Net dat wat de censuur wist,
moet u weten !
Ik heb tot grote ergernis vastgesteld dat de video van de
officiële toespraak van Dr Alice Weidel (AfD) in de Bundestag
werd verwijderd door Facebook. Nee, het betrof hier allerminst
fake news. Men zou denken dat toespraken in een parlement
daarvan, in naam van de democratie, net moesten beschermd
zijn. Niet dus.
Ook de Duitse Facebookaccount van waaruit ik de video linkte
werd gewist. Alle commentaren gelijk daarmee.
Geen nood, de video is niet verloren, want ik heb die op
enkele plaatsen gedownload. U zult de ‘verboden’ video op een
andere plaats kunnen bekijken, namelijk op Nageltjes.be
En net dat wat verboden en gewist wordt op Facebook en het
internet, wat u niet mocht horen of zien, is dat wat u wel
moet weten.
Hier
de
link
naar
de
video
op
VK
:
https://vk.com/a.griffon?w=wall377388640_47
Helaas staat WP het embedden van video’s van VK niet toe. (
tenzij de admin een oplossing heeft. Het bestand is namelijk
te groot om hier rechtstreeks te plaatsen)
Vandaar
ook
uploaded
naar
blogger https://agriffon.blogspot.com/2018/06/net-dat-wat-de-c
ensuur-wist-moet-u-weten.html
en naar mijn Youtube-kanaal

Crimigratie < &> ‘Eigen Volk
Eerst’ is een natuurwet
Ik heb ondertussen weet van zoveel mensen, van kinderen tot
bejaarden, die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen

die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die
worden gediscrimineerd, voor wie de sociale zekerheid bij
ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die
wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien.
Mensen ook voor wie het pensioen amper voldoende is om
menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook gewerkt en
afgedragen worden voor een pensioen)
Mensen die zo van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in
haast uitzichtloze toestanden.
En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag
slapen, drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met
uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate
)

Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan
hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech
hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of konden/kunnen
voorzien in een buffer. Die het daardoor ook even niet hadden
zien zitten, de moed opgaven en waarna de deurwaarders alles
nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel
hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag
daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer
en meer zulke mensen ken ik zo. Onze bevolking verarmt
zienderogen. Niet moeilijk in een land dat de wereldkampioen

in belastingen is, de enige titel die niet te benijden is.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze
nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen
ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen,
gebouwd, of gehuurd met ons geld op de privémarkt.
En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een
halve krot verhuren aan een hoge prijs. Een woning die anders
wellicht was afgebroken of anders zou gekocht zijn door een
handig jong koppeltje van hier. Zulke jonge mensen uit een
niet welstellend milieu moeten daardoor vandaag voor oude
woningen een veel te hoge prijs betalen. En zo kunnen ze nooit
of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat in
hun leven….. dan zijn de consequenties vaak levenslang, voor
hun gezondheid , relatie en kinderen, maar ook voor de sociale
zekerheid en de latere pensioenen.
Maar kijk in de wachtzalen van de klinieken, of het nu
Gasthuisberg of Middelheim is.
Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten
laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor
fertiliteit, besnijdenissen, enz… . Daarenboven ook nog willen
geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het
juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken,
gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen,
geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar.
Maar in aantal genoeg voor onze maatschappij om ze te
behappen, straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen.
En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de
scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de
immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan
voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde
doctrine. Uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met
compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen,
verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen:
‘criminaliteit’.

Wie zijn verantwoordelijk?
Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope
arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend
hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en
kregen, van politici die het gaven en die in de nieuwkomers
een electoraat zagen om het oude morrende autochtone volk te
vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers,
sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en
migratieambtenaren, tolken, ……
Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro
kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook
voor hun eigen leidende volk eerst, en daar hoorde het gewone
lijdende volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse
communistische droom. Ook de droom van de steeds
zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve
goedmensen; ook die van
De zeer gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago
willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola ,
Matilleke en Flup, en …Bill Gates. Die hun aanzien willen
verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat
vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te
bouwen. Dat alles natuurlijk, zonder dat ze er zelf door
verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter
voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat
ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen
verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van
hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui,
die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor
niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar
zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog
betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het
publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een
god zou bestaan naar het christelijk model, deze farizeeërs
nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn
plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer

van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar
tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van
ligt.
Wie zal de grote herverdeling betalen, de Grieken, de Syriërs,
de negers en de wereld redden redden? De gewone burgers via
hun belastingen natuurlijk.
Ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht
werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en
verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest
van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen
bezetten, er anders over denken.Denk maar niet dat wij ooit op
hun solidariteit zullen moeten rekenen, tenzij aan een hoge
morele, economische en financiële intrest.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=
HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2F
nieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegencrimigranten~adea234f%2F

Amputatie van
genitaliën

vrouwelijke

“What’s in a word?” Hoe ver kan taalkundig bedrog reiken en
gaan? Toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd stond
ik perplex. Hoe kan je de amputatie van een vrouwelijk
geslachtsorgaan “besnijdenis” noemen? Hoe durf je deze
bagatellisering
te
formuleren?

Er is helemaal geen gelijkenis tussen het wegsnijden van een
stukje voorhuid bij een mannelijk jongetje en het wegsnijden
van de hele clitoris bij een even weerloos meisje en
toekomstige vrouw. Alleen de weerloosheid van kinderen is
gemeenschappelijk, het gevolg is onvergelijkbaar.
Geen wonder dat verminkte meisjes onderworpen en heel
gehoorzaam de kopvod, chador, boerka of boerkini dragen. En
onze politiekers (Hallo Bart DW, Jambon, Charles, Theo en
tutti quanti) staan er bij en kijken er naar, maar doen niets!
Ze zijn radeloos, redeloos en reddeloos verzeild in een
politiek spelletje waar zij helemaal geen verstand of zelfs
maar flauw benul van hebben.

