheid en uw gelogen
‘waarheid’ is gewoon indoctrinatie,
hersenspoeling, misleiding en bedrog
hypocriete bende smeerlappen!

Leugenachtige uitspraak van
een nep-president
Leugenaar Macron tijdens herdenking
Wapenstilstand:
‘Nationalisme
vaderland’ !
Zo meldt het Nieuwsblad.

is

verraad

aan

Van een president mag je toch verwachten
dat hij de geschiedenis van zijn land
kent, of niet?
De Franse president Emmanuel Macron
haalde naar aanleiding van 11 november
echter uit naar gewelddadig nationalisme,
dat zou geleid hebben tot de Eerste
Wereldoorlog.
Patriottisme,
vaderlandsliefde,
is
precies
het
tegenovergestelde
van
nationalisme’,
orakelde
de
Franse
president in zijn toespraak tijdens de
officiële herdenkingsplechtigheid . ‘Wie
nationalisme predikt, pleegt verraad aan
de vaderlandsliefde.’ zo ging hij verder.
Nu weet iedereen en zeker elke historicus
dat de eerste wereldoorlog het gevolg was
van
een
bijna
eindeloze
reeks
voorafgaande oorlogen op het einde van de
19° en het begin van de twintigste eeuw.
Niet nationalisme maar militarisme was de
oorzaak van de eerste wereldoorlog. Ook
en zeker het Franse militarisme.
Nationalisme is synoniem van patriottisme

en vaderlandsliefde en zeker niet het
tegenovergestelde.
Macron
is
een
leugenachtige smeerlap, een schijnheilige
nep-president en een negationist. De
Franse arrogantie inzake krankzinnige
herstelbetalingen bij de wapenstilstand
in 1918 is de oorzaak van het ontstaan
van het nazisme en dienvolgens van de
tweede wereldoorlog.
Waarom kraamt Macron dergelijke onzin
uit? Wel, om geen enkele andere reden dan
om de EUSSR ter wille te zijn. De EU haat
nationalisme want bij nationalisme
verliezen alle verraderlijke ledenpoppen
zoals Macron en Merkel (zie foto) hun
macht.
Dat ‘onze’ Michel in Parijs was en niet
in Menen of Ieper is een schande. Het
gebrek aan respect voor de Vlamingen en
hun taal is kenmerkend voor de eerste
wereldoorlog die zich voor een groot deel
op ons nationaal grondgebied afspeelde.
Zonder de steun van de Britten en de
Amerikanen achter de IJzer had de Duitse
keizer Frankrijk heel gemakkelijk op de

knieën kunnen krijgen.
De moordende tol die voornamelijk betaald
werd door Vlaamse soldaten is een schande
die Michel nooit zal willen toegeven. En
de arrogante Macron al helemaal niet.
Dries Van Langenhove schreef:
“Als onze voorouders, die sneuvelden voor
onze vrijheid, zouden zien hoe Europa er
vandaag aan toe is, zouden ze trots zijn?
Een vraag die ik me vaak stel, zeker
vandaag.”
Ze zouden verontwaardigd, woedend en
beslist
zijn.
“Geen
genade
voor
collaborateurs zoals Macron en StasiMerkel”
zouden ze denken !
De redactie van Nageltjes

De religie van de (v)wrede

https://www.thereligionofpeace.com/

Nieuws over de gevolgen van
VRT-laster

Inderdaad.
De
rector
van
de
UGent
en
de
verantwoordelijken van het lasterlijk
pano-proramma
van
de
VRT
moeten
strafrechtelijk veroordeeld worden tot
het betalen van een schadevergoeding
wegens laster en eerroof.
Zelden lagen de kaarten zo goed voor de
jonge Vlaamse beweging. Laat ons hen
steunen met een schenking op BE53 0018

2126 7653 !

