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Reacties op dit thema ;  

Jean-Marie Laffut | 15 mei 2014   

Inderdaad , de titel geeft de enige reden voor het voortbestaan van België. Als de 

Vlamingen nu nog enig respect kregen van de Walen, als Wallonië nu ook zou 

aanvaarden dat er enige transparantie heerste rond die transfers of minstens 

controle op waaraan het uitgegeven wordt , ons geld . Nee , niets daarvan ? Zoals 

mijn naam laat doorschemeren ben ik Waal langs vaders zijde en ik geef u graag 

enige voorbeelden van het complete misprijzen en minachting die Waalse politici 

hebben voor de bevolking die hen al meer dan 30 jaar in leven houdt en die het PS-

model betaalt en mogelijk maakt. Die voorbeelden werden me doorgespeeld door 

mijn Waalse familie in Luik en Hoei en Bergen, want die kwamen uiteraard nooit in de 

Vlaamse machtspers te staan. De vermelde uitspraken werden uiteraard gedaan in 

besloten kring of voor het eigen kiespubliek; Magnette einde 2013 in Charleroi : ces 

fasciste du Nord pensent avoir le droit de nous controler , parce qu'ils nous 

soutiennent. Les embeciles ont la chance qu'on ne peut pas augmenter les impots 

seulement dans le Nord ( + hartelijk uitdagende lachbui ) Onkelinx in januari 2014 in 

Schaerbeek : notre seul but doit être de traire la vache flamande encore pendant , 

disons , 10 ans . Après les flamands peuvent avoir le cadavre. En het "nec plus ultra 

" , Di Rupo in 1995 in Bergen voor de partijleden in het Maison du peuple : le premier 

jour que le premier franc de solidarité part de la Wallonië vers la Flandre , la Belgique 

n' existera plus. Begrijpen we nu allemaal de gevleugelde uitspraak van de premier 

van Wallonië en Brussel ( = Di Rupo ) : Het kaat goed met Belgie 

Patrick Debie | 15 mei 2014 

Jean-Marie Laffut: als dat echt de woorden zijn die ooit zijn uitgesproken door deze 
politiekers, dan vraag ik mij af waarom de drie traditionele partijen nog steeds zo 
naiëf de Walen achternalopen om belziek te redden?? Om de mensen te helpen die 
niet zo goed frans verstaan volgt hier de vertaling: magnette zei:"Deze fascisten van 
het noorden denken dat ze het recht hebben om ons te controleren omdat ze ons 
onderhouden. De imbecielen hebben het geluk dat we de belastingen niet enkel in 
het Noorden van het land kunnen verhogen"...breed lachend. onckelinks zei dan 
weer:"Ons enige doel moet zijn de Vlaamse koe te blijven uitmelken gedurende 
pakweg nog 10jaar. Nadien mogen de Vlamingen het kadaver hebben." En elio di 
rupette tenslotte:"de eerste dag dat eer één frank solidariteit van walenland naar 
Vlaanderen zal gaan, zal belziek ophouden te bestaan". Duidelijk genoeg zeker? 
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