Islamitische onderwerping!
“Middeleeuwse barbaarse rituelen hebben we hier in Vlaanderen
binnengehaald omdat moslims massaal geïmporteerd werden. Met
hele bergen, hele hopen, hele sloten. Achterlijke islamitische
geplogenheden winnen veld, verankeren zich sluipend in onze
westerse samenleving, en het ziet er niet naar uit dat er een
weg terug is.

Genitale verminkingen, polygamie, seks met kinderen,
onverdoofd slachten, bevolkingsaangroei door gezinshereniging,
exotische familiebanden aanhalen…
Verre neven, nichten,
tantes, nonkels, alle uitheemse oma’s en opa’s, allen
hierheen! Hier is nog plaats genoeg en geld genoeg ook nog. De
inboorlingen zullen met een rolstoel tot hun 70ste naar hun
werk blijven strompelen om alles wat hier vreemd aankomt te
onderhouden en hen gelukkig maken. Dat zijn wij hen
verschuldigd omdat ze de gevaarlijke overzeese tocht
geriskeerd hebben en hun leven op het spel gezet hebben om tot
bij ons te geraken. Dat streven naar een innig samenzijn met
ons is edel en nobel. En als IK een inspanning lever om 1
avonturier gelukkig te maken, dan wacht op mij in de hemel een
hele reeks maagdelijke jongelingen…
‘k Ben afgedwaald. Afgeleid door de gedachte aan hemelse
jongelieden die nog puur en onvervalst naast islamitische
maagdjes wachten op wereldse naïevelingen die zich in de file
naar de veelbelovende hemel vastrijden en alzo alle kansen op
hemels vertier mislopen. Ja, zo gebeurt dat.
Terug naar de akelige ‘besnijdenis’ van meisjes. Ik vrees dat
we machteloos staan tegenover de gruwelijke ingrepen op
moslimmeisjes. Er zijn wel protesten en acties die zich
focussen op migranten- en vluchtelingenmeisjes, op hun sociale
positie en leefsituatie en zo van die theoretische blabla,
maar ondertussen verdienen dokters een hoop geld aan
besnijdenissen en komt de ziekenkas graag tegemoet aan
boosdoeners die hun dochtertjes laten verminken voor hun
leven. Aangiftes, veroordelingen, spreekrecht, registraties,
beroepsgeheimen prijsgeven… het zal allemaal niet helpen,
islamitische gewoontes zijn onuitroeibaar als ze zich eenmaal
ergens gesetteld hebben.
Ik zou alle leerkrachten, kleuterleidsters en schooldirecties
willen oproepen om moslimmeisjes te confronteren met
gruwelijke beelden over wat hen te wachten staat, of wat hen
al overkomen is. Moslimmeisjes moeten uitvoerig ingelicht

worden. Het onderwerp ‘Genitale Verminking’ moet opgenomen
worden in de lessen. En dan denk ik direct aan de islamlessen.
Of gewoon tussendoor bij een babbeltje met de leerlingen…
Genitale Verminking moet op school bespreekbaar worden, al
vanaf het eerste kleuterklasje! Oudercontacten moeten op
school georganiseerd worden om over genitale verminking te
spreken vanuit westers standpunt, en alle moslimouders moeten
verplicht aanwezig zijn!
Afrikaanse folklore:
meisjes “besneden”

ook

in

Europa

worden

steeds

meer

Geplaatst op 23 juli 2017 door E.J. Bron

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)
Met de ongeremde toestroom van islamitische “vluchtelingen”
uit Afrika en Arabische landen houden in datgene wat vroeger
Duits-land was geheel nieuwe zeden en gebruiken hun intocht.
De VIP-gasten van mevrouw Merkel verrijken het land gewoon op
hun manier, door verkrachtingen, overvallen en nog veel meer.
En typische Afrikaanse folklore houdt eveneens zijn intocht:
de genitale verminking van vrouwen, bagatelliserend
“besnijdenis” genoemd.
h/t Lieve
De vrouwenrechtenactivisten van “Terre des Femmes” klagen dat
er ook in Duitsland steeds meer vrouwen en meisjes door deze
zeden worden bedreigd. Op dit moment zouden dat 13.000 meisjes
zijn, 4.000 meer dan een jaar geleden.
Aantal verminkte meisjes neemt toe met de immigratie
Dat zou blijken uit berekeningen van de organisatie. “De

stijging is vooral terug te voeren op hogere migratie uit
landen, waarin vrouwelijke genitale verminking gepraktiseerd
wordt”, zegt Charlotte Weil, deskundige voor vrouwelijke
genitale verminking van “Terre des Femmes”. Dit zou vooral om
vrouwen gaan uit Irak, Eritrea en Somalië. Het aantal
slachtoffers met een Irakees staatsburgerschap in Duitsland
zou het afgelopen jaar met 61% gestegen zijn en dat van de
bedreigde meisjes zelfs met 118%. “Het is dus des te
belangrijker om ook hier in Duitsland over het onderwerp te
informeren en in gesprek te gaan met praktiserende
gemeenschappen om vooral bedreigde meisjes te beschermen”,
aldus Weil.
De verminking van de vrouwelijke seksuele organen wordt in
veel Afrikaanse en enkele Aziatische landen gepraktiseerd. Ze
is in Duitsland strafbaar. “Ons zijn geen gevallen bekend dat
meisjes in Duitsland verminkt werden.” Dat zou of tijdens een
vakantie in het thuisland, waaruit men immers moest
“vluchten”, plaatsvinden of men zou vrouwelijke besnijders uit
het land van herkomst opzoeken die in andere Europese steden
zouden “besnijden”, zei de medewerkster van “Terre des Femmes”
volgens “Focus Online”.
De gruwelijke praktijk
Bij de zogenaamde “faraonische besnijdenis” of infibulatie
worden bij de meisjes de hele clitoris, de kleine schaamlippen
evenals de binnenste laag van de grote schaamlippen
verwijderd. Daarna worden de “resten” dichtgenaaid of met
doornen aan elkaar bevestigd. Met een klein stukje hout wordt
ervoor gezorgd dat er een kleine opening overblijft voor de
urine en het menstruatiebloed. Des te kleiner de opening, hoe
hoger de bruidsschat zal zijn. Daarna worden bij de meisjes de
benen tot aan de heup aan elkaar gebonden. Zo moet het meisje
ongeveer 20 dagen liggend wachten tot de wond genezen is.
Leerkrachten zouden hun oren moeten spitsen wanneer leerlingen
voor een aanstaande thuisvakantie van een gepland “groot

