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

De leugenpers publiceert …
Fake News (vervalst nieuws!)

Wij bekijken het zeer kritisch want argwanend is voltooid
verleden tijd. Het resultaat is altijd hetzelfde: wij walgen
bij het bekijken en lezen van vervalst en voorgekauwd
nepnieuws.
Vroeger was het vooral het dagblad “De Morgen” dat er in
uitblonk. Vandaag is het vooral het dagblad “De Standaard” en
het weekblad “Knack” die zich laten opvallen met bewust
opzettelijk gepleegd bedrog. Bij de 0000 is er helemaal niets
veranderd. Eén en Canvas tonen bijna uitsluitend hersenspoelde
filmpjes en indoctrinerende fake-gesprekken tussen linkse
opinie-makers en weerloze figuranten van wie de realistische
tussenkomsten brutaal gecensureerd worden.
De overbodige onvlaamse openbare omroep durft gewoon al lang
geen rechtstreekse uitzendingen meer aan, en de Vlaamse
TelevisieMaatschappij is al niet veel beter! Alles maar dan
ook werkelijk alles wat ze uitzenden is nooit meer
“rechtstreeks” maar in “uitgesteld relais” om de schaar van de
fascistische en doorgaans linkse censor haar knip- en plakwerk
te laten doen.

Het fascistische dictatoriale recept
is overduidelijk:
beliegen en bedriegen. De nationaal socialist en dus nazi
oorlogsmisdadiger Joseph Goebbels had het niet beter kunnen
regisseren.
1. Eerst wordt er een slogan gelanceerd alsof die waar zou
zijn. (Voorstel Smeyers is er zwaar over.)
2. Vervolgens wordt een leugen geroeptoeterd (Syrië is
folterkamer geworden.)
3. Tenslotte wordt een hersenspoelende quote geciteerd die
nergens op slaat, maar uitsluitend de bedoeling heeft de
aandacht af te leiden van wat er werkelijk toe doet en
mis gaat. (Nederlander in Turkije: ‘zeg dat ik Belg
ben’.)
Als je de leugenpers en de staatsmedia gelooft ben je ofwel zo
naïef als een kind van 12 maanden ofwel zo alert als een
dromedaris met een enkelband aan zijn poot of een
breedsmoelkikker die net in een openstaand vat 12 jaar oude
bourbon gevallen is.
Er is maar één manier om aan het gevolg van de leugens en
hersenspoeling te ontsnappen, en dat is wat wordt voorgelogen
gewoon omdraaien. In de meeste gevallen kom je dan uit bij de
waarheid.
Juist daarom regisseren de leugenpers en de staatsmedia hun
huisregel #3: telkens een hersenspoelende quote citeren die
nergens op slaat maar uitsluitend de bedoeling heeft de
aandacht af te leiden van wat er werkelijk toe doet en mis
gaat.

De Belgische en Vlaamse regering houdt
ons arm, de corrupte Belgische media en
de
Vlaamse
leugenpers
houden
ons

Vlamingen dom. De geschiedenis herhaalt
zich. Wat hebben we geleerd vandaag?
Gepikt van Lieve
“Mensen, het is vijf voor twaalf, niet in Nederland, maar in
Europa… We hebben hier gewoon een vijfde colonne… In een land
van mensen die dit land naar de verdoemenis willen helpen… En
ik moet dan horen: Ik ben een vies varken, u bent een
christenhond… Dat zeggen zij… En u laat over zich lopen…
Godverdomme in mijn stad, Marokkaanse en Turkse jongeren
beroven u en mij en ouwe vrouwtjes, en wat doet de politie?
Godverdomme niks. Als je d’r iets van zegt, discrimineer je…“
U hoort het goed: “Turkse jongeren”. Pim Fortuyn is vermoord.
Zijn moordenaar daarentegen loopt nu vrij rond! Gelukkig leeft
Geert Wilders nog!
En dàt is géén fake-news!

