München:
‘Schwarzfahren’
(zwartrijden) gecanceled
“Städte streichen dasWort „Schwarzfahren“Kann das Wort
„Schwarzfahren“
rassistisch
sein?
Die
Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG) tauschte sämtliche Plakate, auf
denen das Wort zu sehen ist, systematisch in der gesamten
Stadt um.

(Kan het woord ‘zwartrijden ‘ racistisch zijn? De Munchense
verkeersonderneming verwisselde/verwijderde systematisch in de
ganse stad alle borden waarop dat woord te vinden was)

Dat het vooral de zwarte/gekleurde geïmporteerde nieuwkomers
zijn die ‘zwartrijden heeft er natuurlijk ook mee te maken? Zo
werd en wordt een figuurlijke betekenis meteen en tevens ook
een letterlijke. De grappen daaromtrent zullen met hun ingreep
in de Duitse taal niet verdwijnen, in tegendeel zelfs. Mijn
bericht op FB en elders zal er ook toe bijdragen. Het Duitse
oorlogsverleden heeft er beslist voor gezorgd dat de
cancelcultuur en de wokeness er een hallucinant hoogtepunt
kennen. De angst om als nazi te worden bestempeld zorgt er
voor dat besturen, overheden en bedrijven actief en als
bezeten op zoek gaan naar alles wat hen met hun verleden zou
kunnen associëren. Ze reageren daarom En dus is er al een hele
tijd de hysterische zoektocht, wedstrijd zelfs, aan de gang om
de meest heilige kwal van Duitsland en de wereld te zijn? Zo
wachten ze zelfs geen klacht of beschuldiging meer af, maar
anticiperen ze daar op. Straks zullen ook de woorden
zwartwerken, zwart geld, zwarte economie, zwartboek enz.
sneuvelen indien de Duitser laat begaan. Als kampioenen in
politieke correctheid zijn de Duitsers nog slechts de schaduw

van de angsthaas, verworden tot de schandvlek in hun grootse
verleden, dat veel meer is dan de 5 jaar 2de wereldoorlog.
Alle grote Duitse denkers draaien zich vandaag om in hun graf.
Moge het Duitse volk tijdig inzien dat ze voor andere en
betere leiders moeten kiezen. Te beginnen bij de verkiezingen
voor een nieuwe Bondskanselier ter vervanging (eindelijk) van
Merkel.

https://www.bild.de/video/clip/politik/hier-spricht-das-volk-s
taedte-streichen-das-wortschwarzfahren-77015546-77018992.bild.html

Iemand zwarte olifanten met
sneakers
van
Jimmy
Choo
gezien?
Fout !! Het is niet de stad Brussel die de geplunderde
handelaars vergoedt.

Het
zijn
vooral
de
blanke
racistische
Vlaamse
belastingbetalers die de handelaars zullen vergoeden, want
Brussel heeft geen geld, enkel schulden. En zo lopen er nu
onrechtstreeks, dank zij ons belastinggeld een hoop negers
rond met dure merkkledij en schoenen van Jimmy Choo en
anderen. Toch makkelijk voor de politie om die er in Matonge

uit te pikken? Oh ja, ik was het vergeten, dat zou raciaal
profileren heten, en weer aanleiding kunnen zijn tot rellen,
plunderingen en vernielingen die wij mogen betalen. Laten we
maar doen alsof we de zwarte olifant niet gezien hebben?

Iemand een zwarte olifant gezien met deze schoenen en
eventueel een zonnebril?
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200622_04998185

Stad
Brussel
vergoedt
geplunderde handelaars
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De betoging van 7 juni liep na afloop uit de hand. Foto:
BELGAIMAGE
Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem
groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die
hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives
Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7
juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de
stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de
verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de
eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn
verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na
het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de
vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra
kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige
kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars
zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel
hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt
nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen
eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de
Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in
het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij
niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.

Stasi-toestanden
Voor de tweede keer in een paar dagen tijd werden posts op
mijn Facebooktijdslijn ‘Antoine Griffon’ verwijderd samen met
een bijhorende filmpje dat jongeren toont die in rubberbootjes
onderweg zijn om Europa te komen bezetten. Er aan gekoppeld
een Facebook-ban van 30 dagen.
Ik wordt duidelijk anoniem gevolgd, gepest, systematisch
gescreend en geïntimideerd.
Wist ik maar welke ratten er zich onder ons bevinden.
Daarom plaatste ik het betreffende stuk en de video in de
website van Nageltjes en de persoonlijke blog , en vinden via
andere Facebook de links er naartoe op zijn status , maar ook
op de hunne.
Het betreffende filmpje werd geüpload naar Youtube, om het
mogelijk te maken voor anderen om het te linken, het vandaar
te downloaden en te verspreiden.
Antoine Griffon besloot om meer actief te zijn op het sociale
medium VK, dat niet door de Europese gangsters wordt
gecontroleerd want opereren vanuit Rusland. VK kent nog niet

alle toeters en bellen die Facebook heeft, maar dat is een
kwestie van tijd.
Ja, extreme Stasi-toestanden nopen om extremere en moeilijkere
wegen. Het alternatief zou zijn dat we zouden opgeven.
Het is duidelijk, er is een oorlog aan de gang, en die is
tegen ons gericht. En we weten wie de Stasi zijn die ooit op
het schavot zullen staan, en in de genocidegeschiedenis die
wij nu zien vorm krijgen.

Verdedig uw land en uw leven ! Ze zijn enig !
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Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder
geëxecuteerd.