feest” vertellen, eist men. “Terre des Femmes” levert meteen
een hitlist van genitale verminking mee. Daaruit blijkt dat
Egypte, Djibouti, Guinee, Mali, Sierra Leone, Eritrea en
Soedan (inclusief Zuid-Soedan) de toplanden bij deze vorm van
negerfolklore zijn, slechts overtroffen door een land met de
“intelligentste” bewoners ter wereld, het piratenparadijs
Somalië met 98% besneden vrouwen.
In 2014 werd in Zweden bekend dat een complete meisjesklas in
Norrköping verminkt was. Ook uit Zwitserland en Noorwegen zijn
gevallen bekend. Tegelijkertijd bestaan er in Duitsland
vrouwelijke universitaire docenten, zoals Tatjana Hörnle van
de Humboldt-Universiteit Berlijn, die in Duitsland opkomen
voor legalisering van deze barbarij.
Bron:
www.pi-news.net
Auteur: “Chevrolet”

Kap de kop van mijn penis af als
dit niet waar is! Waarmee zijn wij
in het vrije Westen en dus ook
Vlaanderen mee bezig?

Farage: niet met ons!
Maar er is meer aan de hand.
Zoals een Engelse gezegde luidt: ”What goes around, comes
around.” Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachten. De
Europese Unie wil van de Brexit natuurlijk een rampscenario

voor het Verenigd Koninkrijk maken. Dat hebben ze ook meerdere
malen laten weten merken. Jean-Claude Juncker wil het Verenigd
Koninkrijk straffen en Guy Verhofstadt wil dat de uitkomst
voor de Britten koste wat het kost slechter is dan nu zodat
andere lidstaten er niet aan durven te denken om de EU te
verlaten.
Als je zulke acties flikt, dan komen er natuurlijk reacties en
het Verenigd Koninkrijk heeft het meerjarenbudget van de
EU geblokkeerd. Toch nog even de kracht en de wil laten tonen
voordat ze dadelijk het theater verlaten. Europese ambtenaren
en politici vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en vinden
dat het Verenigd Koninkrijk zich helemaal niet moet bemoeien
met zaken die volgens hen de Britten toch niet meer aangaat.
Kijken we naar de onderwerpen waarom de Britten het budget
blokkeren, dan komt er ook ineens iets anders aan het licht.
Een van de voorstellen binnen het budget is een Europees
militair hoofdkwartier. De opmaat voor waarschijnlijk een
Europees leger. Natuurlijk, het was sowieso al het plan en nu
de Britten het zinkende schip verlaten, wordt het nog sneller
ingevoerd. Als Nederland moeten we goed gaan nadenken over de
toekomst in de Europese Unie en eruit stappen. Als dit soort
voorstellen al in de maak zijn, dan voorspelt het niet veel
goeds. Zeker niet met het eurofiele duo Merkel-Macron.
h/t De Dagelijkse Standaard
Hierbij moet opgemerkt worden dat een leger voor een dictatuur
(zoals de EU) daadwerkelijk een gevaar is voor de democratie
en voor iedereen die onze verworven vrijheden op prijs stelt
en wil bewaard zien. In tijden van universeel bedrog wordt de
waarheid spreken een revolutionaire daad. (George Orwell)
Zeker als men kan vaststellen dat de leugenpers het zo ver
drijft om te verklaren dat het de schuld is van christenen dat
Mohammedanen ongelovigen vermoorden.
De overheid is niet de oplossing voor ons probleem. De

overheid is het probleem. (Ronald Reagan) Zeker als het een
supranationale regering is die massaal Mohammedanen importeert
en de uitslag van volksraadplegingen niet respecteert zoals de
EU!

De waarheid kwetst

Klik op de afbeelding en wees getuige van
een werkelijk historisch moment.
Tijdens het debat trapte het Britse Europarlementslid Nigel
Farage op zere tenen toen hij de EU vergeleek met de maffia.
Farage is van mening dat Brussel aan Londen geld schuldig is.
“Je moet ons zien als een aandeelhouder die vertrekt. Maar de
maffia die dit parlement is wil onredelijk veel geld van ons”,
aldus Farage.
Hierop volgde een zogezegd verontwaardigde reactie van
zittende parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Daarop
nuanceerde Farage zijn uitspraak fijntjes door te verwijzen
naar de Italiaanse afkomst van Tajani. “Ik snap de
gevoeligheid. Laten we zeggen: de gangsters van dit
parlement“, aldus Farage.
De EU-dictators waren niet blij!
Wie er nog aan mocht twijfelen dat Farage overschot aan gelijk
had leze het boek “Heren van de misdaad” uit 1998 (ISBN
9063037856) van Jean Ziegler. Hierin brengt deze auteur een
schokkend verhaal en stelt open en bloot de vraag “Worden de

