Maurice
We mochten niets weten alhoewel de dader van de terroristische
massamoord op de Carnavalvierende kinderen en familie nog werd
gevat in zijn auto, en men zeker weet wie de dader was
aangezien hij gekwetst in zijn moordwapen was achtergebleven.

Deed de naam Maurice P. geen belletje rinkelen? Wel ik zal
eens een voorzichtige hint geven

U dacht aan islam? Foei toch! :p

Het is lijkt echter duidelijk dat het geen echte Duitse
voornaam is, alhoewel de officiële berichten schrijven en
spreken over een ‘Duitse’ bestuurder uit Volkmarsen. Ja zo
wordt de moordenaar nog genoemd alsof het om een

verkeersovertreding ging.

De politie dreigde ook meteen om geen beelden van de dader,
die door omstaanders werd gefilmd, te verspreiden. Op
Gaffervideo’s, zoals bijvoorbeeld bij verkeersongevallen,
staan in Duitsland hoge boetes. Een iemand die stond te filmen
wordt door justitie onderzocht “schending van het persoonlijke
leven door middel van filmen”. De enige die het persoonlijke
leven van iemand geschonden heeft is de terrorist. Het is
zoals bij ons bekend dat de klokkenluider vaak een hogere
straf krijgt dan de daders die hij filmde en publiek aankloeg.

Volgens Duitse media was Maurice reeds gekend bij de politie
voor onder meer beledigingen, huisvredebreuk en bedreigingen
met geweld. Dat wordt tegenwoordig al ‘eingestuft ‘
(ingedeeld) als niet zo ernstig meer.

Geen enkele verwijzing dit keer naar extreem rechts tijdens de
obligate medelevings-speech van das kranke Mädchen Angela
Merkel. Slechts een oproep om rustig te blijven. Geen Grünen,
geen Linken, noch socialist of gutmensch die durft de zaak te
recupereren. Alle dragen ze nu een pamper tegen het schijten
in hun broek.

Om het even met verwijzing naar het terrorisme te stellen: de
bom
ontploft
in
hun
smoel.
(lees
ook
https://nageltjes.be/wp/?p=36037 De Groene aap valt uit de
mouw)

Maar om het even of de dader nu een echte Duitser is of niet:
de echte schuld van alle zulke leed ligt bij das kranke
Mädchen Angela Merkel en haar politieke rattenleger. (Met

excuses aan de ratten)

Wat een contrast is deze omzichtige informatie-aanpak met de
vorige aanslag in Hanau, zeker nadat uitlekte dat de vader van
de dader Hans-Gerd Rathjen een politicus en kandidaat was bij
die Grünen.

Dat gedrag alleen al stelt mij gerust dat mijn redenering en
die van veel mensen juist is. Weeral !

Ik wil ook zo’n pen!
Het Vlaams Belang in Brussel had naar de leerkrachten
geschiedenis in de Brusselse gemeenschapsscholen een brief en
een balpen gestuurd om hen “lesmateriaal aan te reiken” en de
kennis van de historische kennis van de leerlingen bij te
schaven.
Op de balpen stonden enkele afbeeldingen. Als je aan een
ringetje op de balpen trekt, zie je een Vlaming die de (16eeeuwse) Spanjaarden buitenzet, trek je nog wat verder, dan zie
je een moslim die een Vlaming het land uitzet. (Tja, dat is
voor de poco’s een moeilijk geval dat niet onder racisme valt)

“Zeg, weet jij wat deze gele vlag met zwarte
leeuw is?”
“Maar ja, het is de Vlaamse vlag van voor de
Islamitische republiek.”
De geschiedenis, zelfs het heden wordt door de poco’s
vervalst.
De directeur van de Scholengroep Brussel steigert en briest
dat ze dit niet kunnen tolereren. De VRT spring op de kar om
met de directeur Jacky Goris deze actie als ranzig af te doen.
Dat er alle dagen islampropaganda wordt gemaakt onder de
leerlingen en wetenschap als de evolutietheorie in de
mottenballen belandt, dat vinden Jacky en de VRT minder erg,
want daarover steigerden ze nooit. En dan zwijgen we nog over
andere
geschiedkundige
feiten
die
men
uit
de
geschiedenisboeken heeft verbannen om de moslims niet te
shockeren zoals de slavenhandel door moslims, die zich ook
vandaag nog voortzet in het Midden Oosten en Afrika (zie ook
het artikel hieronder van vriend Lucky9), de Armeense genocide
en andere religieuze en etnische zuiveringen, de vernietiging

van cultureel
enzovoort ….

erfgoed

en

vernietiging

van

bibliotheken

Nochtans, de Brusselse demografische feiten spreken voor zich,
want daaruit blijkt dat de overname van de stad door moslims
nakend is, of alleszins goed bezig.
Vlaams Belang ziet geen graten in de actie. “Het gaat om
materiaal waarmee we het debat op gang willen brengen, los van
het feit of je het er nu mee eens bent of niet, reageert
Frédéric Erens van Vlaams Belang. “Het is een ludieke actie in
de carnavalssfeer.”
Ja waarom niet? Als men het Vlaams Belang, de NV-A en Bart De
Wever als SS-ers mag afbeelden tijdens carnaval in Aalst, en
zelfs het ganse jaar door in Le Soir of in PS kringen, dan mag
zo’n balpen ook.
Weten jullie nu waar ik spijt van heb? Dat ik verdorie zelf zo
geen pen heb gekregen.

