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Het meisje met de engel op haar schouder
Door Gerard Driehuis - zaterdag 19 juli 2014
Donderdag bracht Anisah Alchatib, die al 23 jaar een Indonesisch
restaurant heeft in Amsterdam, haar dochter naar Schiphol. Ze ging
naar Jakarta. Met de MH17. De Volkskrant beschrijft hoe het toen
verder ging.
Zoals elke dag, haar Indonesisch restaurant in Amsterdam-west. 23
jaar geleden verhuisde ze van Java naar Amsterdam, waar twee jaar
later haar dochter wordt geboren, Shahira. Gisteren bracht ze
Shahira naar Schiphol. Ze zou, voor het eerst alleen, naar Jakarta
vliegen. Met vlucht MH17. Shahira (21) heeft nog nooit alleen gevlogen, dus ze vindt het spannend. Alleen
inchecken. Alleen boarden. Alleen overstappen op Kuala Lumpur.
Op Schiphol sluit Shahira aan in de rij. Omdat ze niet precies weet of ze nog op tijd is, schiet ze het echtpaar
aan dat voor haar staat schrijft De Volkskrant. Ze waren rond de zestig, schat Shahira. De vrouw legt haar
lief en geduldig uit wat er te gebeuren staat en hoe het allemaal werkt.
Als ze na een uur eindelijk aan de beurt is, krijgt ze te horen dat de vlucht vol zit. Of ze het ziet zitten om via
Dubai te vliegen tegen een vergoeding van 600 euro. Shahira schrikt van het voorstel. Twijfelend loopt ze
naar haar moeder. Het eten bij KLM schijnt minder lekker te zijn, de stoelen minder groot. Haar moeder
overtuigt haar. ‘Doe het maar gewoon’, zegt ze. Shahira loopt naar de balie en zegt ‘ja’.
Haar moeder gaat tevreden terug naar haar restaurant en gaat aan het werk. Dan belt om half zes haar neef
Ryan. ‘Het vliegtuig van Shahira is neergeschoten.’ De rest van de avond zit ze continu aan de telefoon. Alle
familieleden, alle vriendinnen van Shahira bellen huilend op om te vragen of het echt waar is. Shahira landt
ondertussen op Dubai. Als ze haar telefoon aanzet, loopt die vast. Ze heeft te veel gemiste oproepen,
sms’jes, whatsappjes. Er is iets. Ze komt nog vier mensen tegen met hetzelfde verhaal. Ook zij kregen een
nieuw ticket op Schiphol. Ze zoeken snel een café met wifi, bellen en mailen iedereen dat ze veilig zijn en
vliegen door naar Jakarta. ’Ik kan het nog steeds niet bevatten. Oh, die oude vrouw uit de rij. Ze was zo lief
voor me. Is zij dood ? En al die jongens? Ik vind het zo erg. Ik verbaas mij dat mijn tranen niet op zijn.’
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/339333/het-meisje-met-de-engel-op-haar-schouder.html

