Geheel rood met wat blauwe
stippen. Of hoe “The greatest
democracy”
het
grootste
casino werd.
Ik heb van dinsdagnacht tot vandaag met verbazing en
verstomming gekeken naar de ontwikkelingen van de verkiezingen
in de Verenigde Staten. Waarom zult u vragen en ook nu zal ik
jullie hier vertellen en velen zullen zich met mij de vraag
stellen of de VS nog ‘ The greatest democracy on earth’ is,
zelfs wanneer Trump uiteindelijk toch zou winnen. Kijk naar de
uitslag der county’s. Gans de VS kleurt rood, behalve de grote
steden. Die kleuren blauw. De county’s die verwacht naar Trump
zullen gaan staan al lichtrood ingekleurd…. en die voor Biden
lichtblauw. Het is één rood deken met slechts hier en daar wat
blauwe stippen. Het platteland tegen de steden, zo moeten we
vaststellen.
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Het zal zo wel historisch gegroeid zijn, maar sommige staten
hebben wel onevenwichtig en onevenredig veel kiesmannen .

Californië 55 kiesmannen! Zoveel als 5 andere staten samen.

Maar zelfs daar stemt het ‘platteland’ tegen de steden. Het
systeem is aan herziening toe vrees ik? Maar een hervorming
zit er niet aan te komen. Immers is deze toestand een
toekomstgarantie voor de democraten. In de directe omgeving
van die steden wonen de zeer invloedrijke figuren in riante
residentiële
wijken.
De
democratische
(linksere)
establishment-creaturen die leefden in of van het moeras dat
Trump hoopte te dempen. De lawyers, de banksters, de
gangsters, de Hollywoodsterren, de Wallstreet guys, the big
IT-tech die graag over gans de wereld, ook bij ons, willen en

kunnen bepalen wat wij mogen denken en schrijven en hoe wij
moeten leven. Omgeven door hun au pairs om op hun kinderen te
passen, hun tuinmannen, hun kokkin, hun poetsvrouw(en), hun
fitnessleraar hun chauffeur,….veelal van buitenlandse zelfs
illegale origine, vreesden natuurlijk het ergste als de status
van hun werkgever zou veranderen.

Stellen jullie zich maar voor dat Kim Kardeshian zelf zou
moeten poetsen en het gras afrijden? Of dat Angelina Jolie zou
moeten thuis blijven om zelf haar vele geïmporteerde koters op
te voeden, en ze niet weg zou kunnen voor een overbodig
geldverslindend en ecologisch onverantwoord VN bezoekje aan
een klasje negerkindjes in Afrika? En dat allemaal omdat er
geen aanvoer meer is van goedkope hispanics en andere
uitbuitbare gelukszoekers door die verdomde muur van Trump Ook
de yuppies en would-be-miljonairs die in de steden wonen staan
ook onder enorme beïnvloeding van de regisseurs van hun
poppenkasten. zeer grote druk van hun directe diensten. En
stel je voor zeg, dat Trump de aanvoer van hun coke en andere
drugs zou stilleggen, of dat die voor velen onbetaalbaar
zouden worden. Ik vrees dat de grote steden in weinig staten
definitief gaan bepalen wat de vele andere staten zullen
moeten slikken, en dat niet enkel voor de besteding van het
overheidsgeld en de politieke keuzes die zij niet wilden.
Metaforisch omschreven: het hinterland /het platteland
wordt/is slechts het waterreservoir waardoor Hollywood drie
keer per dag in bad kan of een duik kan nemen in zijn ‘private
pool’

Trump is tijdens mijn leven de enige president die ook heeft
uitgevoerd wat hij heeft beloofd (mss op Reagan na). Helaas
luisterde men slechts naar de manier waarop hij iets op weinig
besnaarde wijze zei, en niet naar wat hij zij noch naar zijn
goede bedoelingen. Men zag door de grote vijandige rancuneuze
hetze en sabotages ook niet meer wat hij wel goed deed, en dat

de economie en tewerkstelling het sinds mensenheugenis onder
zijn bewind nooit eerder zo goed had gedaan. Ja, ik ben er
zeker van: de Verenigde Staten werden in de steden sluipend
linkser gemaakt, en Europa speelde daarin een grote rol.

Wanneer het gaat over beïnvloeding van de Amerikaanse
verkiezingen: vergeet dan Rusland, vergeet dan China. De ganse
EU heeft met alle regeringen en met alle links georiënteerde
media die zij via de redacties en de eigenaren controleert,
gedurende 4 jaar eindeloos en dagelijks Trump belachelijk
gemaakt , gedemoniseerd, afgebroken en beschimpt, en daartoe
gelobbyd.

