De staats’veiligheid’ (sic)
vergist zich (bewust) van
vijand
Yes Donald, you were absolutely right. Brussels is a hell hole
and our security service the Comedy Capers Keystone Cops.

De verontwaardiging die volgde op Trump’s uitspraak was meer
dan onterecht en getuigde van struisvogelgedrag. Het
onderstaande artikel illustreert maar een van de vele feiten,
faits divers genoemd, die zich bijna dagelijks voordoen. Hier
viseert men makkelijker en liever een Vlaams krantje in plaats
van het echte tuig.

In dit land dat enkel Kafka had kunnen bedenken focust de
staatsveiligheid zich op de zogezegde rechts extremisten die
de criminelen en terroristen hard willen aanpakken, in plaats
van op de criminelen, de terroristen en linkse
criminelenknuffelaars en goedmenschen. België is dan ook de
zetel en draaischijf van het gespuis van de wereld.

Dat men zich eindelijk maar eens bezig houdt met diegenen die
de vele tientallen tonnen cocaïne maandelijks door hun neus
jagen. Bij sommigen ziet men het witte poeder nog onder hun
neus plakken. De staatsveiligheid vergist zich al tientallen
jaren van vijand. Dat kan enkel omdat de regerende politici
dat zo stuurden. Niet moeilijk met politiecommissarissen zoals
er laatst een in Terzake zat. Hij moest zich in onmogelijke
wollige knoop wringen om de welbekende diverse gemeenschappen

en organisaties te sparen die aan de basis liggen van alle
rellen, terreur criminaliteit, en fraude. Appeasement om de
vrede te bewaren en zijn job. Wat leert zulk een lafaard nog
aan de rekruten? Wie collaboreert met de vijand? Wie heeft er
boter op zijn hoofd… of poeder in zijn neus, rook in zijn
longen, crack in zijn bloed?

https://www.hln.be/brussel/albanese-maffiabaas-die-al-17-jaarwordt-gezocht-blijkt-in-brussel-te-wonen~a3cbba51/

Albanese maffiabaas die al 17
jaar wordt gezocht, blijkt in
Brussel te wonen
BRUSSEL Een Albanese maffiabaas waar internationale
politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in
Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN.
Ilir Meto (56) – bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ – kreeg
in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu
blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.

De politie en het gerecht zijn karig met informatie over de
zaak. Volgens de Italiaanse pers is de Albanese topcrimineel
opgespoord door de anti-maffia-brigade van de stad Lecce, in
het zuiden van Italië. Dat wil het gerecht in Brussel echter
niet bevestigen.

“De man is op 2 maart door de Belgische politie gearresteerd

in Sint-Joost-ten-Node”, zegt een woordvoerder van het
Brusselse gerecht. Dat gebeurde wellicht door agenten van het
FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale
politie.

Valse naam
De Albanees leefde vermoedelijk al jarenlang onder de radar in
Brussel. Hij maakte gebruik van vervalste documenten en een
valse naam. Of de man hier ingeschreven was en werkte of een
ander inkomen had, is niet duidelijk. Het gerecht of de
politie willen er ook niets over kwijt.

Het is evenmin duidelijk of Ilir Meto (56) in ons land wordt
verdacht van criminele feiten. “Zijn aanhouding gebeurde in
het kader van twee Europese aanhoudingsbevelen voor handel in
verdovende middelen”, verklaart het gerecht. “Een veroordeling
uit 2004 tot 14 jaar gevangenisstraf en een uit 2012 tot 15
jaar.”

Drugshandel
Volgens de Italiaanse pers werd Ilir Meto (56) bij die twee
veroordelingen gezien als een van de spilfiguren bij
grootschalige drugshandel met cannabis, hasj, cocaïne en
heroïne. Zijn naam duikt ook op bij de handel in wapens van
het type Kalashnikov. De Albanees-Italiaanse bende waarvan hij
deel uitmaakte zou ook banden hebben een Italiaans-Marokkaanse
bende.

