Nu de rook om ons hoofd is
verdwenen. Deel II
Nageltjes bracht in Vlaanderen als eerste goed nieuws.
Wereldwijd was vastgesteld dat er twee efficiënt werkende
geneesmiddelen bestonden tegen het corona-virus alias
covid-19. En we werden onmiddellijk verketterd. Waarom?

De namen waren het werkzame bestanddeel van een goedkoop want
patent-vrij anti-malariamiddel hydrochloroquine en een ander
geneesmiddel met de merknaam Remdesivir. In de Vlaamse pers
lazen we daarover niets behalve soms on de geneeskrachtige
werking van deze geneesmiddelen in twijfel te trekken of te
ontkennen. Waarom?

Op TV, zowel VRT als VTM, werden nauwelijks artsen aan het
woord gelaten maar wel een onophoudelijke stroom van
zogenaamde virologen die van het scherm niet weg te slagen
waren. Waaronder de onophoudelijk opgevoerde ranzige
cryptocommunist Van Ranst. Waarom?

Tijdens de hele sperperiode waarbij al onze vrijheden werden
afgenomen produceerde het journaille van de leugenpers
vervalste statistieken die weigerden rekening te houden met
vooraf bestaande aandoeningen en elk overlijden met gevolg van
de complicatie besmetting met corona doodleuk wegzette als een
dode ingevolge corona. De één, twéé of zelfs drie
onderliggende aandoeningen mochten niet bekend worden gemaakt.
Waarom?

Wel, we moeten van onze elite geloven dat de overheden en
regering die werkelijk ontzaglijke schade hebben aangericht
door het nemen van niet te verantwoorden beslissingen, geen
fout zouden hebben gemaakt. Dat Corona alias covid-19 een
buitengewoon killer-virus was die dictatoriale maatregelen in
onze democratie rechtvaardigde.

Dat het gebruik eigendomsrecht van tweede verblijven in onze
democratie mocht worden onmogelijk gemaakt of bestraft met
financiële boetes. En dat met een regering waar de liberale
partijen de plak zwaaien!

Dat het normaal was dat een minister van volksgezondheid het
bevel gaf een strategische voorraad mondmaskers te vernietigen
om een tiental mohammedaanse illegalen een dak boven hun hoofd
te geven op kosten van de belastingbetaler.

Waarom allemaal? Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is
beide niet waard. (Benjamin Franklin)

Wel in ons burgerlijk recht bestaat er een grondregel die zegt
dat iedereen die schade berokkend aan iemand anders die schade
ook moet vergoeden. Onrechtmatig of accidenteel, dat maakt
geen verschil uit. De verplichting om te vergoeden is de
regel.

Maar de door de overheid bewust aangerichte schade is zo
gigantisch dat zelfs met belastinggeld vergoeden zo goed als
onbegonnen werk is. De verloren dagen en uren zijn we
definitief kwijt. Het geld dat zonder de idiote dictatoriale
maatregelen zou uitgegeven zijn door buitenlanders in onze
Vlaamse toeristische sector zijn we definitief kwijt.

Als deze corona-crisis iets bewezen heeft dan is het dat
België onherstelbare constructiefouten vertoont en tot niets
positiefs in staat is. Dat onze elites, ook de Vlaamse,
bestaan uit arrogante machtswellustelingen die totaal
onbekwaam zijn om welke crisis dan ook te kunnen weerstaan.

Afschaffen is de voor de hand liggende beslissing. Weg met
België. Leve een onafhankelijk Vlaanderen.