Bedenk ook dat vele diplomaten hun luilekker leventje in
Europa ophoudt wanneer Trump de VS zich o.a. uit de VN, en het
klimaatakkoord en andere instellingen zou terugtrekken en de
NAVO inspanningen zou verminderen. Al heeft Trump een groot
hotel in Las Vegas, ik kan er niet omheen te denken dat de
Verenigde Staten één groot casino wordt. Al is het beeld van
één grote kerk mij evenzeer een schrikbeeld.

Ben ik dan een onvoorwaardelijke fan van Trump? Nee, dat niet.
Ik had liever minder religieus gewauwel gezien, en slechts
strengere abortus regels voor diegenen die het als een
anticonceptiemiddel
zien,
of
bij
wie
elk
verantwoordelijkheidsbesef ontbreekt. Ik had ook gekozen voor
de afschaffing van openlijke wapendracht gezien (geen
wapenverbod). We zien ook hier dat de politie ons niet meer
(tijdig) kan beschermen en de meeste criminelen en terroristen
hier los lopen, en men alleen staat om zichzelf en zijn
familie te verdedigen. Maar oh wat ben ik een fan van hem als
het om zijn grensbewaking gaat, over zijn strijd tegen
criminaliteit en drugs, om zijn strijd tegen de corrupte
ondermijnende zichzelf moreel superieur vindende politieke

establishment-figuren als de Clintons, en zijn werk om hun
moeras droog te leggen. Het is ook de president die de
Nobelprijs voor de vrede verdiende, ver boven de positief
gediscrimineerde Obama, die nog niets had gedaan toen hij die
flutprijs kreeg. De geschiedenis heeft al lang aangetoond dat
die prijs geen waarde meer heeft door de figuren of
organisaties aan wie die werd uitgereikt.

Maar welke lessen zitten er ook in voor ons?

Ook in belgië en andere Europese landen gaat het zo fout
lopen. Iedereen die het zich kan veroorloven is de steden
ontvlucht. Tot ver buiten de randgemeenten vluchten ze, zeker
wanneer ze tot het besef komen dat hun kinderen naar een
laagdrempelige gevaarlijke bruine school zullen moeten gaan,
waar Nederlands de vijfde of zesde taal is. In mijn directe
omgeving kan ik de vluchters, vaak met een hypocriet motief (
want men zou eens intolerant extreemrechts en daarmee
racistisch kunnen overkomen hé), niet meer op mijn twee handen
tellen. (Zelfs een moslim-multicul-diversiteitsapostel als
titelvoerend burgemeester Bart Somers woont niet in de stad
Mechelen ( die niet meer de zijne is, noch de onze) maar in
een groen hoekje aan de rand van een fusiegemeente. Ver dus
van de islamitische getto’s en de moskeeën).

Die vrij gekomen plaatsen worden ingenomen door vooral niet EU
immigranten en hun kinderen, ze vormen er getto’s. Het is geen
grap dat wanneer er ‘sommigen’ naast jou komen wonen, je huis
minder waard wordt.

Weldra hebben die steden dus allemaal overwegend een bestuur
bestaande uit multicul en dito politiek, zelfs in meerderheid
vreemd aangevuld met collaborateurs voor wie na hen de

zondvloed mag en zal komen. Het platteland zal alles bepaald
weten door de steden, en hetzelfde politieke contrast als in
de VS zal zich hier voordoen, of deed zich al voor. De
gevluchte demografisch afnemende Vlamingen zullen uiteindelijk
de lijdzame melkkoeien worden (eigenlijk zijn ze dat al) omdat
alle macht hen werd ontstolen.

Wij ( ik toch al), wij zijn de gelukkige mensen want wij, en
daar ben ik van overtuigd, leefden immers al ons ganse leven
in de beste der tijden. We zullen alleen nog maar moeten
aanzien hoe alles verloren zal gaan: onze taal, cultuur,
geschiedenis, welvaart, welzijn, en de toekomst van onze
kinderen. Ik heb lang op een vreedzame wijze gestreden om dit
te voorkomen.

Ik vrees dat die tijd van vreedzame strijd voorbij is en na
mijn heengaan alle blanke Vlamingen slaven worden, de
bevolking uiteindelijk bruin zal kleuren, en alle kathedralen,
monumenten en cultuur zullen worden afgebroken, gestolen, of
verminkt. Zodat binnen 10000 jaar een archeoloog zich wellicht
zal afvragen wat er met die eens zo bloeiende maatschappij
ooit is gebeurd .

Want ja, ook de geschiedenis zal veranderd worden door de
veroveraar. Voorbeelden daarvan dienen zich aan.

