Wij zijn het melkvee,
roofdieren lopen los.

de

Turtle Naserdine T. van de Turtle-bende uit Borgerhout is op
de vlucht. Niet omdat hij vrijdag voor de rechter moest
verschijnen als drugsdealer. Nee want daarvoor moet hij niets
vrezen. Wel omdat Amsterdamse dealers het op zijn leven hebben
gemunt.

Nog een verzachtende omstandigheid die zijn niet-aanwezigheid
verschoont.
De Turtle gevlucht? Naar waar?
Ik weet waar ze zitten !
In de boom !

Dat ligt toch voor de hand!

…In

de

Turtelboom

!

Turtle leeft dank zij ministers als Turtelboom, ‘ondergedoken
met andere Turtles en Antwerpse drugsdealers op een kluitje
ergens in Marokko. De mannen die jacht maken op de Turtles
weten waar ze verblijven, maar durven in Marokko niet
toeslaan.’
Hier in het land der lafaards, compleet met
procedureadvocaten en gevangenishotels
durven.

zouden ze dat wel

Misschien ware het een goed idee om achter drugsdealers,
andere drugsdealers aan te zetten. Daarvan zijn ze immers bang
in tegenstelling tot van de politie en het gerecht, en zij
durven tenminste de wapens die ze bij zich dragen tenminste
gebruiken. Ze hoefden daarvoor niet eens een vergunning aan te
vragen of steek- en schietlessen te nemen.
‘De Turtle-bende werkte zich het voorbije jaar herhaaldelijk
in het nieuws. Denk maar aan de al dan niet gelukte ripdeal
(het stelen van een andere bende) van 200 kilo cocaïne.

Gevolgd door een strafexpeditie die naar Borgerhout werd
gestuurd met wapenvertoon, foltering en ontvoering. En ten
slotte de Crowne Plaza-moord.’
Het tuig loopt hier allemaal los om verder de jeugd te
vergiftigen, want welke belachelijke straffen krijgen die lui
eigenlijk, en hoe groot is de pakkans? De pakkans ligt lager
dan die voor het niet ruimen van de sneeuw uw deur, en die er
ook alleen maar is wanneer het sneeuwt.
Turtle Naserdine T. en zijn kompanen Mohamed A. en Samir K.
vrijdag voor de rechter verschijnen voor feiten uit 2009.
(meer dan 3 jaar later !) Naserdine T. was de leider van het
trio.

En raad eens, wat wordt (misschien) zijn/hun straf?
‘Naserdine T. riskeert achttien maanden cel, zijn kompanen
vijftien maanden.’
Ze riskeren dat. Dat betekent dus dat ze die wellicht niet
eens zullen krijgen. Misschien zijn er wel procedurefouten in
het spel?
Ze moeten hem ook eerst nog kunnen pakken, en Marokko levert
zijn burgers toch niet uit. Toch een voordeel die dubbele
nationaliteiten niet?
Alle
inspanningen die de politie leverde zijn gewoon verloren en
meer nog: ze liepen nodeloos grote risico’s om deze criminelen
te kunnen oppakken. Wat nog erger is, is dat ze dit alles
vaak mogen herhalen omdat, zelfs indien veroordeeld, de
criminelen snel vrijkomen, of rondlopen met een aan de laars
gelapte enkelband, en telkens opnieuw hun hachje moeten wagen.
Maar ondertussen draait het ganse dure circus
verder en wordt het geld van de burgers verkwist aan fantoom-

processen (schrijf daar eens wat over Yves Desmedt; of laat
maar dat zullen wij wel doen).
Zelfs wanneer criminelen zoals de Turtle’s openlijk de politie
uitlachen door hun met drugsgeld verdiende patserbak over hun
voeten te rijden, dan nog worden ze al jaren quasi met rust
gelaten. En ja hoor, Turtle Naserdine (en zijn companen) waren
‘het typevoorbeeld van een patser, want eigenaar van dure
wagens die gefinancierd waren met drugsgeld.’ Inmiddels weten
we dat er al gauw protest ontstaat bij gerichte acties of een
oproep door eens een rebellerende procureur of commissaris,
niet alleen door linkse klapdeuren, maar erger nog, door het
archaïsche arrogante zootje van justitie en het leger, door
belastingen, veel te dik betaalde advocaten die al dan niet
pro deo hun inkomen danken aan o.a. drugscriminaliteit.
“Ach”,
zullen een paar wijsneuzen zeggen, “Dat kan toch allemaal
betaald worden met de inbeslagnames !?”
Haha, ergens wat
gelezen maar niet goed begrepen, want: ‘De speurders vonden
ook documenten die aantoonden dat hij voor 600.000 euro
juwelen had aangekocht en eigendommen bezat in Marokko.’ ‘In
zijn garage stonden een Audi A8 en een BMW.’ Maar die auto’s
waren geleasd/gefinancierd, en zijn dus eigendom van een
financieringsmaatschappij. De enkele duizenden euro’s die men
bij zijn aanhouding in zijn bezit vond, die volstaan bij verre
niet eens om de poetsvrouw van het justitielokaal een maand
mee te betalen.
Mede door alles wat hier werd aangehaald, is dit land en de
haven van Antwerpen de draaischijf van de Europese drugshandel
kunnen worden. In het rivierwater van de Schelde zitten
wellicht al zoveel sporen van cocaïne en XTC en andere drugs
als in de Thames, de Seine en de Hudson samen. Sicilië met
zijn mafia, zijn klein bier met het gangsterparadijs dat we
hier toenemend kennen.
Niet alleen de politici van vroeger en nu zijn medeplichtig

aan de toestand van criminaliteit en het drugsrecord, ook
justitie, de advocatuur, de politie en de douane.
Ja, door zoveel
medeplichtigen te noemen heb ik daar straks nergens nog
vrienden vrees ik.
Ik zal straks maar uitkijken dat ik niet onbewust een
papiertje op straat gooi, want dan zou de afrekening wel eens
kunnen volgen. En ik weet, er zal geen volk opstaan, geen
krant berichten, om mij te helpen. Gewone mensen die hun mond
open doen en hun protest neerschrijven staan alleen, worden
daarvoor vaak via allerlei wetjes en procedures het zwijgen
opgelegd, financieel kaal geplukt door het gerechtelijk
apparaat, ‘het systeem’ dat voor hen nooit pro deo zal werken.
Wij zijn het melkvee, de roofdieren lopen los.
En na wat ik da laatste dagen al kon lezen: gewone mensen en
slachtoffers hebben hier minder rechten en minder te eisen dan
Dutroux.
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