De maffiosi is er alleszins in geslaagd om gedurende een
bijzonder lange tijd onopgemerkt te blijven. Hij is op dinsdag
27 april uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij nu nog 26 jaar
celstraf uitzitten.

Goedeltje op reis
VLD dreigt recordhouder “Onder de kiesdrempel duiken” te
worden.

Goedeltje, het ex-poepertje van Steve Gratis, je weet wel, die
met heel veel noten op haar Liekens, zat de afgelopen
coronatijd in Marbella/Spanje.

Ik wou eerst schrijven:”Goedeltje het poedeltje van …. , maar
sinds S(i)hame id die avatar al ingenomen

Tja, als Goedeltje anderen Driesje noemt, dan mag ik haar
analoog ook wat verkleinen; toch?

De coronawetten en meer in het bijzonder het verbod op niet
essentiële reizen, gelden die niet voor haar Herbertje,
Bartje, en Alexandertje? Oh, ze is haar huidkanker probleem
aan het behandelen in het zonnetje? Ik dacht dat dit een
medische contraindicatie was? Niet iets wat een normale zieke
alleenstaande vrouw met twee kinderen en een uitkering van
1200€ zou (kunnen) kiezen. Maar voor een VLD poitica/cus

gelden natuurlijk nooit de weten die ze voorzagen voor het
plebs.

Bovendien laat haar doorlopend staatssalaris van 6000€ per
maand dat toe, alsook haar zeer waarschijnlijke starterspremie
bij de VLD, zoals ook S(i)hame die kreeg om bij de VLD op de
kiestlijst te staan. Van SP-a( nu Voorruit

) naar VLD is

slechts een kleine ethisch-morele stap als echte ethiek en
moraal ontbreken. Bij de Open VLD hebben de tongen altijd al
wat anders uitgebraakt dan de echte motieven die spinnen in
hun brein.

Daarin hebben ze dezelfde geestelijke modus operandi als quasi
alle aan macht en geld verslaafde regimepolitici. Zij zijn de
leiders, en dank zij hun domme kiezers: jullie de lemmingen.

Gaat dit het kiesgedrag veranderen. Ik hoop het!

Heil en glorie aan ‘tscheldt, een internetkrant die uw geld
waard is.

Is dit Goedele Liekens in
Marbella
of
een
andere
sjoemelende Open-Vldster?
13 april 2021 De Ziel

Omdat we van Egbert Lachaert geleerd hebben dat iedereen
schuldig is tot het tegendeel bewezen wordt vragen wij U of U
niet gewoon samen met Goedele Liekens aan het pintelieren bent
in Marbella. We weten ondertussen dat de jongens en meisjes
van de Open Vld wetten uitvaardigen die alleen gelden voor het
volk en niet voor henzelf, dus het zou kunnen dat het Goedele
Liekens is die op deze foto vierkant haar frak veegt aan het
begrip essentiële verplaatsing en reisrestricties. Maar we
spreken met 2 woorden. Egbert indachtig willen we gewoon
Goedele kunnen vrijspreken.

TSCHELDT.BE

S(i)hame-gate: alle lijken
zijn nog niet uit de vele
kasten.
Verrassing alom wanneer Johan ‘gladjanus’ Vandelanotte optrad
om te trachten Sihame el Kaouakibi vrij te pleiten. Het genie

van Electrawinds dat de belastingbetalers miljoenen heeft
gekost, en nog veel meer zal kosten, werd aangezocht om de
door justitie onderzochte boekhoud- en fraudecarrousel te
komen verdedigen als een schoonheidsfoutje. Hij noemde haar
inkomen en de door haar gefactureerde bedragen markt conform!

Ik ben er zeker van dat de socialistische achterban, en alle
andere gewone burgers overigens, daar anders over denken.

Johan’s participaties in Electrawinds daarin waren ook maar
wat schoonheidsfoutjes, en niet bedoeld tot persoonlijke
verrijking, zo werd de bestolen burger wijsgemaakt.

Wij geloven die Johan Gladjanus meteen, net zoals dat wij
geloven dat het door hem bedachte Zilverfonds echt bestond?
Zucht!