Cultural, racial and historical appropriation: Weldra zal in
een Britse historische dramaserie een (weliswaar mooie) zwarte
vrouw (met gouden neusring en oorbellen, echt waar) de rol
vertolken van Anna Bolleyn.

Zo lang wij maar geen Zw@rte P!et meer spelen, aan culturele

toe-ëigening doen, want dat wordt verboden….

“Jodie Turner-Smith geeft Anna Boleyn kleur”, en “waardoor
producent Fable Pictures een krachtig signaal stuurt dat ook
acteurs van kleur kunnen meespelen in een historisch drama.
Ook Paapa Essiedu (I may destroy you) en Thalissa Teixeira
(Trigonometry) zorgen voor kleur in de casting.”staat er
juichend (https://www.standaard.be/cnt/dmf20201103_94158913)
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De zwarte actrice Jodie Turner-Smith kruipt voor haar volgende
rol in de huid van Anna Boleyn, een van de zes vrouwen van de
Engelse koning Henry VIII.

Een driedelige thrillerserie voor de Britse televisiezender
Channel 5 zal focussen op de laatste maanden van Anna Boleyn,
een van de zes vrouwen van koning Henry VIII. Boleyn werd in
1536 ter dood veroordeeld en uiteindelijk onthoofd in de Tower
of London wegens ontrouw en incest. Ze is de moeder van de
latere koningin Elizabeth I.

‘Het psychologische drama volgt Anna Boleyn in haar
overlevingsstrijd, om een toekomst voor haar dochter te
verzekeren, wanneer ze het machtige patriarchaat rond haar
uitdaagt’, aldus de televisiezender.

De rol van de in ongenade gevallen koningin wordt ingevuld
door de Britse actrice Jodie Turner-Smith, waardoor producent
Fable Pictures een krachtig signaal stuurt dat ook acteurs van
kleur kunnen meespelen in een historisch drama. Ook Paapa
Essiedu (I may destroy you) en Thalissa Teixeira
(Trigonometry) zorgen voor kleur in de casting.

De 34-jarige Turner-Smith looft alvast het script van Eve
Hedderwick Turner. ‘Door dieper in te gaan op de sterke punten
van Boleyn terwijl tegelijk ook haar kwetsbaarheden worden
onderzocht, sprak het script van Eve meteen tot mijn
verbeelding’, zegt ze aan Variety.

‘De legende van deze formidabele koningin en woeste moeder,
zal worden beschouwd als een diepmenselijk verhaal dat vandaag
nog steeds relevant is’, aldus Turner-Smith, die eerder dit

jaar zelf haar eerste dochter met Joshua Jackson heeft
verwelkomd.

Af als een gieter
Het vette zakelijk model van de Clintons was gebaseerd op het
verlies van ‘Hellary’s’ verkiezing tegen Trump. Ze hadden o.a.
lang de collusie van Trump met de Russen uitgebuit om voor
veel geld boeken en lezingen te verkopen. Maar die haring
braadt niet meer.

De waanzinnig hoge ticketprijzen voor het bijwonen van de
stand-up comedian show waarmee ze de VS begonnen rond te
toeren zijn gekelderd.
De waarschuwing dat de VS naar de afgrond zal gaan met het
breed gesticulerend republikeinse monster, dat haar zege stal,
evenmin. Ze vallen nu het kiessysteem aan waarvan ze stellen
dat dat oneerlijk is, niettegenstaande het net dat was dat hen
en Obama ooi in het Witte huis wist te hijsen. Als er wat fout
is aan het systeem dan is het wel de onevenwichtig grote
invloed van de staten New York en California ten koste van
kleine maar evenwaardige staten, gelijkwaardig lid van de
unie. Twee staten die samen een heel grote invloed hebben op
het volk al was het maar omdat de ganse beau monde, de
culturo’s, de influencers, de Hollywood-acteurs en de
‘banksters’ daar wonen. Zij zijn, net als hier, steeds
verontwaardigd en boos als hun kandidaat, een democraat (+/de linker vleugel in de VS) niet wint.
Men kan veel en lang de legitiem verkozen president bashen en
belachelijk maken, maar uiteindelijk straalt dat negatief af

op de niet aflatende haatkliek, de slechte verliezers, die
blijken veel minder democraat en veel minder tolerant en
eerlijk te zijn dan ze lopen te beweren. Het kiessysteem en de
kiezers zijn verkeerd wanneer links de verkiezingen verliest.
Dat het systeem niet deugt, dat vinden ze alleen slecht de dag
dat ze geen gelijk krijgen. Dan verschijnt hun ware aard. De
Democrats zijn de Jeckyll en Hyde, wellicht ten gevolge van
het vele spuiten, snuiven en slikken.