De waarheid en vrijheid

Constructieve journalistiek?
Vandaag verscheen er in ’t Pallieterke een artikel waarin
Frank Thevissen brandhout maakt van de rode VRT-nomenclatura
in niet mis te verstane maar toch wat wollige bewoordingen.
“Constructieve journalistiek” is wat hij aan de VRT verwijt.

Wel laat ons bij nageltjes eens de puntjes ip de ï zetten.

De
VRT
censureert,
manipuleert,
discrimineert en indoctrineert.

Daarom zouden Björn Soenens en Paul Lambrechts met
onmiddellijke ingang hun oneervol ontslag moeten krijgen om
dringende redenen, wegens wangedrag dat alleen in dictatoriale
staten vertoont wordt door verantwoordelijken van zenders die
bestaan bij de gratie van het belasting betalende volk.
Het gaat helemaal niet over constructieve journalistiek, het
gaat over misbruik, partijdigheid, bedrog en heuse misdrijven.
Nu mag de NVA wel zeggen dat “als dit allemaal klopt, de
hoofdredactie een probleem heeft”. Wel laat de NVA dan
eindelijk eens bewijzen dat ze in staat is Sven Gatz te
verplichten om zijn verdomde plicht te doen als bevoegde
media-minister.

De
“hooligans”
waren
bezorgde,
respectvolle
vaderlandslievende burgers!
Het verslag van een aanwezige ooggetuige op het beursplein.
Brussel, zondag 27 maart 2016.
Een aantal dagen na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel,
besluit ik om met mijn zoontje van 8 jaar naar de rouwplaats
aan het Beursplein te gaan. Dit om onze steun te betuigen en
om mijn zoontje meer uitleg te geven over het hoe en wat van
de laatste dagen… Want zeg nu zelf, hoe leg je al deze terreur
uit aan een kind van zo jonge leeftijd die al met moeilijke
vragen durft af te komen? Vragen gelijk “papa, waarom doen die
mensen dat?” En toegegeven, als vader zie ik de toekomst
somber
in.

Na een uurtje rijden en twee lekkere Brusselse wafels later,
komen we bij het plein aan. Er zijn honderden rouwenden

aanwezig, de stilte die er heerst is pakkend. Ik zie overal
vlaggen hangen van diverse landen, gaande van België tot
Marokko. Her en der zingt er iemand liederen van hoop, tussen
de massale aanwezigheid van neergelegde bloemen. Wat mij wel
al meteen opvalt, is een bepaald groepje dat op de trappen
rechtsboven staat. In het begin lijken het me mensen met
positieve boodschappen zoals ‘Stop de haat’ en ‘Verenigd zijn
we sterk’. Maar al snel wordt me duidelijk, helaas, dat ze er
ook staan om hun propaganda te verspreiden, in de zin van
extreem-linkse ideologie. Ikzelf ben een links ingesteld
persoon, maar kan er niet tegen dat mensen zo’n drama proberen
te gebruiken voor hun politiek programma, links of rechts! Ik
negeer ze verder.
Na ongeveer een half uur gerouwd te hebben, vind ik dat het
tijd is om terug huiswaarts te keren, de kleine begint zich
bovendien ook te vervelen en wilt thuis op de playstation
spelen. Maar ineens, komende van het station Brussel-Noord,
horen we veel lawaai. Ik pak mijn zoontje op de schouders en
besluit, langs de kant, om te kijken wat er gaande is. Wat ik
zie, is een indrukwekkend schouwspel. Een leger van minstens
600, de meesten in het zwart geklede, mannen trekken richting
het Beursplein. Her en der worden er onderweg fakkels aan
gestoken. Vele mensen rond me weten, net als ik, niet wat er
gaande is. Komen ze hier ruzie maken? Komen ze hier de boel op
stelten zetten? Vanwaar deze zeer opvallende betoging? En was
het niet verboden om te protesteren vandaag? Het valt me
meteen op dat het echte ‘hooligan types’ zijn. Groot, breed,
luidruchtig, de meesten kaal geschoren. Je kent het wel.
Net voor ze aankomen aan het plein, passeert deze bende een
groepje militairen die instaan voor onze veiligheid. Meteen
beginnen al de hooligans massaal te applaudisseren. Dit als
teken van respect. Iets wat door de militairen zichtbaar
geapprecieerd wordt. Mijn eerste mening begint al bij te
draaien en al zeker als ik zie dat wanneer ze aankomen aan het
plein zelf, ze allemaal meteen muisstil zijn. Het valt