Ze hadden evengoed een beroep kunnen doen op Willy Claes of
Freya VDB of een andere socialist. Die zijn even geloofwaardig
als het om toedekken, misleiden en frauderen gaat.

Naast het recente vuile wasje dat blootlegde dat Sihame zich
door de VRT royaal (via haar firma) liet betalen terwijl ze
zelf in de raad van bestuur zetelt en er toezicht hield moet
op zich al genoeg zijn om haar met pek en veren voor eeuwig de
rozen in te sturen.

Het zal niemand verbazen dat wat tot vandaag uitlekte slechts
een deel is en allerminst een schoonheidsfoutje in creatieve
boekhouding van multi-entrepreneur Sihame die het ene na het
andere quasi kapitaalloze firmaatje oprichtte. Ja, dat kan

tegenwoordig al met een kapitaal van minder dan 1000€, en dan
moet het nog niet eens volstort worden. De overheid wou met
die kapitaalloze firmaatjes de economie stimuleren. Geen
wonder dat daarvan meteen gebruik en misbruik werd gemaakt.
Het krioelt van de spookfirmaatjes, vooral in grootsteden. Die
gaan op de fles als het te heet wordt en veranderen
makkelijker van bestuurder dan een propere mens van
onderbroek. Zo genieten ze kwijting voor onfrisse gedane zaken
en een vluchtweg. Zo ook denk ik dat de recente ontslagen van
El Kaouakibi in enkele van door haar opgezette firmaatjes
moeten worden bekeken. Geld of iets van waarde zal men er
alleszins niet terugvinden. Een diepe onfrisse put des te
zekerder.

Tja zo iemand als Sihame el Kaouakebi wordt dus met haar door
subsidies rechtgehouden bedrijfjes multi- of serial
entrepreneur genoemd.

Mijn hond is dat dan ook. Hij legt alle dagen drollen en loopt
er dan van weg. Helaas kreeg ik voor hem nog nooit een zak
geld van de overheid. Mijn eigen schuld. Ik had er wellicht
moeten om vragen en er een ‘maatschappelijk belangrijk’
project moeten voor schrijven.

Jullie vuil- of goedgebekte vriend- of vijand- (je mag zelf
kiezen), ontdekte naast wat er al in de stoute krantjes als ’t
Scheld te lezen stond nog iets ongewoon. Men hoeft dus
helemaal niet in Antwerpen te wonen om de koekentrommel te
openen. Het internet van de parking is meedogenloos als
geheugen.

Zo las ik pas op een website over Rieslingwijn een
merkwaardige recensie over een restaurant DoiDoi foodbar in de

Nationalestraat.

En kijk, daar stonden ze weer te blinken Sihame el Kaouakibi
en haar hartsvriendin (lief?) Erika Xuan Nguyen die samen met
haar zus Kim instaan of stonden voor de dagelijks leiding van
de foodbar en die deze zaak hadden opgestart. Misschien heeft
de ondertussen beroemde keuken daar ook gestaan, of staat ze
er nog steeds. De link naar het artikel zie je hier:
https://vriendenvanderiesling.wordpress.com/2017/08/08/doi-doi
-foodbar-antwerpen/#comments

Inmiddels is er geen spoor meer te vinden van de ‘spin off”
van Lets go Urban voor haar boezemvriendin Erika Nguyen die
wel eerder en regelmatig opduikt in satellietfirmaatjes.

Doei doei ! In plaats van Doi Doi. Of zou dat dezelfde
betekenis hebben in het Vietnamees?

Naar een BTW nummer moet men op de verschillende websites
tevergeefs zoeken. Het is immers niet de bedoeling dat er een
neus in hun zaakjes wordt gestoken.

De firma ‘Point Urbain’ heeft inmiddels de boeken ook
neergelegd

Een diepgaander onderzoek waard bevestigden mij al enkele
kenners. Niet enkel naar de verdwenen spullen en de aanwending
van het subsidiegeld en de facturaties en verkiezingsuitgaven,
maar ook naar de staat van de vennootschappen (bestaande en
verdwenen), de bestuurders, de wissels en de redenen daartoe.
De motivatie bij de facturen voor de gebakken lucht en dat
vergeleken met daadwerkelijke gebakken-lucht-prestaties,
andere dan het kappersbezoek of het verteer in bevriende
kledingboetiekjes.