Europese democratieën ondermijnd door toedoen van Maffia en
drugsbaronnen? Jean Ziegler onthulde het toenmalige netwerk
van de georganiseerde misdaad.
Als we vandaag terug de door hem gepubliceerde definities van
de georganiseerde misdaad lezen moeten we vaststellen dat het
hele EU-apparaat en haar nomenclatuur van niet-verkozenen
perfect beantwoordt aan twee definities van de georganiseerde
misdaad. De eerste definitie was afkomstig van de experts van
het Nationaal Zwitsers fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek,
en de tweede definitie was geformuleerd door de Verenigde
naties ter voorbereiding van de conferentie van Napels.
Farage heeft dus (weer eens) overschot aan gelijk. De Britten
stemden voor het behoud van hun nationale soevereiniteit en
het recht om hun eigen toekomst te bepalen en hun eigen
grenzen te bewaken. Door hun ontstellende arrogantie en
gigantische onbekwaamheid hebben de EU-oligarchen er voor
gezorgd dat de Britten uit de economische gemeenschap gestapt
zijn. Het gebral van een molenwiekende Verhofstadt en de
chantagepogingen van het drankorgel Jean-Claude Junker zal de
gevolgen voor de overblijvende door Brussel en Straatsburg
gegijzelde naties er niet minder op maken.

Vandaag
wensen
Vlamingen

we

alle

een zinvolle 11 juli.

Les in hoofdrekenen. 1.854 euro schenkt iedere Vlaming (0 tot
99 jaar) jaarlijks aan onze Waalse medeburgers zo attesteert
jong NVA. Hoog tijd om de mensen te sensibiliseren.
9.270 euro schonk ik dit jaar dus samen met mijn vrouw en 3
kinderen al aan Wallonië + Bruxelles, en u ?

Brexit in Belgisch perspectief. De transfers van Vlaanderen
naar Wallonië zijn 13 keer zo groot als die van GrootBrittannië naar de EU, volgens jong NVA, die België in
navolging van Bart DW ook leukweg ziet verdampen in de EU.
Voor de islamofiele opvang-iftar-maattijden van ministerpresident Geert Bourgeois, die alleen op TV stoere taal
spreekt, komt daar per jaar nog minstens eens 2 miljard Euri
bij. Subtotaal 14 miljard euro.
En als we alle criminele illegalen per veilige privé-jet zodat ze niet kunnen terugkeren- willen terugsturen aan 40.000
euri per jihad-kop zouden we daarbij nu 0,4 miljoen x 40.000
euri = 16 miljard euri moeten bij tellen. Dit is dus samen 30
miljard euro of omgerekend 4.636 euri die iedere Vlaming ( 0
tot 99 jaar) zou moeten ophoesten om gewoon orde op zaken te
stellen.
Wanneer zijn ze weg en sturen we de iftar-maattijd-nuttiger
ook de laan uit??
Ziet U het bedrog? 4636-1854 = 2.782 euri of 112.000 bef (voor
mijn gezin dus 13.910 euri of 561.000 bef!) die niemand
jaarlijks meer kàn ophoesten als hij of zij zoals vorig jaar
tot 18 augustus 2016 verplicht voor de BELGISCHE staat moet
werken én de iftar-maaltijden van de Vlaamse ministerpresident met Mohammedaanse jihadisten mee moet sponsoren.
Men moet dus over een jaarlijks inkomen van meer als +/20.000 euri per jaar te beschikken alvorens men een eerste
laagje margarine op een eerste boterham van zijn gezinnetje
kan smeren én openbaar orde op zaken wil houden zonder

loslopende criminelen, roofmoordenaars en verkrachters van
alles wat blank is.
We maken ons geen illusies dat dit met andere politieke
partijen aan de macht een beetje anders zou zijn maar deze
waanzin moet gewoon stoppen! Dit is onze boodschap voor 11
juli 2016. Deze waanzin moet stoppen of er komen uiterst
ernstige en voorspelbare economische ongelukken van.

Optimalisatie van oplichterij
Optima:
‘Optimalisatie
van
oplichterij onder de bescherming
van politieke poenpakkers’
Tien dagen na onze vorige bijdrage is Jean-Marie Dedecker niet
verbaasd over de ontwikkelingen in het Optima-dossier. ‘Een
zwendel van lui die leven in een symbiose van zelfbediening en
cliëntelisme.’ is zijn vlijmscherpe synthese.
Het parlement geeft zichzelf wat omhanden. Mane pulite.
Operatie Schone Handen en de vlucht vooruit met een nieuwe
aangekondigde onderzoekscommissie naar de malversaties bij de
oplichters van Optima, voorgesteld door SP.A-er Peter
Vanvelthoven, die nochtans zelf een vennootschapje ‘Ad
Monitus’ oprichtte om al zijn mandaten bij overheidsbedrijven
onder de korenmaat te steken. Aanval is de beste verdediging .
De vlucht vooruit om een valse schijn van openheid en onschuld
voor te wenden.

Een summiere poging om de aandacht af te leiden van een
koffiekransje in de Optima-kantoren van kameraad John Crombez
toen hij nog staatssecretaris voor Fraudebestrijding was,
waarna -toeval of niet- het onderzoek van de BBI werd
stilgelegd. (N.v.d.r.: wie ter zake in toeval gelooft moet
dringend naar de psychiater!)
Het is een oude volkswijsheid dat het moeilijker is een
socialist voorbij een berg met geld te leiden dan een hond
voorbij een hotdogkraam. In de Optima Groep zaten er naast een
roedel sjoemelsocialisten ook wat liberale ritselaars,
proleten uit het Gentse blauwe fabriekje van Willy Declercq en
Guy Verhofstadt, dat sedert 1988 de Arteveldestad Paars
bestuurt. Graaikampioen Luc Van den Bossche had naast Steve
Stevaert nog wat leuke paarse kameraden in de Ethias- Optima
zwendel, tot zelfs in de bestuurszetels van de toezichthouder,
de Nationale Bank, toe.