Slachtoffers crash Boeing 777 waren al dagen dood
in Buitenland 19 juli 2014
Een belangrijke pro-Russische rebellenleider in het oosten van
Oekraïne heeft bizarre uitspraken gedaan over de crash van
vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Hij stelt dat veel van de
slachtoffers al dood waren voordat het vliegtuig überhaupt was opgestegen. Dat meldt persbureau AP.
Igor Girkin kreeg van een aantal mensen op de rampplek te horen dat ‘veel van de lijken niet vers waren’,
weet de website Russkaya Vesna. Ze vertelden Girkin ook dat het bloed uit de lichamen was onttrokken en
dat er een geur van ontbinding hing. De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd afgelopen donderdag
neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Het toestel vloog op 10.000 meter boven een
gebied waar Oekraïense troepen een offensief voeren tegen pro-Russische rebellen. Beide partijen
beschuldigen elkaar van de crash. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben gezegd dat de Boeing is
geraakt door een luchtdoelraket. De Amerikaanse ambassadeur Samantha Power vertelde de VNVeiligheidsraad in New York dat de raket waarschijnlijk is afgevuurd vanuit een gebied bij de grens met
Rusland. Girkin, ook bekend als Strelkov, zou voor de Russische militaire inlichtingendienst hebben gewerkt.
Hij zei dat de ‘Oekraïense autoriteiten in staat zijn tot alle vormen van walgelijkheid’. Volgens Girkin zijn in
het wrak grote hoeveelheden bloedserum en medicijnen gevonden.
[AP] - © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/slachtoffers-crash-boeing-777-waren-al-dagen-dood/
Reactie
Kijk, als je het hebt over de nummerlogische verbanden van dit vliegtuig (oplevering 17-07-1994;
neergeschoten 17-07-2014, duur 17 jaar, vluchtnummer MH17) en de toespraak van Lagarde over 2014 en
het ‘magic number 7′ (zie video elders), met de datum 20-07, dat zijn bewijzen die hout snijden. Ik voeg er
nog één aan toe. Lagarde noemt in feite twee data: G07 = 07-07 en G20 = 20-07. Dit zijn allebei data
verbonden aan de heliakische opkomst van Sirius in het oude Egypte. Op 07-07 vond de kosmische opkomst
van Sirius plaats (Sirius in exacte samenstand met de zon), op 20-07 gevolgd door de heliakische opkomst
van Sirius (eerste zichtbaarheid Sirius in de vroege ochtendschemering). Lagarde spreekt in haar video ook
over ‘economische deep freeze’ en ‘beginnende nieuw licht aan de horizon). Er kan geen twijfel zijn dat
Lagarde spreekt over 07-07-2014 tot/met 20-07-2014….Kijk, DAT zijn bewijzen van het satanisme van de
financiële elite…
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Vliegtuig Malaysia Airlines stort neer boven Oost Oekraïne, wie krijgt de schuld?
Posted on Jul 18, 2014
Bij het neergestorte vliegtuig vanaf Amsterdam zouden154
Nederlanders om het leven zijn gekomen. Het betreft een vliegtuig
van Malaysia Airlaines. De woordvoerder van de door het Westen
middels een coup geïnstalleerde regering in Kiev beweert dat het
vliegtuig uit de lucht geschoten is. Wat meteen opvalt is dat er foto’s
getoond worden met brokstukken van het vliegtuig. Je zou je af
kunnen vragen hoe het kan dat er van een vliegtuig dat van zo’n
grote hoogte neerstort er nog delen zichbaar zijn die compleet
onverwrongen zijn. Mijns inziens zouden bij een val van enkele
kilometers hoogte geen hele stukken meer over horen te zijn. Op
onderstaande foto ziet u bijvoorbeeld een vleugeldeel (afkomstig uit
dezevideobeelden) dat vrijwel volledig ongeschonden lijkt te zijn.
Ook ziet u op diezelfde beelden rond 1:04 min. een explosie op de
grond van afstand gefilmd. Het zou gaan om amatuerbeelden vlak
na de crash. Een screenshot daarvan ziet u hieronder. Wat daarvan erg opmerkelijk genoemd mag worden,
is dat wanneer een vliegtuig uit de lucht geschoten wordt door een raket het waarschijnlijk is, dat de raket
onmiddelijk de brandstoftanks zal doen exploderen. Een explosie op de grond is dus mijnsinziens dan ook
erg onwaarschijnlijk. Dit had al in de lucht plaats moeten vinden. Ook kun je in dat kader niet verwachten dat
er nog ergens een restje van het vliegtuig op de grond explodeert.
Op verschillende websites wordt gemeld dat de brokstukken en lichaamsdelen kilometers verspreid liggen.
Dit zou er op duiden dat er inderdaad een explosie in de lucht plaats gevonden moet hebben door een inslag
van een raket. De vraag is dan hoe het kan dat er nog een explosie op de grond plaats vond. Maar veel
interessanter is te zien dat er delen compleet onverwrongen lijken te zijn geland. Kijkt u in dat kader ook
eens naar onderstaand screenshot. Hoe kan het dat de vinnen van de rotor van de straalmotor nog compleet
recht zijn op slechts het onderste deel na? Stelt u eens voor dat u een vrachtwagen van enkele kilometers
hoogte naar beneden zou laten storten. Zou deze er niet compleet als een in elkaar gedeukt verwrongen
pakketje bij moeten liggen?
Met name het ogenschijnlijk ongeschonden vleugeldeel (1e foto) is
uitermate opmerkelijk. We gaan toch niet te horen krijgen dat deze
als een vlieger zachtjes naar beneden gefladderd en geland is? Er is
geen enkele torsie in het staal of in het plaatwerk van de vleugel
waar te nemen.
Ondertussen doen ook de geruchten de ronde dat het Oekraïnse
leger recentelijk krachtige ‘Buk surface-to-air’ anti-vliegtuig
raketsystemen in bedrijf zou hebben genomen. Andere geruchten
melden dat er mogelijk een poging zou zijn gedaan om
hetpresidentiële vliegtuig van Vladimir Poetin uit de lucht te schieten. Dit vliegtuig zou naar verluid slechts 37
minuten na het “neergehaalde toestel” over de Oekraïne zijn gevlogen. Wat hiervan waar is valt ook moeilijk
te achterhalen, want dit bericht zou afkomstig zijn van een anonieme bron.
Beide kampen zullen elkaar nu gaan beschuldigen van het uit de lucht schieten van dit vliegtuig. Een veel
interessantere vraag is in mijn optiek echter: “Wat is er waar van dit neerstorten of neerschieten?” Aan de
brokstukken te zien en aan de vermeende explosie lijkt het verhaal van neerstorten en neerschieten erg
ongeloofwaardig. Of we hier met een false flag te maken om een alibi te creëren om Rusland te kunnen
bestempelen als agressor en dus een NAVO aanval op Rusland te rechtvaardigen is de moeite van het
analyseren waard. Erg belangrijk in dat kader is niet alleen na te denken over de geloofwaardigeheid van het
hierboven genoemde, maar tevens om te kijken naar de passagiers. Wie zijn zij? Gaan we de komende tijd
namen zien en valt er te achterhalen wie ze zijn en wie hun nabestaanden zijn?
In mijn optiek kan een vliegtuig dat van zo’n grote hoogte neerstort niet dergelijke brokstukken achterlaten.
Dit kan mijnsinziens alleen bij een vliegtuig dat nog deels in takt een glijvlucht naar beneden maakt, maar
dan blijft het zeer opmerkelijk dat er nog een explosie op de grond plaats vindt. Daarnaast is het dan
opmerkelijk dat de brokstukken en lichaamsdelen kilometers verspreid zouden liggen. Is er mogelijk een
connectie met het verdwenen Maleisische vliegtuig MH370? Heeft men dat vermiste vliegtuig gebruikt om
hier iets in scene te zetten? En dan is er nog iets uitermate opmerkelijks aan de hand: zie hier.
Bron linkvermeldingen: nrc.nl, dw.de, rt.com, rt.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/18/vliegtuig-malaysia-airlines-stort-neer-boven-oost-oekraine-wie-krijgtde-schuld/
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De afschuwelijke waarheid moedig onder ogen zien
(Zen Gardner | Vertaling voor Earth Matters door Miranda Jorritsma)
De onvervalste waarheid raakt je hard. Recht in het hart. Je eigen
familie en de gehele mensheid staan op het spel. We worden
medogenloos aangevallen door een onbekende kracht en we
wankelen: we hebben klaarblijkelijk weinig om op te staan.
De rijkdommen die aan onze planeet toebehoren worden sneller
vervuild dan we kunnen vaststellen. Alles wat we op deze wereld
nog maar een paar jaar geleden liefhadden, en logischerwijs
probeerden te verdedigen, is zo drastisch veranderd dat het niet
langer te begrijpen of te identificeren is.
En we schreeuwen alsof we ons in een nachtmerrie bevinden, maar er is niemand die luistert.
Milieu Moord
De Golf van Mexico en vrijwel de gehele Grote Oceaan worden uitgeroeid. Vermoord. De luchten worden
enorm vergiftigd. Onze planten, dieren en medemensen gaan eraan dood. Daarnaast zijn ons voedsel en
water schrikbarend veranderd.
Ik wil graag geloven in een herstelproces, maar als deze situatie niet snel eindigt, wordt het iets van de lange
termijn. Misschien vindt dit herstelproces ooit plaats, lang nadat onze kinderen en kleinkinderen de
verschrikkingen van een gemuteerde wereld hebben moeten meemaken, als ze al lang genoeg leven.
Deze frackers houden vol. En mensen kunnen dit maar beter onder ogen zien.
Deze veranderingen die de aarde doormaakt, en de zogenaamde wetenschappelijke en sociale
veranderingen, die zonder twijfel gemanipuleerd zijn, hebben duidelijk een agenda.
Wat voor agenda kan dit zijn? Vragen die het overwegen waard zijn:

WAAROM zou de elite een enorme ondergrondse kluis graven en hierin zaden van over de hele planeet
opslaan? Dit terwijl ze het voedsel dat groeit uit de door henzelf geïntroduceerde genetisch
gemanipuleerde zaden weigeren aan te raken?

