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Boerka ja of boerka nee
Een antwoord op de onzin van Verhofstadt.
Men hoort als westerling jezelf niet langer te bemoeien met een andere cultuur en de daaruit
voortkomende andere waarden. We hebben de boot gemist om deze mensen op een normale,
begeleide manier te laten integreren toen de eerste economische vluchtelingen zich hier kwamen
aanbieden. Nu is het te laat. De eerste generatie hebben samen met hun geestelijken de klok al
decennialang stilgezet. Nu de discussie telkens weer op gang brengen over hoofddoek en boerka zal
de kloof tussen moslims en christenen alleen maar groter maken. Zulke 'kledingregels' afdwingen
via wetten is even onnozel omdat het de bevolkingsgroep nog meer stigmatiseert. Dat deze onzin uit
de pen van een Verhofstadt vloeit, verbaast me niet het minst. Maar wat ik heel graag zou weten is:
wat is de achterliggende reden? Het provoceren van een interne godsdienstoorlog over normen en
waarden van bevolkingsgroepen? Is iedere LUL DE BEHANGER die aan politiek doet in deze
bananenrepubliek een IMBECIEL?
Denkt u echt dat de eerste moslims die zich hier vestigden GEEN cultuurschok hebben
doorgemaakt? Ze kwamen uit een land dat dichter aansloot bij de middeleeuwen dan bij de 20e
eeuw. Deze mensen vestigden zich hier gedurende de seksuele revolutie in de jaren '60. Volgens
mijn bescheiden mening was het vrij normaal dat zij hun kroost en vrouwen wilden beschermen
tegen zoveel frivole uitspattingen van mini rokjes, diepe decolletés, bh-loos deinende borstpartijen,
openlijk vrijen in portieken of parken en strakke jeansbroeken die niets te raden overlieten. Deze
mensen waren hier helemaal niet op voorbereid. Zij kwamen hier om te werken! Werk doen waar
wij ons VEEL te goed voor voelden. Centjes verdienen en de familie over laten komen. Dat was
hun doel. Hun kinderen laten studeren en zorgen dat ze het beter zouden hebben dan zijzelf. Is dat
trouwens zo uniek? Wil niet elke ouder exact hetzelfde voor zijn kinderen? Maar, waar zij, volgens
hun normen en waarden, in moesten leven was voor hen één grote poel van verderf. De staat deed er
nog een schepje bovenop en stak ze allemaal in dezelfde wijken zoals Borgerhout of Molenbeek,
waardoor ze hun cultuur konden behouden en eveneens hun kijk op de westerse samenleving
beperkt bleef. Ze groeiden niet mee en pasten zich niet aan. Hoe verwonderlijk. Voor hen stond de
tijd letterlijk stil. De cultuur in hun land van herkomst veranderde en vormde zich naar de tijd. Maar
de in achterbuurten weggestopte cultuur van meestal moslims bleef compleet stilstaan en paste zich
helemaal niet aan. Niet aan de oude en niet aan de nieuwe cultuur.
Om 60 jaar na dato een complete bevolkingsgroep beginnen te stigmatiseren over hun kledingcode
werkt natuurlijk niet mee om ervoor te zorgen dat jongeren niet escaleren in de enige normen en
waarden die ze kennen en hun rug naar de, in hun ogen, verwerpelijke westerse maatschappij
draaien om te gaan vechten voor het kalifaat om alle hun gekende normen en waarden te kunnen
behouden. We kunnen helemaal niet spreken over een geloofskwestie, dat is onzin, zo niet een
leugen. We horen te spreken over beleidsmakers hun falen en inconsequent gedrag als het draait om
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jongeren die naar Syrië of Irak trekken.
Ook het woord terrorist wordt danig misbruikt door onze onnozele politici en propagandamakers.
Wat is een terrorist eigenlijk? Dikwijls gewoon een vrijheidsstrijder die opereert buiten zijn
landsgrenzen. Tijdens de bezetting onder WO II werd elke verzetsstrijder door Duitsers een terrorist
genoemd. U moet heel goed begrijpen dat we in de landen van het midden Oosten niets te zoeken
hebben. Daar zijn onze militairen de TERRORISTEN! En, dat brengt sommigen op het idee om
hier ook maar wat argeloze burgers naar het hiernamaals te blazen. Ik wil het niet hebben over goed
of fout. Ik heb het over genomen represaillemaatregelen. Breng de oorlog naar de mensen in het
westen en ze zullen, na genoeg doden onder burgers, hun legers terugtrekken.
Om eerlijk te zijn zou de discussie daarover moeten gaan. Blijven we of trekken we onze legers
terug uit, in dit geval, Syrië.