Gulle sponsoring in
politieke goodwill

ruil

voor

Van 1993 tot 1999, In volle Agusta-periode, was Geert Versnick
secretaris-generaal van de VLD. Een levensverzekering voor wie
de partijfinanciering moest organiseren in een tijd dat het
bedrijfsleven gul sponsorde in ruil voor politieke goodwill.
Een mijnenveld vol obussen en verbrand geld. Als
tegenprestatie voor de omerta word je dan “incontournable” en
beloond met het manna van zitpenningen
intercommunales en overheidsbedrijven.

in

allerhande

Naast zijn bijverdienste van volksvertegenwoordiger verzamelde
Versnick lucratieve bestuurspostjes als voetbalprentjes van
Panini: TMVW- Farys, Elia & Elia Asset, Infohos Services, AZ
Jan Palfijn, OCMW, Synductis, Eandis, Publi-T, IMEWO, Ivago,
Artexis… enz. Zijn zitje in de toezichtcommissie van Ethias
kwam van pas voor zijn vriend Jeroen Piqueur bij Optima.
Versnick is ook nog gedeputeerde van de Provincie Oost-

Vlaanderen, o.a. bevoegd voor ruimtelijke planning. Altijd
belangrijk voor een mooi bouwdossier.

Bloedbroeders met bloedbanden
Van 6 augustus 2003 tot 31 december 2006 was Geert Versnick
ook voorzitter van het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB.
In die functie was hij verantwoordelijk voor de verkoop van
38.700 m² Houtdok-gemeentegronden aan het veevoederbedrijf de
NV Dufky, dat later omgedoopt werd tot vastgoedmaatschappij NV
Dock-Site. De belangen van die firma werden verdedigd en
onderhandeld door advocaat Christophe Poppe, boezemvriend en
zakenpartner van -jawel – Geert Versnick.
Beide kompanen hadden in 1996 samen een advocatenkantoor
opgericht, de ‘Feitelijke Vereniging Poppe Christophe &
Versnick Geert’. Deze FV werd pas in 2008 ontbonden en de
personeelsleden werden overgenomen door FV Christophe Poppe.
Hun FV was gevestigd op hetzelfde adres als Poppes andere
vennootschappen ‘PP Law bvba’ en ‘Domaf NV’. Poppe werd
huisadvocaat en incassobureau voor menig overheidsvehikel waar
Versnick aan het roer zat, zoals het TMVW. Bloedbroeders
hebben bloedbanden.
De aandeelhouders en bestuurders van NV Dufky waren de
gebroeders Depré die grenzend aan het Houtdok zo’n 10.000 m²
grond bezaten. Aanvankelijk zou AGSOB het terrein van de NV
Dufky kopen, en er werd daartoe door Versnick op 04.11.2003
een raamakkoord afgesloten. AGSOB deed daarna zelfs voor 2
miljoen euro saneringswerken op het terrein. Plots veranderden
Versnick, Poppe & Co van mening.
In plaats van het terrein van NV Dufky definitief aan te kopen
volgens het raamakkoord sloot AGSOB in maart 2006 een
optieovereenkomst om zelf haar eigen gronden aan de NV Dufky
te verkopen. Pikant detail: Karin Kerrinckx was ondertussen op
13.12.2004 bestuurder en aandeelhouder geworden van NV Dufky.
Kerrinckx is advocate en … echtgenote van Christophe Poppe.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Winstgevend doorverkopen
Mevrouw Kerrinckx was ook afgevaardigde bestuurder van de “NV
Wet en Advies” waarin de moeder van Geert Versnick als
bestuurder zetelde. Meer nog: aandeelhouder van “NV Wet en
Advies” was de “NV Flemco” (Fleming Corporation) de
managementvennootschap van….Geert Versnick.
De optieovereenkomst met NV Dufky werd afgesloten aan 125 euro
per m², een spotprijs voor bouwgrond waarop later luxueuze
appartementen zullen verrijzen. De Gentse belastingbetaler
werd armer en de doorverkopers rijker. Eenmaal de
optieovereenkomst afgesloten stapte Kerrinckx uit NV Dufky
(ondertussen omgeturnd tot NV Dock-Site) . Ze werd op
31.03.2006 opgevolgd door Ruben Piqueur (CEO van Optima Global
Estate). Jeroen Piqueur (CEO van Optima) en Jan De Paepe,
broer van de UG-rector Ann, volgden op 15.07.2006 de
gebroeders Depré op. Op 09.02.2008 kwam NV Dufky/Dock-Site in
handen van Paul Gheyssens met zijn bedrijf Opus Terrae BVBA.
Daar ontkiemde het gras voor de bouw van de Ghelamco Arena. De
financiële looplijnen van dit dossier met publieke
financiering en politieke bestuurs- en tribunezitjes laat ik
over aan strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Versnick kreeg
een bestuurderszitje bij Optima Group en vastgoedpoot Land
Invest. Voor wat, hoort wat.

Meer dan een smoking gun
Dit was geen smoking gun, maar een smoking scudrocket.
Dergelijke belangenvermenging vloekte met het gemeentedecreet
en artikel 245 van het Strafwetboek. Het dossier dat walmde
als een beerput werd gedeeltelijk uitgespit door Mathieu
Dierickx (CD&V) en overhandigd aan de gerechtelijke
instanties. Het verdween “op bevel van hogerhand” in de

catacomben van het justitiepaleis of in de werkplaatsen van de
logebroeders. Het is ondertussen verjaard. De man verliet
gedemoraliseerd het politieke schouwtoneel. In de
Arteveldestad timmeren de paarse stropkes de galg op voor hun
klokkenluiders.
Oplichters cultiveren en verwennen in hun gevolg graag een
stoet van politieke besluitvormers om zichzelf te legitimeren,
hun slachtoffers zand in de ogen te strooien en politieke
bescherming af te kopen. Net zoals Van den Bossche bij Optima,
stond Jean-Luc Dehaene op de loonlijst van Lernout & Hauspie.
Het gerinkel van de kassa overstemt altijd het geruis van het
geweten.