WAAROM hebben ze geheime ondergrondse funderingen gebouwd? – Die helemaal niet zo geheim
zijn als je je ogen maar openhoudt.

WAAROM worden er geen feiten vrijgegeven over de metingen van radioactiviteit in Fukushima, en
waarom worden de EPA monitoren uitgezet en normen herzien? Terwijl de media black out gewoon
doorgaat?

WAAROM wordt het stellen van vragen over het fluorideren van water gezien als cultwetenschap, terwijl
miljoenen mensen het vergiftigde industriële bijproduct drinken? En waarom verwerpen Europese
landen het proces dan wel?

WAAROM wordt er zoveel druk gezet achter vaccinaties, terwijl al bewezen is dat ze kinderen en
volwassenen verminken?

WAAROM zijn mobiele telefoons en andere EMF technologie expres ingesteld met bereik tot onze
hersenfrequenties? Het had makkelijk daarbuiten gekund.

WAAROM wordt het banksysteem buiten schot gehouden terwijl iedereen weet dat zij deze
economische puinhoop op touw hebben gezet?

WAAROM wordt de oorlog tegen terreur volledig geaccepteerd, ondanks het feit dat deze gebaseerd is
op een geënsceneerde, foute veronderstelling – een duidelijke, door miljoenen erkende en door de
overheid geïntroduceerde, valse vlag.

WAAROM produceert het educatieve systeem kinderen die steeds dommer worden, terwijl er meer en
meer geld in gepompt wordt?

WAAROM is iedereen zo vreselijk dik. Zo dik dat ze niet eens meer hun eigen voeten kunnen zien, en
waarom lijden velen aan steeds meer kwalen?

WANNEER is vragen stellen een terroristische dreiging geworden?

WAAROM wordt onze atmosfeer opzettelijk gevuld met aluminium en andere giftige stoffen? Het aantal
mensen met problemen aan de luchtwegen schiet omhoog, om over andere bijwerkingen zoals een
toenemend aantal mensen met een beroerte, geheugenverlies of zelfs alzheimer maar niet te spreken.

WAAROM is je voorbereiden op een vliegreis een soort radioactief onderzoek geworden? En een
vreselijke gebeurtenis voor zowel kinderen als ouderen?

WAAROM is het toegestaan voor de overheid om je te arresteren, gevangen te zetten en zelfs te
vermoorden zonder rechtszaak? Waarom kunnen ze je daarnaast ook nog bespioneren wanneer ze dat
willen?

WAAROM is de stortvloed van media hetzelfde op elke zender: zonder onafhankelijke verslaggeving of
onderzoeksjournalistiek?

WAAROM wordt ons DNA opgespoord, worden onze irissen gescand, ons bloed getest en onze
bewegingen in de gaten gehouden?
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En waarom de Amerikaanse straten militariseren en politie en het leger het recht geven om bruut op te
treden in ruwe operaties waarbij te veel slachtoffers vallen?

Etc. etc. etc.
Snapt u wat ik bedoel?
Het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat we nu wakker moeten worden. Als je dat nu nog niet begrijpt, heb
ik medelijden met je.
We liggen onder vuur.
Er is veel om boos over te zijn. En ben je niet boos, dan leef je niet. Verander die boosheid in activiteit. Doe
iets! Maak anderen wakker! Verander drastisch je eigen levensstijl. Verander je leven naar aanleiding van
wat je nu weet!
De Zen Plek
Ja, er is altijd dat. Natuurlijk bestaat er een prachtige “andere” buitengewone kant van dit alles, maar dit doet
er niet toe als we geen verantwoordelijkheid nemen voor wat vlak onder onze neuzen gebeurt en er niets
aan doen. Passief getuige zijn van of “het observeren van de essentie” van een kind dat verdrinkt, is
complete onzin. Het is tijd om te antwoorden.
De waarheid omtrent onze huidige situatie observeren, maar geen actie ondernemen is onmiskenbaar een
ontkenning van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ken de waarheid en gedraag je ernaar.
Ik ben erachter gekomen en mijn leven is drastisch veranderd.
Ik hoop dat jouw leven ook zal veranderen.
Veel liefde, Zen
Bron: Zen Gardner - Geplaatst door Redactie Earth Matters

