Hoe gemener de schurk des te groter de beloning (video)
Vrijdag, 11 januari 2019 23:59

We leven het soort satanische maatschappij waarbij je alles precies moet omdraaien om de
werkelijkheid te kunnen ontdekken.
In dat kader is het logisch dat twee van de grootste schurken die ons land ooit heeft gekend
een fantastische beloning krijgen.

Het is moeilijk te zeggen wie van de twee, Mark Rutte of Frans Timmermans, de grootste
smeerlap van Nederland is. Beiden hebben recht op deze titel en beiden hebben een walgelijke
rol gespeeld met betrekking tot de ramp met MH17 en waarvan voor Rutte geldt dat deze dat
tot op de dag van vandaag nog steeds doet.
Deze twee hufters die het Nederlandse volk aan alle kanten hebben verraden en er niet voor
terugdeinzen om de werkelijke daders van de ramp met MH17 met alle mogelijke middelen te
beschermen, worden rijkelijk beloond voor hun verraad.

De eerste, Frans Timmermans, kreeg al vrij snel na de ramp datgene waarvoor hij overtuigend
had gelogen en toneel gespeeld, namelijk het vicevoorzitterschap van de Europese Commissie.

Dit is wat er in de Wikipedia staat over deze toneelspeler en leugenaar.

Op 21 juli 2014 werd Timmermans wereldwijd geprezen om zijn emotionele toespraak tijdens
een spoeddebat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties naar aanleiding van het
drama rond Malaysia Airlines-vlucht 17, die op 17 juli in het oosten van Oekraïne vermoedelijk
uit de lucht werd geschoten.
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Hoe gemeen, vies, smerig en doortrapt die toespraak was, is te zien in de volgende video.

Hij mag dan een goede toneelspeler zijn, hij is niet één van de slimsten en daarom wordt hij
enkele maanden later snel weg gepromoveerd voordat hij echte schade kan aanrichten.

Op 2 september 2014 droeg de Nederlandse regering Timmermans voor als kandidaat-lid voor
de Europese Commissie. Op 10 september maakte de aantredende voorzitter van de Europese
Commissie, Jean-Claude Juncker bekend dat Timmermans door hem wordt voorgedragen in de
commissie-Juncker als "eerste vicevoorzitter", zijn plaatsvervanger en zijn rechterhand.

De kluns maakte namelijk een enorme blunder toen hij begon over het feit dat er bij één van de
passagiers een zuurstofmasker was aangetroffen op het gezicht na de ramp. Dit zou onmogelijk
geweest zijn als het toestel door een raket was geraakt en onmiddellijk als het ware was
geëxplodeerd. Dit zou wel heel goed mogelijk zijn als het toestel in eerste instantie door een
boordkanon van een SU-25 was geraakt, hetgeen uiteraard de waarheid is.

De andere helft van het duo, Mark Rutte, is ietwat slimmer en maakt niet dat soort fouten.
Op de volgende afbeelding zie je hem samen met de dader van het neerschieten van MH17,
Petro Poroshenko, de Amerikaanse lakei, &nbsp;tevens chocoladekoning en president van
Oekraïne. Die twee hebben tenslotte wat te vieren, want alles en iedereen is in hun idiote MH17
verhaal getrapt (nouja, bijna iedereen).
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