Als
men
ziet
hoeveel
schulden
sommige
van
de
satellietbedrijven over de vele boekjaren hebben opgebouwd is
het mij en anderen alleszins een raadsel waarom daartegen niet
proactief werd opgetreden door de rechtbank van Koophandel en
de
depistage
Misschien
omdat
door
de
stads/
overheidssubsidies, haar politieke connecties en het
ophemelend hoerageroep het niet werd aangedurft ertegen op te
treden.

Probeer dit allemaal maar eens als gewone blanke autochtone
ondernemer eens in Tremelo bijvoorbeeld, en je zult merken dat
je daar absoluut niet mee weg komt.

Dan zou Wouter Verschelden of een andere journaal-coryfee er
meteen nog een schepje bijdoen om een sappige reportagereeks
te creëren in dat extreem rechtse gat vol oplichters.

Maar nu blijven de onderzoeksjournalisten oorverdovend stil en
in hun kot. Ze zullen het wel op Corona steken.

Akelige sciencefiction ?
Bibliotheken verwijderen snel en massaal boeken met Zwarte
Piet.

Fahrenheit 451 (1953), het dystopisch sciencefictionboek van
de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury wordt werkelijkheid. Het
speelt in een wereld waar boeken verbannen zijn, en kritische
gedachten worden onderdrukt. De titel refereert aan de
temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt, 451
graden Fahrenheit (ca. 233 graden Celsius).

Wat doen jullie ertegen? Alle negers, zoals die in onderstaand
filmpje, die onze geschiedenis, cultuur, maatschappij en
gebruiken aanvallen, terug naar Afrika sturen? En er geen meer
een verblijfsvergunning of asiel geven. Dan hebben we meteen
geen last meer van racisme…. zoals vroeger.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1333440576/bibliotheken-verwij
deren-boeken-met-zwarte-piet

Bibliotheken
verwijderen
boeken met Zwarte Piet
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Amsterdam – Bibliotheken zijn op grote schaal en in stilte
bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen.
Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
Anton Kok noemt dat ’logisch’ en ’passend bij de tijdsgeest’.
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Ⓒ Hollandse Hoogte

„Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen”,
zegt hij in het AD. „Zwarte Piet is, wat mij betreft, ’in
strijd met de goede zeden’.”

Dat een groot deel van de Nederlanders nog wel fan is van
Zwarte Piet, vindt Anton Kok geen reden om de boeken te
bewaren. „Sommigen zien fascisme ook zitten. Ik bedoel dat een
smaldeel niet ons beleid kan bepalen.”

Dat ’smaldeel’ bestaat uit 55 procent van de Nederlanders die
volgens een laatste onderzoek Zwarte Piet willen houden.
Voorheen was die meerderheid veel groter, maar tegen de
enquêteurs zeggen ze dat ze voor ’de lieve vrede’ nu voor
aanpassing zijn.

Bekijk
ook:Experts
waarschuwen
voor
islamisering:
’Fundamentalisten intimideren gematigden’

’Schoonmaak’
Volgens Kok sluiten de bibliotheken met hun ’schoonmaak’ bij
de
’maatschappelijke
ontwikkelingen’
aan.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&em
bedId=twitterwidget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=132681
8899778805761&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2F
nieuws%2F1333440576%2Fbibliotheken-verwijderen-boeken-metzwartepiet&siteScreenName=telegraaf&theme=light&widgetsVersion=ed20a
2b%3A1601588405575&width=550px

„Als Zwarte Piet in strijd met de goede zeden is, welke boeken
gaan dan nog meer verdwijnen?” vraagt staatssecretaris Raymond
Knops zich hardop af op sociale media. Minister Ingrid van
Engelshoven (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), die het
onderwerp wel in haar portefeuille heeft, vindt het juist goed
dat de discussie in openbare bibliotheken plaatsvindt. Die
bibliotheken zijn onafhankelijk en gaan over hun eigen
collectie, benadrukt ze.