Was de raket die de Boeing heeft geraakt eigenlijk voor Putin zijn vliegtuig bedoeld?
Dan ziet het plaatje er wel heel anders uit dan de media voorgeven.
Reports that Putin flew similar route as MH17, presidential airport
says ‘hasn’t overflown Ukraine for long time’
Published time: July 17, 2014 - Get short URL
AFP Photo / Alexei Nikolsky
Malaysian Airlines MH17 plane was travelling almost the same route
as Russia’s President Vladimir Putin’s jet shortly before the crash
that killed 295, Interfax news agency reports citing sources.
LIVE UPDATES:Malaysia Airlines MH17 plane crash in Ukraine
“I can say that Putin’s plane and the Malaysian Boeing intersected at the same point and the same echelon.
That was close to Warsaw on 330-m echelon at the height of 10,100 meters. The presidential jet was there
at 16:21 Moscow time and the Malaysian aircraft –
15:44 Moscow time,” a source told the news agency
on condition of anonymity.
“The contours of the aircrafts are similar, linear
dimensions are also very similar, as for the coloring,
at a quite remote distance they are almost identical”,
the source added.
At the same time, there have been reports
contradicting Intefax’s report that was the first and the
only media source to publish the news, saying that Presidential plane was not flying over Ukraine at the
same time.
As a source told Gazeta.ru online news portal, Putin’s plane does take off from Vnukovo-3 [the terminal that
accepts business jets], but the president does not fly over the conflict-gripped neighboring country.
“Putin has only one jet – Board One, he does not fly other planes. This plane always takes off from Vnukovo3, but the presidential plane have not been flying over Ukraine for a while,” the source at Vnukovo-3 terminal
said.
President Putin was on his way from Brazil, where he attended the BRICS summit, to Moscow.
Flight MH17 crashed in Ukraine on a flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, and was carrying 295 people.
The passenger Boeing-777 was expected to enter Russian airspace at 5:20pm local time, but never did, a
Russian aviation industry source was cited by Reuters.
“The plane crashed 60km away from the border, the plane had an emergency beacon,” ITAR-TASS cited its
source.
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Blogger beboet voor kritische recensie
posted by kraven on 17 juli 2014 in internet - Bron
Een Franse blogster is veroordeeld tot boete en het aanpassen van
de titel van een negatieve recensie. Het restaurant leed schade
doordat het blog hoog scoorde op Google.
Caroline Doudet moet 1500 euro schadevergoeding betalen en een
recensie over het restaurant Il Giardino in Zuid-Frankrijk aanpassen.
Dat oordeelt de Franse rechter in een op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk vonnis. Critici schreeuwen moorden en brand over de
vrijheid van meningsuiting. Het aparte is dat de onrechtmatige daad volgens de rechter vooral is ontstaan
doordat haar blog zo goed scoort op Google. Wie het restaurant googelde, kreeg haar kritische recensie op
de vierde plek. Daardoor had het restaurant schade geleden, en daarvoor was Doudet verantwoordelijk.
“Dit vonnis maakt het een misdaad om hoog in de zoekresultaten te komen zodat je te veel invloed hebt”,
aldus de verbouwereerde blogster tegen de BBC. “Als bloggers niet meer de vrijheid hebben om negatieve
recensies te schrijven, hebben positieve recensies ook geen zin meer.” Doudet heeft de recensie helemaal
verwijderd, maar die is natuurlijk nog te vinden.
Site moet Google-fouten herstellen
De kwestie doet enigszins denken aan een merkwaardige zaak in Nederland, waar rechtbank én Hof
oordeelde dat een sitebeheerder de plicht heeft content op diens site of forum te wijzigen omdat Google in
de fout gaat en stukjes tekst uit context rukt en een niet-bestaand verband suggereert in de zoekresultaten.