onmiddellijk op, ze komen duidelijk om te rouwen. Niet om
ruzie te maken, niet om ‘politieke’ standpunten aan te halen.
Neen, vanaf het begin is iedereen van deze opvallende
groepering stil en willen ze mee rouwen, juist zoals de rest
van ons. Het enige verschil is dat deze mensen geen
‘zondagskledij’
dragen,
zeg
maar.

Vooraan wordt een spandoek zichtbaar gemaakt… ‘Casuals against
terrorism’. De stilte wordt doorbroken met luid gezang. “We
hate ISIS” galmt loeihard door de straten van Brussel. Velen
van ons die er rond staan, zijn onder de indruk en kijken het
schouwspel toe. Een oud koppel vlak langs ons begint te
klappen voor hun. Mijn zoontje weet niet wat er gaande is maar
kijkt met de mond open toe. Maar dan ineens verandert de
situatie. Een bepaald persoon met bril op, volgens mij
duidelijk onder invloed van drugs, probeert het spandoek te
verwijderen die de hooligans tonen. Deze persoon wordt eerst
nog rustig weg geduwd, maar nadat hij nogmaals het spandoek
probeert te verwijderen of scheuren, krijgt hij een klap en
valt hij op de grond. Ik keur geweld nooit goed, maar deze
persoon heeft er echt wel zelf om gevraagd.
Maar dan begint het. Het groepje links radicalen dat
rechtsboven aan de trappen staat, begint de hele bende

hooligans te provoceren en zingt liederen tegen hun, ment
noemt ze racisten en fascisten. Wat extreem belachelijk is,
het valt immers op dat er ook gasten met ‘een bruin tintje’
rondlopen tussen deze groep. Uiteraard volgt er reactie en na
enkele minuten besluiten de hooligans om ze op een kordate,
maar geweldloze manier van de trappen te verdrijven (een
beetje lomp wel dat enkelingen over de bloemen lopen). De
politie komt tussen beide en evacueert de extreem linksen voor
hun eigen veiligheid en de hooligans zijn ‘baas van de
trappen’. Helaas is het hek van dam.
Mensen die pas zijn aangekomen beginnen te geloven dat het om
een actie van extreem-rechts gaat, mede doordat de links
radicalen die ondertussen onder het pas aangekomen volk deze
boodschap verspreiden. Ik probeer tussenbeide te komen en zeg
dat dat helemaal niet klopt, maar krijg ineens van langszij
een klap tegen het gezicht. Mijn zoontje begint te wenen. Ik
draai me maar zie niemand… Een laffe daad en waarom?! Omdat ik
de waarheid zeg?! Een tv ploeg van de VRT, die nota bene amper
op drie meter van me staat, heeft deze scene duidelijk gezien
maar ze verkiezen het om de hooligans te blijven filmen.
Ik besluit naar huis te gaan, mijn zoontje heeft bang.Op de
radio hoor ik hoe de media melding maakt van ‘extreem rechtse
betogers’ die de boel op stelten zetten. Maar ik heb zelf
gezien dat dat helemaal niet waar is. De provocatie kwam
duidelijk van extreem linkse hoek. Ongelofelijk dat de politie
dan ingaat tegen het eigen volk dat opkomt voor ons land en
normen en waarden. Deze actie had niets te maken met racisme.
Dat was duidelijk! Mijn maag draait er dan ook van om om te
zien hoe de media de massa voorliegt en dit protest probeert
te marginaliseren en demoniseren.
Dan zijn er eens mensen die opkomen voor het land, en dan
kraakt men ze af. Hooligans die elkaar normaal kunnen
verscheuren, die nu broederlijk samen komen en opkomen voor
het vaderland. Het zou een mooi verhaal kunnen zijn en een
positieve boodschap, maar helaas besef ik eens te meer, dat we