Wat ligt er aan de bron van alle ellende?
Meervoudige conclusies zijn hierover te vormen en wijzen bijna allemaal in één en dezelfde
richting. Aan de basis van alle onrust in het midden Oosten sinds 1948 ligt de erkenning en vorming
van de staat Israël welke zich zo nodig moest vestigen in het reeds bestaande land Palestina waar de
Palestijnen rustig en al eeuwenlang samenleefden met de aldaar gevestigde WERKELIJKE
semitische Joden.
Daarnaast hebben we de leugen 6 miljoen en de opgeklopte en door JODENWETTEN in leven
gehouden leugens over de zogenaamde vernietigingskampen. Hierover wil ik opmerken dat er op
Duitse bodem geen enkel kamp mensen heeft vergast of gecremeerd. Op Duitse bodem zijn alle
kampen bevrijdt door Amerikanen en Engelsen. De Russen hebben de Poolse kampen, zoals
Auschwitz bevrijdt en geen enkel van de door Russen bevrijde kampen is ooit bezocht door andere
geallieerden. Alles is van horen zeggen zonder enig geleverd (forensisch) bewijs. Iedereen die zich
hier druk over wil maken geef ik de raad om eens de moeite te nemen naar Auschwitz te gaan en
daar door het kamp rond te zwerven ZONDER GIDS en de door hen OPGEKLOPTE ONZINNIGE
VERHALEN. Voor u vertrekt moet u eerst het LEUCHTER RAPPORT lezen. Vraag u ook een keer
af waarom er in een VERNIETIGINGSKAMP, dit geval AUSCHWITZ, een zwembad met
Olympische afmetingen is te vinden? En een bibliotheek.
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Waarom circuleren er geen foto's van bovenstaande bordjes over internet en de wereld? Bord staat in Dachau!
Alle naadloze voorbereidingen om de staat ISRAËL te kunnen vestigen berusten op leugens, bedrog en geschiedkundige fraude
begaan door de familie Rothschild met hulp van Engeland, Amerika en Rusland. En, dat is al begonnen tijdens WO I waarvan
officiële door Engelse staatslieden ondertekende correspondentie bestaat, gericht aan de familie Rothschild. Onze, door verplicht
opgedrongen geschiedenis, is één grote leugen. Vergeet wat u ooit hebt geleerd en trek op onderzoek uit voor uzelf.

Wie is (zijn) de oorzaak van alle ellende?
Verder hebben we dan in het midden Oosten nog olie en het forceren van een vrije passage in de
richting van Iran voor de meest oorlogszuchtige natie ter wereld, AMERIKA! De VS proclameert
uitsluitend 'humanitaire oorlogen' te voeren om vrede te herstellen en democratie te installeren.
Zulke ontzettende culturele antropologische onzin heb ik nog nooit gehoord. Geen enkel land in het
midden Oosten zal een democratie accepteren. Ze hebben daar geen nood aan wat omgekochte
lullen de behangers maar willen uitsluitend afhankelijk zijn van mensen MET KLOTEN die, indien
nodig, het bewind met lijfstraffen verdedigen!
Amerika is het SCHOOTHONDJE van Israël en Israël is persoonlijk eigendom van de familie
Rothschild. Iedere regering die Amerika aanhangt is een even grote MOORDENAAR in Palestina
als daarbuiten. Het zijn allemaal zionisten, verantwoordelijk voor elke opstand, revolutie, genocide
en oorlog in de wereld. En het ergst van alles? DAT gajes, die MOORDENAARS, lopen allemaal
nog ongestraft rond. Wat stelt rechtspraak voor in deze KLOTENWERELD?

De oplossing?
Wat denkt u als lezer, is de beste oplossing? Elke regering en bank is een kartel en criminele
organisatie zoals de maffia. Een regering maakt wetten om zichzelf en hun broodheren banken in
het zadel te houden. Zodoende blijven beiden ongestraft! Geen enkele wet is van toepassing op het
financiële kartel want elke premier en minister van financiën in een land zijn hun schoothondjes.
Meer nog, ze helpen het bankkartel door de nodige wetten aan te passen en nieuwe te maken. Elke
bank mag van een regering VALS GELD aanmaken in hun bankcomputer. De burger niet. Elke
bank mag fractioneel reserve bankieren (= ponzifraude) toepassen. De burger niet! Elke bank mag
niet bestaand geld uitlenen aan iedereen, en er ECHT geld MET rente voor terugvragen. De burger
mag dat niet. De burger gaat zelfs de petoet in als er een ongedekte cheque wordt uitgeschreven.
Denkt u echt dat KLASSENJUSTITIE niet bestaat in Europa? NIETS IS MINDER WAAR!
ONNOZELAARS zoals VERHOFSTADT houden de leugen in stand. Of ze dit nu expres doen of niet. Het maakt hen even schuldig
aan de XENOFOBIE die stelselmatig de kop opsteekt en zelfs politiekorpsen in hun macht heeft. Daarom is het niet nodig om deze
politieagenten te bestraffen. Men zou beter de mensen oppakken en wegsteken die de LEUGEN, de WERKELIJKE HISTORISCHE
LEUGEN, in stand houden.

Het woord XENOFOOB is ontzettend van toepassing op de staat Israël en zelfs vernietigende
onderzoeken over de apartheidsstaat ISRAËL, gedaan door ESCWA van de Verenigde Naties,
worden na publicatie van de VN website verwijderd. Is dat geen CENSUUR? Gelukkig heb ik
een kopie, niet? Trekt uw eigen conclusies na het lezen van dit rapport. Kunnen we de VN niet
beter afschaffen. Is het nu duidelijk voor wie alle 'diplomatieke' EN politieke oplichters
werken? In ieder geval niet voor ONS!
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