Prikbord nr. 405 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Doorgeslagen
Eén van de nieuwe sancties tegen de Russische regering betreft het opschorten van nieuwe kredieten vanuit
de EU. Neen, u bent niet gek geworden, maar verbijsterend is het wel. Zolang nog onduidelijk is of onze
banken aan de corrupte en vijandige Russische regering kredieten verstrekten of alleen aan ondernemers
daar, houd ik het op het laatste. Dit zou al erg genoeg zijn; onze concurrenten financieren… wie heeft dit ooit
goedgekeurd zodat het nu kan worden opgeschort? En waarom zou dit een ‘straf’ tegen die regering zijn?
Eigenwijs
Mevrouw Ter Horst kan het niet laten. Ze heeft besloten dat de burgemeesters een probleemloos bestaan
moeten leiden, ‘dus’ moet de wietteelt uit de criminaliteit worden gehaald. Het beoogde effect:
uitkeringsfraudeurs gaan hun neveninkomsten nu wel opgeven en de stroomrekening voldoen?
Belastingontduikers – ook onder de wietdealers – gaan dan netjes belasting betalen. En ook de xtc-maffia
bekeert zich en sluit de fabriekjes? Hoe naïef of eigenwijs kun je zijn?
Kopjes
Het is opvallend hoe in verschillende kranten en actualiteitenprogramma’s de kopjes kunnen afwijken over
hetzelfde onderwerp. Of hier sprake is van opzettelijke misleiding, moet de lezer zelf maar beoordelen. Wat
te denken van de vrouw die na een jaar verblijf in Nederland, weer drie maanden in de VS moet wonen.
Wordt ze dan hier ‘uitgezet’ (terwijl ze naar verluidt ook een NL paspoort heeft) en waarom geldt dit dan niet
voor bij Turken en Marokkanen met dubbele paspoorten. Of zijn het juist de Amerikaanse regels die streng
zijn op het gebied van de verblijfsstatus? Dat er in Gaza vrouwen en kinderen worden gedood, is dat de
schuld van de Israëli’s of van Hamas waarvan de ‘dappere’ strijders zich verschuilen tussen de
burgerbevolking? Dus ontstaat er nu ook een vluchtelingenprobleem onder de Palestijnen. Nederland heeft
‘slechts’ 250 Syrische vluchtelingen geselecteerd en uitgenodigd, naast enkele duizenden die hier op eigen
gelegenheid asiel hebben aangevraagd. Voor Vluchtelingenwerk (enige jaren geleden al goed voor
gemiddeld € 60.000 salaris) is dit veel te weinig. Neen, niet ten opzichte van die miljoenen vluchtelingen in
de regio, want dan is de onzin van hun argumenten duidelijk. Ook niet ten opzichte van de ‘inspanningen’
van de Arabische landen (lees: de VN), maar ten opzichte van Duitsland waar inmiddels 20.000
vluchtelingen uit Syrië zijn binnengedrongen. Kennelijk weet Vluchtelingenwerk niet dat Duitsland bijna 5
maal zo groot is als Nederland v.w.b. inwonersaantal. En hoeveel komen er alsnog naar Nederland als ze
eenmaal een Duits paspoort hebben?
Toeval
Het zal wel toeval zijn dat alleen in het buit(en)gebied de huizenprijzen nog steeds dalen sinds daar OostEuropese bendes rondzwerven, die wel bewapend zijn. En dat de hoge politiefunctio-naris die een
kandidaat-integriteitsofficier moest selecteren zelf niet helemaal integer lijkt te zijn.
Zelfs de vele malen dat ik de route langs Tiel reed en geen enkele trein op de Betuwelijn zag, kan op toeval
berusten. Maar in het toeval dat minister Plasterk (en zijn voorgangers) de verstandhouding met Aruba
roemt terwijl het daar letterlijk en figuurlijk een grote bestuurlijke bende is, geloof ik niet meer. Plasterk kan
beter opstappen, want hij was niet zo’n klein beetje dom.
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Nieuwe aanval op online-privacy: CISPA v3, nu genaamd “CISA”
Geplaatst op 17 juli 2014
Maak kennis met CISA. De politici van het Amerikaanse Congres (en dan vooral de lobby daarachter) zijn
halsstarrig volhoudend. Nadat SOPA (Stop Online Piracy Act) en PIPA(Protect Intellectual Property Act) in
Amerika werd afgeserveerd onder grote druk van de bevolking, kwam die vervolgens terug onder de naam
CISPA (v2, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) hier benoemd, welke werd afgeserveerd onder
grote druk van de bevolking, komt nu dus voor de derde keer, CISA (v3), de Cybersecurity Information
Sharing Act. CISPA zelf is al twee keer afgewezen, nu dus op voor de derde keer.
U herkent hier uiteraard direct ook het functioneren van de Europese Unie. De voorzitter van de Europese
Commissie Juncker omschreef het zo mooi ten tijd van het Franse referendum over de EU grondwet:
If it’s a Yes, we will say ‘on we go’, and if it’s a No we will say ‘we continue’.
Als het Ja is, zullen we zeggen ‘gaan we verder’, en als het Nee is, zullen we zeggen “we gaan door”.
– Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
Na het referendum Nee tegen de EU Grondwet kwam die met een ander kaftje weer terug als Verdrag van
Lissabon, toen uiteraard direct geaccordeerd zonder mogelijkheid tot inspraak.
Wie heeft de langste adem?
De politici spelen het spelletje van de langste adem. Het net zo lang volhouden totdat het wel lukt. Hoe lang
kan de goegemeente (die wel hard moet werken voor hun geld en hun hypotheek) zich succesvol
gezamenlijk inspannen om dit soort wetgevingen te blokkeren? Op gegeven moment verzwakt de aandacht
van de gezamenlijke bevolking, en BAM! de wetgeving is er door. Dit in combinatie met de salami-tactiek,
waar elke keer weer een extra stapje genomen wordt naar een totalitaire overheid, zonder enige vorm van
inspraak, volledig gedicteerd door multinationals, de bankiers en de stasi – de
staatsveiligheid/inlichtingendiensten.
Het past dan ook geweldig goed bij het TTIP (voorheen TAFTA) en TISA, welke grotendeels gelijk natuurlijk
al waren afgeserveerd als ACTA. Waar ACTA een internationale versie van het controversiële DMCA was.
Die lopen parallel aan SOPA enPIPA, welke nu dus met CISA terug is alseen vervolg op CISPA. En wist u al
van CETA? Niet? Dat was de TTIP+TISA met Canada, ondertussen wel doorgevoerd zonder dat u het kon
weten.
Kunt u alle afkortingen nog volgen? Precies de bedoeling. Via de achterdeurtjes legt de lobby de wetgeving
op met dit soort geheime verdragen. De bedreiging voor onze veiligheid, gezondheid, financiën en
mensenrechten is groot, de democratie wordt met dit soort geheime verdragen keihard onder de voet
gelopen.
Ronde 3: Nieuwe wet moet privacyschending nog makkelijker maken
Dus zucht… OK, wat nu weer? Wat is er mis met CISA? Welke vrijheden en mensenrechten moet de
bevolking nu weer opgeven? Welke rechten proberen de inlichtingendiensten weer te verkrijgen?
 CISA zou het vereiste van gerechtelijk bevel onttrekken waardoor de overheid bedrijven rechtstreeks
kunnen benaderen voor het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals telefonie of internet
communicatie, gebaseerd op de nieuwe breed getrokken definities van verzamelen ‘cybersecurity
informatie’. Naast de bedreigingen voor elke Amerikaan (LLE: en elke Europeaan op internet!) op de
privacy, het wetsvoorstel richt zich duidelijk potentiële overheid klokkenluiders.
 Het wetsvoorstel is breed genoeg geschreven om uw communicatie service providers in staat te
stellen uw e-mails en tekst berichten te identificeren, te verkrijgen, en te delen met de overheid te
delen. Het wetsvoorstel voorziet in een uitzondering op de bestaande wetgeving ontworpen om uw
persoonlijke informatie te beschermen.
 Het is zo breed geschreven dat bedrijven enorme bergen van uw gegevens – inclusief e-mails en
andere communicatie gegevens – aan de overheid kan overhandigen zonder juridische proces op
welke manier dan ook.
 Bedrijven zouden ook immuun voor zowel civiele als strafrechtelijke aansprakelijkheid voor enige
actie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het schenden van de privacy van een gebruiker, zolang
het bedrijf gebruikte de bevoegdheden door CISA in “goede trouw.”
 etc, etc.
Daarnaast wordt de CISA uiteraard weer gesteund door de bekende bankiers (het bevordert zogezegd
veiligheid voor uw bankgegevens!) en de bekende inlichtingendiensten zoals de CIA en NSA. Ongetwijfeld
onder het mom van de zelf-gecreëerde terreur. U begrijpt, het is uiteraard voor uw eigen veiligheid.
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor
Safety.
Degenen die essentiële vrijheden opgeven, om een beetje tijdelijke veiligheid te kopen, verdienen noch
vrijheid noch veiligheid.
– Benjamin Franklin
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Zie ook meer in het artikel ‘Nieuwe wet moet privacyschending makkelijker maken’ op WebWereld.nl. Voor
CISPA moesten veel websites op zwart (o.a. Wikipedia, Reddit, Google, en Mozilla) om voldoende aandacht
te vragen voor dat onrecht, wat zal er nu nodig zijn dit onrecht te voorkomen?
Openbaar bestuur en democratie anno 2014: Geheimhouding alom
Uiteraard worden dit soort wetsvoorstellen in het geheim opgesteld, in het geheim onderhandeld en in het
geheim besproken – alles in het geheim. Want als de bevolking ervan hoort, riskeer je opstand. Onze
voorzitter van de Europese Commissie nogmaals aan het woord om het u uit te leggen:
“Volgt er geen misbaar [lawaai], breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist
– dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
– Jean-Claude Juncker
In de EU gaat dat als volgt: De onderhandelingen worden geleid door ongekozen politici die aan niemand
(behalve lobbyisten) verantwoording hoeven af te leggen (eurocommissarissen), voorgezeten door iemand
die onder geheimhouding gekozen is uit een lijst van één kanshebbers (Keizer Juncker), geaccepteerd door
slechts indirect verkozen politici die ook aan niemand verantwoording afleggen (europarlementariers), en om
het nog enigszins een democratisch sausje te geven wordt het vervolgens geratificeerd door politici die wel
dan verkozen zijn, en wel enigszins verantwoording afleggen, maar bij voorbaat al akkoord gaan en
daarover keihard liegen (Kabinet Rutte) in samenwerking met hen die worden bedrogen (Eerste en Tweede
Kamer).
I’m for secret, dark debates
Ik ben voor geheime, donkere debatten
– Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie
Wordt u ook zo moe van het tuig dat zich noemt politici? Ze gaan maar door, keer op keer tegen beter weten
in, tegen meervoudig duidelijk uitgesproken Nee in. Ze kennen echter geen Nee, de belangen van de
bevolking boeit hen kennelijk niets. En als er even niet genoeg ophef is, is het weer gelukt, en gaat er weer
een wet door die de belangen van de bevolking verder schendt.
Wat is democratie en openbaar bestuur toch geweldig, niet?
Deze week in de VS, komende week in de EU
De EU heeft precies dezelfde lobbyisten, van precies dezelfde multinationals, met precies dezelfde geheime
diensten, precies dezelfde belangen van precies dezelfde Federale Overheid, met precies dezelfde wensen
en precies dezelfde prikkels.
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Onrecht waar dan ook, is een bedreiging voor rechtvaardigheid alom.
– Martin Luther King, Jr.
En vergeet niet, hoewel deze wet gaat over Amerika, heeft het direct impact op uw privacy online. De
meeste (effectief bijna alle) diensten die u online gebruikt zijn Amerikaans van origine. Er is daarnaast
sprake van intensieve samenwerking tussen deinlichtingendiensten van de VS, de EU, het VK en NL. Dus al
die informatie, ook in de handen van Rutte en co. Vertrouwt u deze mensen zoveel macht en informatie toe?
http://langleveeuropa.nl/2014/07/nieuwe-aanval-op-online-privacy-cispa-v3-nu-genaamd-cisa/