leven in een zevermaatschappij. Zonde! Enkel teleurstelling
heerst, maar ik wil nogmaals mijn respect betuigen aan deze
‘Casuals against terrorism’. En dank u! De volgende keer loop
ik met jullie mee.
h/t : de auteur (Rudy S.), Guido Van Alphen en Viktor Van
Vosselaer

Conclusie:
Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde
die zondag als eerste het woord hooligans
gebruikte,
is
een
leugenaar
die
lasterpraatjes verkoopt!
De Frantalige Burgemeester van Brussel,
de leugenpers, de regimemedia
(VRT &
VTM) pleegden allemaal Vlaamshatende en
islamofiele propaganda door te liegen en
te bedriegen dat het de spuigaten uit
loopt.
De demonstranten waren vredevol én
vaderlandslievend.
De
belasterde
“hooligans” waren bezorgde, respectvolle
vaderlandslievende
burgers!
Mayeur
misbruikte de ordediensten en gedraagt
zich als een imperialistisch Nazikopstuk.
Vooral ‘De Standaard’ en ‘De morgen’

laten zich weer opmerken door fanatiek
hardnekkig
volgehouden
hersenspoelinggedrag. Koop deze bladen
niet meer en maak iedereen duidelijk dat
ze vol indoctrinerende lasterpraatjes en
leugens staan. Ze zijn allebei de
“Völkischer Beobachter“s van onze tijd.

Je suis hypocrite !

Hernieuw uw internet venster en blijf hernieuwen! Daar kunnen
ze voorlopig niets aan doen!

Zo, meer moet dat vanavond niet
zijn. Toelichting volgt morgen en
zal genadeloos zijn voor al deze
volksverraders. Allemaal helemaal
niets met de ISLAM te maken?
Komaan, wij zijn geen varkens, apen
of honden!! Vanaf nu staat gewoon
de
doodstraf
op
islamofiel

volksverraad!

Duitse overheden censureren
bewust de waarheid
SCHOKKEND: ‘Strikte instructies
Duitse politietop om misdrijven
vluchtelingen niet te melden’
” BILD onthult wat de Duitse autoriteiten onder de pet
houden, en waarom de politie lang niet altijd de hele
waarheid vertelt.
Een politieagent uit Frankfurt verklaart: “Dossiers van
misdrijven die worden gepleegd door daders met een
buitenlandse afkomst die terecht komen bij onze balie worden
onmiddellijk terzijde geschoven. Er zijn strikte instructies
van de politietop om geen melding te maken van misdrijven die
worden gepleegd door vluchtelingen. Alleen als het gaat om
directe verzoeken van de media kan het worden gemeld.”
De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in
de deelstaat Hessen geeft toe dat “de leiding van de
persafdeling wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met het
benoemen van vluchtelingen omdat extreem-rechts het anders
kan misbruiken om selectief sentimenten op te stoken tegen
hen die bescherming zoeken.”
Ook in Nordrhein-Westfalen kent men dezelfde instructies:
incidenten in en om asielzoekerscentra mogen niet worden