De bevolking die niet tot de groupies van de Clintons, de
Obama’s en Sanders hoort heeft dat steeds meer door. Ze zien
ook de daadkrachtige en de wilskracht van de voluntaristische
hardwerkende Trump. Overal aanwezig zo lijkt wel, en vooral in
het eigen land. Ze zien ook de resultaten: een oplevende
economie en tewerkstellingscijfers die ze in geen 50 jaar
voordien beleefden. Ze zien de afschaffing van de nadelige
verdragen, die in ruil voor ‘wat anders’ door vorige
presidenten en administraties werden gesloten. Ze zien de
terugtrekking uit fondsen van verschillende organisaties
waarin de VS de grootste betaler was, en waarin de andere
partners hun duit nooit of nauwelijks in het zakje deden. Ze
zien de kordate aanpak van de illegale immigratie die veel
inwoners broodroofden en dat leidde tot veel meer
criminaliteit en zwartwerk. Ze zien de stijging van hun
inkomen en een betere en leefbare toekomst.Voor de beau monde,

Hollywood en Co, dat nochtans niet om geld verlegen zit,
betekende Trumps aanpak een tekort aan goedkope nanny’s,
tuinmannen en huisslaafjes, en de prijsstijging van hun
lijntjes wit poeder. Men kan lachen met Trump’s haar, zijn
brede wat aan Mussolini doen denkende gebaren, zijn mimiek,
zijn terugkerende woordgebruik, maar als het op zijn
binnenlands beleid aankomt op de hardnekkigheid in het nakomen
van zijn beloften, dan is Trump de kampioen die ook in 2020
niet verslagen zal worden. Het is bovendien de enige president

die er persoonlijk niet beter van werd (al komt dat misschien,
misschien, later nog wel), en ook dat weten de burgers.

Wil ik met dit artikel nu aangeven dat ik alles goed vind wat
Trump
zegt
of
doet?
Nee,
maar
wel
heel
veel.
https://www.foxnews.com/politics/ticket-prices-plunge-for-bill
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Video

The Clintons talk about abolishing the electoral
college
Bill and Hillary Clinton react during a speaking tour in New
York City.

Tickets to the latest stop on Bill and Hillary Clinton’s
speaking tour were going for as little as $20 on the secondary
market as their 13-city adventure continued to struggle to
find an audience.

The
best seats in the house at Seattle’s WaMu Theater on Friday
could be
had for $829, a steep 54% drop from the $1,785 that the former
first
couple fetched when the tour was announced in early November.

HILLARY CLINTON DELIVERS DRAMATIC READING OF TRUMP’S ‘I’M
F—ED’ QUOTE FROM MUELLER REPORT

But organizers soon had to slash listed prices and even offer
discount ducats through Groupon to boost sales.

The official prices for Friday’s appearance ranged from $66.50
to $519, the Seattle Times reported.
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“I
really believe that we are in a crisis, a constitutional
crisis,”
Hillary Clinton opined during the 90-minute performance,
presented as an
interview of her and her husband by actor Bradley Whitford.
“This is a
test for our country.”

Rechts is dom, en links is
slim? Het blijkt andersom.
Hier in Europa beweren het dagblad en het TV journaille,
kracht bijgezet door uitspraken van geselecteerde
‘deskundigen’, dat de slimme mensen stemmen op Clinton, en de
domme op Trump (iets gelijkaardigs zag ik onlangs een
universiteitsprofessor op TV ook beweren over de slimme
tegenstanders van Brexit en de domme voorstanders van Brexit)
En kijk nu even naar dit filmpje, gemaakt door een
onafhankelijke journalist/media analyst.

Onafhankelijk, want hij geeft helemaal niet aan wat zijn
persoonlijke mening of voorkeur is, noch suggereert hij de
‘juiste’ antwoorden die de geïnterviewden moeten geven. (Hij
mag dan wel een persoonlijke mening/voorkeur hebben, hij laat
die niet merken tijdens zijn interview.
Hij stelt gewoon de vraag: “Of een een van de belangrijkste
programmapunten van Hillary Clinton om de sharia-wetgeving in

te voeren in de USA , een goede zaak zou zijn, en of ze hierin
Hillary volgen en steunen?……”
Verbaas jullie over de antwoorden van al die ‘slimme’
democraten, en denk dan nog eens na over, en vergelijk met wat
u hier hoort en leest.
De pers en het onderwijs beïnvloeden mensen meer in hun
stemgedrag dan
influisteren.
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