Hebben de passagiers van het vliegtuig geleden voor ze stierven
Door Gerard Driehuis - zaterdag 19 juli 2014
We weten dat sommige slachtoffers redelijk ongeschonden op de
grond zijn gevonden. Anderen juist helemaal niet. De impact van het
vermoedelijke wapen, de SA-11 Buk launcher heeft voor passagiers
verschillende gevolgen gehad, afhankelijk van de plaats in de vliegtuig
waar ze zaten.
Voor het lot van de slachtoffers en voor de mate waarin ze hebben
geleden maakt dat geen verschil, zegt Doug Richardson, hoofdredacteur van het toonaangevende
wapentijdschrift H.S. Jane’s Missiles & Rockets. Hij zegt dat tegen Time Magazine, dat de vraag stelt: “Did
the passengers suffer.”
“De Buk werkt zo: vlak voor hij zijn doel bereikt ontploft hij en stuurt grote hoeveelheden kleine projectielen
naar zijn doel dat op vele plaatsen wordt geraakt. De druk in het toestel is dus in één klap weggevallen en de
mensen waren knock out voor ze uberhaupt zich realiseerden dat er iets aan de hand was.”
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/339330/hebben-de-passagiers-van-het-vliegtuig-geledenvoor-ze-stierven.html

Nieuwsbrief 205 – 31 juli 2014 – pag. 9

EU Proefballonnetje: Spanje grijpt nu 0,03% van al het spaargeld
Geplaatst op 18 juli 2014
Als een proefballonnetje voor de gehele EU is de Spaanse overheid begonnen met het rechtstreeks grijpen
in het spaargeld van haar burgers. Het begint (relatief) klein, met een 0,03% belasting op deposito’s op de
rekeningen van alle Spanjaarden.
De regering keurde op vrijdag een decreet-wet goed voor de economische dynamiek, met 0,03% belasting
op bankdeposito’s in heel Spanje.
De reden die wordt gegeven is natuurlijk een bekende, het is weer voor uw eigen bestwil! Het ‘stimuleren
van de economie en banen creatie’. En oh ja, de 0,03% is uiteraard geïntroduceerd retroactief met 6
maanden terugwerkende kracht tot begin van dit jaar- de burger kan fluiten naar 400 miljoen euro van zijn
spaarcentjes!
Stelen om te stimuleren
Dit is uiteraard flink meer dan zo maar een belasting, dit is een mini beslaglegging op deposito’s! Er zijn
kennelijk een paar honderd miljoen euro nodig in de Spaanse overheidsbegroting ergens, en de gekozen
aanpak is grijpen in uw spaargeld. Beslaglegging van spaargelden is nu wel heel letterlijk waarheid
geworden. Dit is duidelijk geen complot theorie meer, het is feit.
De verordening, die ongeveer 400 miljoen euro aan de staatskas op basis van de totale deposito’s ter
waarde 1.4 biljoen euro (€ 1.400.000.000.000) kon brengen.
Hoe het stelen van spaargeld in de categorie stimuleren van de economie valt, mag wat mij betreft nog wel
eens worden uitgelegd. Vermoedelijk op dezelfde manier als Jean-Claude Juncker voor ogen heeft met zijn
300 miljard euro ‘stimulering’, eerst moeten we allemaal krom liggen om dat geld extra te betalen, en dan
krijgen wat vriendjes belastingvoordeel onder de noemer stimulering.
Proefballonnetje: Geen opstand? Meer!
Het startte uiteraard met 0% belasting. In 2013 heeft Spanje een landelijke wetgeving geïntroduceerd van
0% belasting zogezegd om een heffing in bepaalde regio’s in Spanje onmogelijk te maken. Dit wordt nog
geen jaar later dus opgehoogd voor heel Spanje naar 0,03%. Bait-and-switch, het getuigt van
volksmisleiding met voorbedachte rade. En het precedent is hiermee gezet om de immer groeiende
symptomen te bestrijden met uw spaargeld, maar tegelijkertijd niets te ondernemen tegen de immer
groeiende oorzaken van deze problemen.
Deze verplichte bijdrage is slechts het begin. Dit zal niet beperkt blijven tot Spanje. De financiële repressie
volgt het script van de plundering van de wereld: de schuld-politici hebben een enorm arsenaal aan wapens
paraat om spaarders in Europa te dwingen om te betalen voor de schulden van de afgelopen jaren.
Wat ik schrijf over die precedentwerking en proefballonnetjes klinkt u vreemd? Wist u dat dit al volgt op de
nog weer wat kleinere acties van Italië? In februari dit jaar is Italië gestart met een belasting van 20% op alle
Italië inkomende overboekingen naar individuele personen. Als je je dan inzet om aan te tonen dat alles
volledig legaal was, kan je die 20% terug krijgen, anders ben je het kwijt. En die regel ging uiteraard ook in
met terugwerkende kracht.
Deze maatregelen zijn natuurlijk een precedent voor de gehele EU. Als er nu geen opstand uitbreekt, wordt
het grijpen de volgende keer groter en in meer gebieden. Sparen is tegenwoordig namelijk ten strengste
verboden, als u betrapt wordt op sparen dient u aangepakt te worden. Kapitalisme zonder kapitaal, een
geweldig idee! Australië (geen EU uiteraard) heeft trouwens ook een mooie oplossing gedacht, gewoon
inactievespaargelden toe-eigenen! Use it or lose it: drie jaar niet gebruikt? Dan kwijt!
Dit raakt ook Nederland
En denk maar niet dat Nederland zal worden ontzien. De EU-overheid en de lidstaat-regeringen kijken nu
met argusogen naar Spanje om te zien of die er mee weg komen. Met deze acties worden precedenten
gezet ook voor Nederland. Deze maatregel wordt gepositioneerd om geld in de laatje te brengen voor de
diverse gemeentes in Spanje. DeNederlandse gemeenten zitten nu al in het nauw, en met de extra
verantwoordelijkhedenen extra bezuinigingen die op ze af komen…
Deze maatregel wordt gezien als mogelijke zoetstof voor de regio’s dagen na moeilijke begrotingstekort
limieten voor dit jaar en volgend jaar werden ingesteld door de centrale overheid.
Die limieten die zijn ingesteld door de centrale overheid, zijn uiteraard keihard opgelegd door de EU en door
de Eurogroep onder leiding van ‘onze’ Dijsselbloem. En Spanje kan niet ingrijpen door te devalueren van de
waarde van de peseta, ze kunnen zelf geen extra geld meer drukken, ze kunnen niet ingrijpen met
maatregelen dankzij de Euro en de Eurozone (daar hebben ze dus geen zeggenschap meer over)… dus
blijft nog over: het geld van de burgers.
Geheel vrijwillig van slecht tot erger
Terwijl het niet zo hoeft te zijn! Overheden hebben (tot de Eurozone in ieder geval) het mandaat om zelf geld
te maken, daar is een overheid juist voor. Ze kunnen zelf geld maken zonder staatsschulden en zonder
rente-betalingen. Dat kunnen we nu ook nog steeds realiseren, de politiek wil dat nu alleen niet meer doen,
het systeem blijft dus gegijzeld door bankiers, volledig gefinancierd met losgeld betalingen op de kosten van
burgers. Vanaf hier kan het dan alleen van slecht tot erger gaan. De politici zitten gegijzeld tussen de
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chanterende, criminele bankiers en compleet wereldvreemd EU beleid. Ze zeggen het immers zelf, zelfs
onze nieuwe voorzitter van de Europese Commissie: Dit zal niet stoppen tot er een flink volksopstand