Drijvende verwenstulpjes
Als de noeste parlementairen van de onderzoekscommissie toch
de passagierslijsten van Piqueurs yacht Rubeccan willen
uitvlooien op zoek naar snoepreisjes van de politieke
verstekelingen, heb ik nog wat stille ‘Tips’. Zelfs over de
ministeriële cruisegangers op het plezierbootje dat een
Oostendse vastgoedtycoon van Koning Boudewijn kocht .De baas
van Electrawinds, Luc Desender, had ook zo’n drijvend
verwenstulpje op de Middellandse Zee, de “Justeni”. Naast
lucht- en windkastelen had Electrawinds ook een optimaal
coöperatief beleggingsvehikel C.V.Groenkracht. Het devalueerde
tot het groene Arco.
De Oostendse Keizer Johan Vande Lanotte stond zelf aan het
roer van het energiebedrijf van de gebakken luchtverkopers. Er
loopt een rode draad door Dexia, Fortis, Ethias, Optima, H&P,
Electrawinds en consoorten. Een carrousel van rode duiten
tussen de kameraden van het grootkapitaal. De Gentse
burgemeester Daniël Termont stortte destijds bijvoorbeeld ook
10 miljoen euro van de Vlaamse energieholding in de kas van de
zieltogende windboeren.
Ze worden uit de wind gezet door wetten die ze zelf maken en
bevoorraad
door
een
kluwen
van
intercommunales,

pensioenfondsen, en semioverheidsbedrijven, bemand door
gekleurde politieke vazallen die met belastinggeld op
afroeping de putten vullen. Zwendel van lui die leven in een
symbiose van zelfverrijking, zelfbediening, en cliëntelisme,
met de ethiek en de moraal van een lintworm.
Als John Crombez bij zijn Sp.a schoon schip wil maken zal hij
eindigen als kapitein van een spookschip. Ik wacht weerom met
ongeduld tot de onderste steen omgekeerd wordt, maar ik vrees
dat hij naar gewoonte in de kikkerpoel zal blijven liggen.
h/t Jean-Marie Dedecker
P.S.:
Het socialistisch web rond Optima beperkt zich niet tot Van
den Bossche. Ook een voormalig kabinetschef van Willy Claes en
oud-senator Herman Verwilst bestuurden de financiële maffia
van optima. Dat Verwilst in 2012 nog in verdenking werd
gesteld voor koersmanipulatie weerhield de Optima-top niet om
hem aan het roer te zetten van de raad van bestuur. Buiten de
Gentse SP.a-burgemeester Daniel Termont draaide ook PSvoorzitter Di Rupo mee in het malafide Optima-netwerk. Het is
allicht of bijna zeker deze die – tegen het advies van
toezichthouder FSMA – de Nationale Bank onder druk heeft gezet
om Optima een banklicentie te geven (De Tijd, 17 juni ’16).
Dat Sp.a-voorzitter Crombez Optima destijds (nota bene als
staatssecretaris voor fraudebestrijding!) de hemel in prees
versterkt de idee van een zelfbedienend politiek complot.
De taak van liberaal Geert Versnick bestond erin zijn
vertrouwenwekkende status te misbruiken om nietsvermoedende –
maar vooral vermogende – klanten naar Optima te lokken. Verder
klinken ook de namen van hooggeplaatsten binnen het rectoraat
van Universiteit Gent, het Gentse Universitaire ziekenhuis en
de NMBS.
We kunnen er donder op zeggen dat al voormelde politiekers
fanatieke tegenstanders zijn van het houden van bindende
volksraadplegingen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de
minister van justitie die zijn ambt moest bekleden omdat hij
raadsman was van Arcopar, een coöperatieve vennootschap

waarvan de directeurs met hen toevertrouwd spaargeld junkbonds
kochten maar voor deze pure oplichting gepaard gaande met
duidelijk bewezen valsheid in geschriften niet mogen
veroordeeld worden omdat ze allemaal zeer nauwe banden hebben
de de vakbond die het woord christelijk uit haar naam
schrapte. Dan is de verjaring laten sturen door een CD&Vminister van justitie uiteraard dé enige overblijvende
ontsnappingsroute. Je moet geen diepgaande analyses maken om
vast te stellen dat alle traditionele partijen en ook de
partij die moskeeën subsidieert corrupt zijn tot op het bot.
Dat België een rechtsstaat zou zijn is een fictie en een grove
leugen. De scheiding der machten is hier deskundig afgebouwd
want de collusie tussen uitvoerende macht en de rechterlijke
macht is door het perfide systeem van politieke benoemingen zo
goed als volledig. De wetgevende macht is monddood gemaakt
door een particratie, een ongenadige dictatuur van autocraten.
En dan durft een gewezen eerste minister zoals Herman Van
Rompuy op de staatstelevisie schaamteloos komen orakelen over
haat die het volk zou koesteren tegen de Europese oligarchen,
die hij niet noemt maar als een echte tjeef valselijk
bestempelt als “Europa”. De burgers haten Europa helemaal
niet, integendeel zij houden van Europa maar wensen de
oligarchen
afgezet en veroordeeld voor hun vele misdrijven.
Dat het journaille en het groot verstand op het schoon
verdiep, als een moslim pas burgemeester is geworden van een
van de belangrijkste hoofdsteden ter wereld, nog giftig en
beledigend durven uithalen naar stemgerechtigde burgers die
in een volksraadpleging beslisten dat het nu wel genoeg was
met die politieke waanzin van de etnisch zuiverende oligarchen
in Brussel, is zonder meer schandalig. Dat de valse munters in
Frankfurt geld bijdrukken zonder tegenwaarde maakt de cirkel
rond. Hier moet iets gebeuren. Ook hier moeten de
verantwoordelijken vervolgd en gestraft worden. Pas na deze
noodzakelijke catharsis kunnen de Europese volkeren terug hun
verloren vrijheid terugwinnen.

