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Regering dan alleen maar kindermeisjes die de armlastige
Franstalige peuters in pisdoeken niet durven van antwoord te

dienen?
In plaats van
24+1/24 te ‘debatteren’ zoals de voorbije nacht, dat er gewoon
iemand aan Sieg Heil, de Kamervoorzitter die de wereld ons
(niet) benijdt het woord te vragen, om aan de arrogante
achtbare Vergadering een woordje uitleg te vragen over een
hekel gevolg van 75 jaar PS&V bestuur, de jaarlijkse transfers
van 16 miljard Euro van Vlaanderen naar de Francofonie. Dat is
erger dan water dragen naar de zee in een mand zonder bodem….
Madam Laurette Mitraillette zou per direct voor altijd haar
kluts en haar adem kwijt zijn! De ene helft van het Halfrond

zou de andere heft naar het leven staan, zonder zich af te
vragen waarom een Waalse minderheid (3,5 mio) evenveel of meer
parlementsleden telt dan de (6,5 mio) Vlaamse meerderheid.
Belgen zijn er niet, wel Belgische ‘democraten’ die het goed
kunnen
uitleggen.

Waa
rom dat kan, vraagt U zich af? Omdat het hoog tijd is, dat het
‘cordon sanitaire’ eindelijk doorgegeven wordt aan wie het
schoentje past. Eindelijk vallen ze in de put die ze voor
anderen hebben gegraven. Maar het dringt nog niet voldoende
door.
Zodat er op slag geen ‘extreem’ meer zou gelden, voor alles
wie of wat een beetje Vlaamsvoelend is. Want nu is het tot op
de dag van vandaag een schande, om Uzelf een burger van Uw
eigen land te mogen noemen.
Op de vraag om repliek inzake de collaboratie, gewoon de
stellen of daarmee de Waalse of de Vlaamse collaboratie
bedoeld. Op de vraag naar intellectuele eerlijkheid, de
pareren door te vragen of daarmee ook de ‘transfers’
miljard per jaar bedoeld zijn.
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Opmerkingen over de werklozensteun kunnen het best beantwoord

worden, door statistieken voor te leggen hoe weinig Walen er
naar Vlaanderen komen om de gaten van de knelpuntberoepen op
te vullen, in vergelijking met de vele Vlamingen die ooit voor
een armoe-loon naar de Waalse koolputten trokken, of gingen
labeuren bij de Waalse barons-kasteelboeren.
Wie had in Vlaanderen tot voor kort de best betaalde baantjes
in de Administratie of de Vrije Beroepen, en wie was er de
knecht en de meid?
Een statistiek voordragen over de ontvangsten der Schatkist
sedert 1830 tot heden, gebaseerd op Noord en Zuid. Zou zeer
welsprekend zijn, temeer als daarnaast nog de uitgaven (per
regio) zouden staan. Coburg-land is inderdaad niet alleen
gebouwd op het geduld der Vlamingen, maar vooral op het geld
der Vlamingen….
Inzake de eigen onafhankelijkheid, is de Schotse en de
Catalaanse droom voorbij. Het zullen dus weer de Vlamingen
zijn, die als eersten de bestaande Orde zullen moeten
doorbreken.
Zo’n grondige ‘Kracht van de Verandering’ pasten de Vlamingen
ook al eens toe op het Groeningeveld in 1302. Voordien was het
gebruik zo, dat de verslagen vijanden in de frigo werden
gesteld, tot zij of hun familie voldoende losgeld bijeen
hadden. De wereld sprak er toen schande over, dat de Vlamingen
met dat gebruik braken, en dus korte metten maakten met al wie
verslagen was.
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