Bekijk ook:KOZP ook in actie tegen ’grijze piet’

Het is volgens de progressieve D66-politica goed dat
bibliotheken meebewegen, mits ze dit „transparant doen en
hierover het gesprek aangaan met iedereen die dat wil.” Van
Engelshoven ziet het niet zitten dat de boeken worden
weggegooid, omdat het „goed is te blijven leren van het
verleden.”

Het kabinet spreekt normaal gesproken met één mond. Van
Engelshoven laat de uitspraken van Knops aan hemzelf, zegt een
woordvoerder van de minister. „Hij heeft ook een rol binnen
zijn partij en we gaan richting verkiezingen.”

De smerige ‘democrats’ gunnen
hem de glans niet van een
formidabele overwinning

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.
Het zal zo wel historisch gegroeid zijn, maar sommige staten
hebben wel onevenwichtig en onevenredig veel kiesmannen .
Californië 55 ! Zoveel als 5 andere staten samen.
Maar zelfs 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-creaturendie 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 hipanics 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 gelobbied. Bedenk ook dat vele diplomaten hun
luilekker leventje in Europa ophoudt wanneer Trump de VS zich
oa 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 , om zijn strijd tegen de corrupte ondermijnende

zichzelf moreel superieur vindende politieke establishmentfiguren 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, 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. Weldra zal in
een Britse historische dramaserie een zwarte vrouw de rol
vertolken van Anna Bolleyn. Zo lang wij maar geen Zwarte Piet
meer spelen, aan culturele toe-ëigening doen, want dat wordt
verboden….
Jodie Turner-Smith geeft Anna Boleyn kleur

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.

screenshot 6/11/2020 presidential elections – county’s –
https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
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
organisaties aan wie die werd uitgereikt.

figuren

of

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)

Jodie Turner-Smith geeft Anna
Boleyn kleur
03/11/2020 om 12:31 door edm

Jodie Turner-Smith. Foto: Photo News
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.

De terreur neemt toe. Uw
kinderen zijn de grootste
slachtoffers.
Allerhande verschillende gebeurtenissen (Faits divers in het
Frans) in de rand van het nieuws, dat u niet op VRT of VTM
zult horen of zien. Het is een dagelijkse terreur geworden
voor onze kinderen. De recente moorden en onthoofdingen in
Frankrijk hebben veel meer geïmporteerde ‘gasten’ aangezet om
dit terreurgedrag te volgen, dan dat er gederadicaliseerd
raken. Hoe cynisch toch het pact dat naar Marrakesh werd

genoemd en waarvaan er nu in de Europese dictatoriale junta
een vervolg wordt gebreid.

Als u of uw kinderen nog niet aan de beurt waren: die zal dan
nog wel komen.

En welke politieke schuldigen moeten we daarvoor danken? Denk
er aan als u nog eens mag gaan stemmen. Al is het geen
zekerheid meer dat u dat nog vrij zal mogen, en of het dan nog
wel wat zal uithalen.

Omdat de link naar de bron geen duidelijke kijk geeft in
WordPress waarin Nageltjes is opgemaakt kopieer en plak ik het
betreffende artikel integraal onder de link

Geel: Allochtonen dwingen Vlaams meisje te knielen, geslagen,
beroofd, bedreigd

Geel: Allochtonen dwingen
Vlaams meisje te knielen,
geslagen, beroofd, bedreigd
31 oktober 2020Hans De GrootNieuws12 reacties

Twee weken na de racistische vernedering van de 16-jarige
tiener Beau in Puurs, en een week nadat een Vlaamse tiener

door een Marokkaan van de trap werd gegooid in het station van
Kortrijk, werd gisteren in Geel een Vlaams meisje door een
bende allochtonen vernederd, gedwongen te knielen, en beroofd.
Ze moet het hoesje van haar GSM die in haar achterzak steekt
afgeven, om te laten zien of er geen geld inzit. De schokkende
beelden werden door haar moeder op Facebook gezet.
https://video.wordpress.com/embed/Kh3Tw1HJ?preloadContent=meta
data&hd=1