uitbreekt en wij burgers zelf de hele dynamiek van het spel van totalitaire Federale EU, nep-geld schulden,
criminele bankiers en corrupte politici drastisch gaan veranderen.
Met pijn in je hart moet je concluderen dat een grootschalige volksopstand een kwestie van tijd is geworden.
De vraag is met welke vaart dit zal gebeuren…
http://langleveeuropa.nl/2014/07/eu-proefballonnetje-spanje-grijpt-nu-003-van-al-het-spaargeld/
Bewijsmateriaal ‘onderschept gesprek’ neerschieten Maleisische vlucht gemaakt voor crash
Al meteen kun je allerlei vraagtekens zetten bij het neergeschoten vliegtuig
boven de Oekraïne. We weten inmiddels van eerdere false flags dat men niet
schroomt een groot media circus op te tuigen en acteurs in te zetten die
bijvoorbeeld kunnen dienen als familieleden van slachtoffers. Wat zeer
opmerkelijk is aan het “neergestortte/neergeschoten” vliegtuig is dat het
vliegtuig van 10 km neerstortte en dat er een foto op het internet verschijnt van
lichamen die vrijwel in tact zijn, maar ook een vleugel deel dat ongeschonden
lijkt. Iets anders opmerkelijks is het feit dat er een flinke stapel ongeschonden
paspoorten gevonden is. Met name de rare houding van de lichamen en het feit
dat je na een crash van 10.000 meter nog zo ongeschonden kunt zijn, is
verbazingwekkend. De stand van de elleboog lijkt wat vreemd als je
net van 10 km neergestort bent. Hoe kan het dat er beweerd wordt
dat de brokstukken en lcihamen kilometers verspreid liggen, terwijl
er toch sparke zou moeten zijn van een behoorlijke val. Als we het
inderdaad hebben over het Russische raket systeem BUK M1-2, dan
ziet u op deze video op 2:54 min dat er een explosie in de lucht
plaats vindt. Bij een explosie moeten de brandstofstanks ontploffen.
Er blijft dan weinig van een vliegtuig over; laat staan van lichamen.
Gesteld dat er toch een deel van een vliegtuig overblijft en van 10
km naar beneden stort, dan is het op zijn minst opmerkelijk dat dit
brokstuk er zo ongeschonden uitziet als op onderstaande foto.
Wanneer wordt het interessant? Dat is wanneer we beginnen te
ontdekken dat bewijsmateriaal geproduceerd is voordat het ongeval
feitelijk heeft plaats gevonden. Dat bewijs levert onderstaand
YouTube filmpje. Het zogenaamd onderschepte gesprek zou moeten aantonen dat ‘separatisten’ het
vliegtuig per ongeluk neer hebben geschoten, zo meld nos.nl [citaat] Separatisten uit Donetsk hebben kort
na de vliegtuigcrash gebeld met een inlichtingenmedewerker uit Rusland, melden Oekraïense media. Uit het
gesprek zou blijken dat de separatisten per ongeluk het vliegtuig hebben neergeschoten. “Het is 100 procent
zeker een passagiersvliegtuig”, zegt een van de separatisten geschrokken. Onderstaand filmpje laat echter
duidelijk zien dat het filmpje al gemaakt werd voordat “de ramp” plaatsvond.
Ondanks alle media hype en alle ogenschijnlijk geloofwaardige verhalen van omgekomen passagiers en
rouwende familieleden, wil ik de lezer daarom toch aansporen om kritisch te gaan nadenken en naar de
feiten te kijken. Adolf Hitler heeft in zijn boek ‘Mein Kampf’ een theorie uitgelegd die ik steeds vaker
succesvol zie worden toegepast. Deze theorie is als volgt samen te vatten: “Als je een leugen maar groot
genoeg maakt en heel veelvuldig verkondigd wordt het geloofd.” Een andere uitspraak van Adolf Hitler is:
“De waarheid doet niet ter zake, maar slechts de overwinning“. En hier zijn stelregel: “Maak de leugen groot,
hou het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zal men het geloven“.
Maar Hitler was hier op zich niet origineel in. Je had namelijk ook een meneer genaamd Niccolò Machiavelli.
Machiavelli’s bekendste boek ‘Il Principe’ bevat een aantal stelregels over de politiek. Om de macht te
behouden bijvoorbeeld, moet de erfelijke troonopvolger zorgvuldig de sociaal-politieke structuren bewaken.
Machiavelli beweerde dat publiekelijke moraliteit en persoonlijke moraliteit twee verschillende dingen zijn. Hij
benadrukte dat voor veiligheid en stabiliteit morele corruptie noodzakelijk is. Een regent moet een reputatie
opbouwen en bij tijd en wijle immoreel handelen. Soms moet dit gepaard gaan met bruut geweld en bedrog.
Wie zien de Machiavelli rol van de Main Stream Media hier weer in de overdrive. Er klopt te veel niet,
waardoor we mijns inziens kunnen spreken over een ‘false flag’ om de Russen te kunnen beschuldigen en
een NAVO offensief te kunnen starten. Niet voor niets hebben we in Nederland de ‘Machiavelli prijs’. Ik kan
mij niet aan de indruk onttrekken dat het vliegtuig van de vermiste Maleisische vlucht MH370 hier gebruikt is
om een rampscene te creëren. De massa lijkt er aardig in te tuinen.
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/18/bewijsmateriaal-onderschept-gesprek-neerschieten-maleisischevlucht-gemaakt-voor-crash-false-flag-bewijs-vlucht-boven-oekraine/
Passagierslijst: http://www.geenstijl.nl/archives/images/Passengerlist.pdf
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Spanje eerste EU land met belasting op uw bank tegoeden
De Spaanse overheid heeft zojuist een wetsvoorstel aangenomen waardoor er een vaste belasting van
0.03 procent geheven wordt over alle tegoeden die de Spaanse burger bij een of meerdere banken heeft,
ook al zijn dat verschillende soorten rekeningen. En om een zgn. bankrun’ te voorkomen is de wet ingevoerd
met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014!
De Spaanse overheid hoopt met deze maatregel een bedrag in de noodlijdende huishoudkas te krijgen van
€340 miljoen, De totale tegoeden bij banken bedragen in Spanje naar schatting 1.14 biljoen euro. Lakoniek
deelde de Spaanse overheid mede dat het hier om een maatregel gaat waardoor er meer structuur in de
financiële markt komt en deze gesterkt en gegarandeerd wordt. Ofschoon de 0.03% slechts een druppel op
de gloeiende plaat is, kan nu de wet is aangenomen het percentage gemakkelijk verhoogd worden.
Overigens beloofde de Spaanse minister van Financiën de Guindos nog niet zo lang geleden dat zijn land
niet het voorbeeld van Cyprus zou volgen en alle tegoeden onder de € 100.000 niet zouden worden
‘aangeraakt.’
En mocht u de stille hoop hebben dat deze Spaanse maatregel net als die in Cyprus een ver van uw bed
show is, dan moeten wij u teleurstellen. In heel Europa zitten de politici met hun handen in het haar om uit
de door hen zelf veroorzaakte schuldencrisis te komen en nu het eerste schaap of zo u wilt Spaanse stier
over de dam is, zullen andere landen na even te hebben afgewacht gaan volgen.
Wij blijven het herhalen, hou uw bank tegoeden zo laag mogelijk, Spanje nu, who’s next ?
http://www.geennieuws.com/2014/07/spanje-eerste-eu-land-met-belasting-op-uw-bank-tegoeden/