Almaci zal zeker
applaudisseren.

ook

wel

Palestijns kind roept op tot oorlog en
kopvod-juf applaudisseert.
Palestijnse kinderen worden van jongs af aan opgevoed met
Jodenhaat en de wens tot geweld tegen Joden.
Het is de belangrijkste factor waarom nu ook Palestijnse
tieners graag zelfmoordaanslagen plegen – met uiteraard wat
zij leren uit de moskeeën: dat wie sterft in de strijd tegen
de ‘ongelovigen’ direct naar het islamitisch paradijs mag.
Uiteraard maakt dit vrede met Israël voor deze generatie
totaal onmogelijk.
Daarnaast is het volstrekt strijdig met de belangrijkste
Palestijnse verplichting in de vredesakkoorden: om te stoppen
met haat zaaien en te starten met vredeseducatie.
Deze televisie-uitzending laat eens te meer zien hoe
die ‘Palestijnse vredeseducatie’ er in de praktijk uit ziet.
Dat verklaart de terreurgolf in Israël.
Desondanks hoor je hier vrijwel niets over in Westerse media
of
van
Westerse
politici,
zelfs
niet
nu
de
zelfmoordaanslagen ook Europa bereikt hebben.
Bron: Likud Nederland
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Bericht

doorsturen naar uw pastoor, burgemeester, schooldirectie,
sportclub en politieke partij a.u.b.
Lees hier hoe Europa er uit gaat zien, als we niet vandaag
ingrijpen en via politiek en geestelijk leiders wetgeving
aanpassen en handhaven.
Ja, dit heeft alles met islamisering te maken en met laffe
politici en geestelijk leiders die weigeren als waarschuwende
wachters op te treden, uit angst voor hun positie, aanhang en
eigen belang.
Het bloed van de slachtoffers van de islam kleeft aan uw
handen, lees dit bericht en durf dan nog eens in zwijgen te
volharden!
In december 2011 werd een Zweedse moeder-van-twee slachtoffer
van een brutale groepsverkrachting door 12 Afghaanse
immigranten in een vluchtelingenkamp in Mariannelund.
Rapporten verklaarden: “De verkrachting was soms oraal, anaal
en vaginaal met drie verkrachters in haar op hetzelfde moment
terwijl iedereen juichte en klapte.
De gruwelijke verkrachtingsmarathon duurde 7 uur. Er kunnen
11 verdachten
betrokken zijn geweest bij het beurtelings
verkrachten, terwijl men ondertussen alcohol dronk en drugs
gebruikte. De asielzoekers juichten en klapten tijdens de
verkrachting marathon en scholden het slachtoffer uit voor
“hoer” en “slet”. ”
Volgens Vimmerby Tidning “raakte de vrouw

in shock terwijl de

verkrachtingen nog aan de gang waren, en is sindsdien in een
zwaar getraumatiseerde toestand.
Ze heeft nu last van nachtmerries en paniekaanvallen, en woont
in een psychiatrische kliniek. Ze afhankelijk van een rolstoel
als gevolg van schade aan haar buik, en lijdt aan fecale
incontinentie. ”
De belangrijkste dader Rafi Bahaduri, 25, had al vier andere
verkrachtingen gepleegd in Zweden. De zaak is niet uniek. Er
is een groeiende trend van de bende-verkrachtingen begaan
tegen blanke vrouwen door islamitische verkrachters.
Lees de verdere Nederlandse vertaling onder dit Engelstalig
artikel.

Magalie Alpaerts nog steeds
verwond en geterroriseerd (2)
Ik sta voor 100 % achter Magalie Alpaerts en hoop dat de
krijsende moslimfeeksen streng veroordeeld zullen worden voor
laster en eerroof. Crowd-funding ten gunste van Magalie vind
ik een prachtig burgerinitiatief waar ik zal toe bijdragen.

En ik begrijp ook de verontwaardiging van A. Griffon en
sommige Nageltjes-lezers over het ontstaan van de situatie
waarin Magalie Alpaerts nog altijd weerloos is tegen
islamitische smeerlapperij. De objectiviteit dwingt mij echter
te erkennen dat Magalie door een rechter in eerste aanleg een
eerste keer buiten vervolging werd gesteld. Hetzelfde gebeurde
nadien nog eens in een kamer van inbeschuldigingstelling door
drie rechters. Het is dus voorlopig althans onfair en dus
onbillijk eender welke rechter in deze zaak van partijdigheid
te beschuldigen.
Ook de parketmagistraten van het openbaar ministerie valt in
deze zaak tot nu toe weinig of niets te verwijten. Want, voor
zover ik weet, vroegen en verkregen zij tot tweemaal toe de
buitenvervolgingstelling van Magalie A.
Maar …
Het enige schandalige in deze zaak is tot nu toe de tergende
traagheid waarmee een manifest lasterlijke klacht behandeld
werd. In deze zijn de parketten van het ministerie van