gemeld, tenzij het azc is aangevallen door neo-nazi’s. Ook in
andere deelstaten kent men deze instructies.
In 2015 waren er volgens de minister van Binnenlandse Zaken
in deelstaat Saxen maarliefst “1006 aanvallen en misdaden
tegen de menselijke vrijheid in asielzoekerscentra, inclusief
elf gevallen van doodslag of moord.”
Slechts drie(!) van deze misdaden zijn ook bekend gemaakt.
Acht gevallen van seksueel misbruik en verkrachting, waarbij
voor een deel kinderen slachtoffer werden, verdwenen in de
doofpot.
Bij moord en doodslag (in asielzoekerscentra) wordt uitermate
voorzichtig omgegaan met de beschikbare informatie “vanwege
bepaalde indentificatierisico’s” en wordt vermelding “volgens
afspraak met het OM ernstig beperkt of volledig genegeerd.” ”
U las nieuwe feiten over het politiek-correcte leugenachtige
bestuur in Duitsland. U las dus niet van Kafka. Of van Orwell.
Maar gewoon iets dat gebeurt in Duitsland anno 2016. Een open
democratische rechtstaat met een grondwet.
Samenvatting: de Duitse politie moet op last van de overheid
zo weinig mogelijk melding maken van misdaden waarbij
vluchtelingen zijn betrokken. Ook als het gaat om zeer
ernstige misdaden als moord en verkrachting in
alsielzoekerscentra, met zelfs kinderen als slachtoffer, moet
alles zo veel mogelijk onder de pet worden gehouden. En alleen
al in de deelstaat Saxen werden in 2015 in azc’s meer dan 1000
misdaden gepleegd, die vrijwel allemaal (bewust) onder de
politiepet werden gehouden.
Als u Duitser bent geldt vanaf heden: de vraag is niet of u
paranoïde bent, de vraag is of u paranoïde genoeg bent.
BRON

Brekend:
Farid
‘Le
krijgt een cadeau !

Fou’

Brekend nieuws:
Farid Le Fou krijgt een cadeau van 42.000
euri, op te hoesten door de Belgische
belastingbetalers!
Iedereen
weet
overigens dat die zich grotendeels in
Vlaanderen bevinden dus in feite worden
de Vlamingen een loer gedraaid.
De Euronazistische rechters in Straatsburg vonden het nodig om
België te veroordelen omdat de gangster in de Belgische
gevangenis onmenselijk zou zijn behandeld. Kan het zotter? De
opgegeven reden is echt dement. De onmenselijke behandeling
zou er in bestaan hebben geen rekening te houden met de
psychische problemen van Farid Le Fou (De Zot)!
Van corrupte rechters gesproken: dit slaat werkelijk alles.
Kan België deze rechters niet laten afzetten wegens
onbekwaamheid of laten veroordelen wegens manifeste dementie
en corruptie?
Dat hof is overigens een onderdeel van de islamofiele Raad van
Europa die ook achter de onwettige, dictatoriale en
ondemocratische resolutie van Straatburg zat. Blijkbaar is het
beter die Raad van Europa zelf af te schaffen voor de corrupte
leden ervan zelf door een volkstribunaal veroordeeld worden
tot de strop.

De oorspronkelijke bedoeling van die kaste parasitaire
profiteurs was Europa te beschermen tegen de rode dictatuur.
Die raad heeft enorme kapitalen gekost en niets opgebracht
behalve een islamitische invasie en sinds kort ook een
uitgelokte voet van oorlog met Rusland. Als dat geen corruptie
en verraad mag genoemd worden wat dan wel nog?

Een understatement ?

Hadden we in Vlaanderen ook
maar zo’n grootste partij en
zo’n voorzitter!
Luister vooral naar het hypocriete
kereltje Pechtold.
Een leugenaar en verrader die beweert dat “Allahoe
Akhbar” (Allah is de grootste) “God zij geprezen”
betekent! De socialisten kennen ook wat van
volksbedrog. Een onnozel marxistisch mannetje

beweert botweg dat het onze kinderen zijn die in
vluchtelingenkampen zitten.