De moeder geeft volgende nog brave boodschap mee:

‘Er kunnen problemen tussen jongeren zijn en mijn dochter is
niet heilig , dat is niemand . Maar heeft wel nog respect voor
anderen . Dit is er gebeurd met mijn dochter gisteren in geel
aan het station . De camerabeelden worden opgezocht . !!! STOP
ER MEE !!!
. Niet stoer doen voor anderen of je laten op
jutten . Je kwetst het zelfbeeld van je slachtoffers daarmee ,
er zijn andere OPLOSSINGEN in plaats van te Vernederen
(
een slag in het gezicht en op uw knieën of moet ik helpen ) en
Dreigen
( zit er geld in u GSM hoesje , laat eens zien
, morgen breng je geld naar mij of er gebeurd iets erg met u )
en maar lachen .MOET ER DAN IETS ERG GEBEUREN ? (niet door
jullie maar anders )
. Hoe zouden jullie je dan voelen als
je het te horen zou krijgen , DENK DAAR MAAR EENS OVER NA .
!!! STOP PESTEN en VERNEDERINGEN !!!. Met dank aan de persoon
die mij dit filmpje heeft doorgestuurd
respect de gezichten onkenbaar gemaakt’

. Heb uit

In de reacties is er niet alleen lof voor de moeder. ‘
Respect? Ik had die smerige smoelen toch herkenbaar gelaten.’
Elders valt te lezen: ‘Mocht dat mijn dochter zijn, dan zou er
bloed vloeien.’

De golf van aanvallen op Vlaamse kinderen en jongeren (Puurs,
Kortrijk, Geel) toont aan dat allochtonen zich straffeloos
voelen, omdat ze het ook zijn. In Puurs is iedereen alweer
vrij, in Kortrijk werd de dader nog geen 24 uur vastgehouden.

UPDATE: Op grote schaal wordt nu door de leugenpers beweerd
dat de aanvallende jongeren géén allochtonen zouden geweest
zijn. We hebben de beeldopname nog eens goed beluisterd, en we
hebben – zonder enige bewerking van het geluid – het
beeldfragment van zowat 5 minuut 25 seconden tot 5 minuut 60
seconden voor u vijf keer achter elkaar geplakt. Het woord dat
u wel degelijk heel herkenbaar hoort is ‘WOLLAH’. Dat is een
Arabisch woord dat door allochtonen constant gebruikt wordt.
Wie
houdt
men
hier
voor
de
gek?
https://video.wordpress.com/embed/Uja9c7eH?preloadContent=meta
data&hd=1

Wie is Kajsa ?
Benieuwd wie Kajsa Ollongren is? Wat zij de afgelopen 4 jaar
uitvrat als minister in de Nederlandse regering? Dit
redenaarsstukje dat door de feiten alleen al lijkt op
onvervalst Nederland cabaret wordt u gebracht door Martin
Bosma. Minstens even goed als Theo Hiddema. In belgië kunnen
we samen met Nederland gans Netflix vullen met zulke filmpjes,
en de Meilandjes en de Planckaerts kunnen dan wel inpakken. De
waarheid over onze democratie is erger dan we denken. Tja, de
mensen hadden maar beter moeten nadenken voor ze gingen
stemmen op Kasja en Co.

Bij ons, in de Jordaan….
Het lijkt wel oer-Hollands cabaret, maar het is trieste
werkelijkheid. Als in een lied uit de Jordaan waar een lach en
een traan in één enkel liedje vervat zitten. Vervang NPO door
VRT ( of de Waalse tegenhanger), en wat Martin Bosma zegt in
de Nederlandse Tweede Kamer (het parlement) geldt ook voor
belgië. Hij spreekt nogal snel, zijn natuur wellicht, maar ook
omdat hij veel moet zeggen in een te kort bemeten tijd. Kajsa
Olongren D66 daarentegen komt altijd ruimschoots toe met haar
spreektijd. Zij heeft immers nooit wat (zinnigs) te zeggen.