justitie misschien wel schuldig aan het nodeloos en lang
gerekt lijden van het slachtoffer, in dit geval Magalie. Het
openbaar ministerie en haar parketten werken weliswaar nauw
samen met de rechterlijke macht maar maken er geen deel van
uit. Het zijn daar allemaal ambtenaren die vallen onder de
bevoegdheid van de minister van justitie en zijn dus
afhankelijk van de uitvoerende macht (regering) en maken geen
deel uit van de rechterlijke macht. Als U wil is hun
taakomschrijving het best geformuleerd door te stellen dat
alle parketmagistraten gewoon advocaat van ‘het volk’ zijn, en
niet meer dan dat.
Ik schrijf ‘misschien schuldig’ omdat we de details in deze
zaak niet kennen en we niet mogen vergeten dat het hier een
door moslima’s geformuleerde klacht betrof, en geen door
daartoe bevoegde overheden -zoals politie en het parket van
een procureur des konings- vastgestelde feiten. Wie weet welke
onvoorstelbare sharia-achtige en leugenachtige malversaties de
moslimfeeksen uit puur fanatisme hebben bekokstoofd of laten
bekokstoven door hun moslim-advocaat. Wij weten dat niet.
De enige die dat wel zou moeten weten is de advocate van
Magalie Alpaerts zelf. Maar zij sprak voor haar beurt door te
verklaren dat het openbaar ministerie geen vervolging zou
instellen wegens laster en eerroof ten nadele van haar
cliënte. Over de motieven van deze dame tasten wij ook in het
duister want het is duidelijk dat laster en eerroof een
klachtmisdrijf is (wat niet het geval is voor pedofilie of
ongeoorloofde sexuele handelingen met minderjarigen) en
volgens een zeer logische traditie alleen maar vervolgd wordt
door het parket van de procureur des konings als het
slachtoffer klacht neerlegt. Magalie dus. En dit kan niet
gebeuren alvorens in de vooràfgaande zaak van de lasterlijke
aangifte met klacht en burgerlijke partijstelling door de
moslima’s alle rechtsmiddelen uitgeput zijn, zowel de gewone
als de buitengewone. En met dit laatste wordt een voorziening
in cassatie bedoeld.

Er zijn dus ingevolge het fanatieke gedrag van de
moslimfeeksen en hun moslimadvocaat nog altijd twee
voorwaarden niet vervuld die het O.M moet toelaten de
betrokken moslima’s te vervolgen want zij gingen niet alleen
in beroep tegen de buitenvervolgingstelling, ze voorzagen zich
na bevestiging nu ook in cassatie wat spotgoedkoop is in
strafzaken omdat zelfs een psychopaat met een tulband zo een
voorziening kan neerleggen op de griffie. Tot dat het hof van
cassatie de voorziening tegen een beslissing van een kamer van
inbeschuldigingstelling definitief heeft afgewezen als
ongegrond, blijft dit voorlopig zo en gaat de lijdensweg van
Magalie verder. Tengevolge van het gedrag van lasterende
moslima’s en hùn advocaat en niet van dat van de rechters.
Normaal gezien bestaat er weinig kans dat het tot een
verbreking komt, omdat Cassatie zich alleen mag uitspreken
over de toepassing van het recht en niet over de feiten. In
het slechtste geval gaat de zaak nog een keer naar een andere
kamer van inbeschuldigingstelling die er zich wel voor zal
hoeden nog eens dezelfde vormfout te maken als die er ooit al
geweest zou zijn, wat ik in deze zaak sterk durf te
betwijfelen, juist omdat de afhandeling ervan zo tergend traag
verliep.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat alles koek en ei zou
zijn in justitie. Het tegendeel is waar! Justitie is in het
land.be niet alleen een regelrechte ramp maar een
onvoorstelbaar groot schandaal. De rechtsstaat werd decennia
geleden deskundig ontmanteld en bestaat vandaag in feite niet
meer. De hoofdzakelijke om niet te zeggen uitsluitende reden
hievoor is cultus van politieke benoemingen zowel van leden
van het parket als van rechters.
Zelfs een kleuter kan de logische gevolgtrekking formuleren
dat als het enige doorslaggevende criterium voor een benoeming
het bezit is van een lidkaart van een of andere politieke
partij, het fataal wordt dat alles verkeerd gaat lopen en
zelfs de beste bedoelingen van parketambtenaren (die graag

zichzelf magistraat noemen) en ook van rechters die wel
bekwaam zijn en nog willen werken, botst op een cultuur van
onbekwaamheid, luiheid, profitariaat en uiteindelijk uitmondt
in structureel onrecht.
Dit verklaart de weigering van totaal onbekwame en politiek
correcte parketambtenaren om moslims en ander allochtoon
gespuis te vervolgen, maar rechtvaardigt die weigering niet.
Dit verklaart zelfs gerechtelijke uitspraken waarbij
moslimgebroed en ander allochtoon gespuis vrijgesproken wordt
voor verkrachting, maar rechtvaardigt zo’n schandalig vonnis
in geen enkel geval. En het is in feite allemaal nog erger.
Ook bij de balies van advocaten is de ethiek volledig zoek.
Advocaten zoals Sven Mary, die tot niets anders in staat
bleken dan hun brood te verdienen met het verdedigen van zware
misdadigers, worden door de regimemedia maar al te graag aan
het woord gelaten om nonsens te formuleren. Zoals Sven Mary
bij voorbeeld die het verstaat de actuele minister van
justitie te beschuldigen -meer bepaald inzake het straffeloos
laten van een verkrachter- “de scheiding der machten te hebben
geschonden”.
Voor alle duidelijk: wij verafschuwen deze minister die ooit
advocaat was van de oplichters van Arcopar en waarvan het
ministerschap als prijs voor regeringsdeelname aan de NVA werd
opgedrongen om deze tjeef toe te laten deze oplichtingszaak
ten voordele van zijn voormalige cliënten opzettelijk te laten
“verjaren” als opperbaas van het parket-generaal. U ziet, wij
blijven dus kritisch maar objectief.
Maar inzake het schandalige vonnis dat verkrachting van een
autochtone vrouw straffeloos laat deed Koen Geens alleen maar
wat een minister van justitie moet doen. Hij schond de
scheiding der machten helemaal niet. Allicht had Sven Mary wel
een opstapje nodig om zijn kandidatuur te stellen als
verdediger (sic) van een hele generatie islamitische
verkrachters die er staat aan te stormen. Daar wrijft men zich

bij de pseudo-intellectuelen van linkse ‘De Standaard’ graag
in de handen van de islamofiele pret. Vervalsing en leugen is
immers de
specialiteit van hun dagblad geworden sinds de
‘Volksgazet’ verdween of moeten we zeggen, plaatsvervangend
werd afgeschaft?