Ooggetuigen: Maleisische Boeing neergeschoten door straaljager
Vicepremier republiek Donetsk geeft Oekraïne de schuld – Rusland: Oekraïne bracht woensdag 27 Buk
luchtafweersystemen in stelling
Laatste foto van vlucht MH-17, tijdens de start op Schiphol. Inzet:
Buk luchtafweerraketten.
Plaatselijke ooggetuigen zeggen dat ze kort voor het neerstorten van
de Maleisische Boeing 777 een straaljager hebben gezien die
raketten zou hebben afgevuurd. Enkele ogenblikken later waren er
grote explosies in de lucht te zien, waarna de wrakstukken naar
beneden begonnen te vallen. Mocht dit verhaal kloppen, dan zijn de
door het Westen beschuldigde pro-Russische separatisten niet de
daders, want zij beschikken niet over gevechtsvliegtuigen.
Volgens een inwoner van het dorpje Hrabove (nabij Shaktharsk, 45 km. ten oosten van Donetsk) ’vuurde de
straaljager een paar raketten af, die ergens in de lucht explodeerden. Daarna kwamen er brokstukken op
ons af.’ Bij het dorpje liggen her en der resten van vliegtuigonderdelen, waaronder ook een paar grote
stukken. Veel bewoners vonden op hun erf kleinere onderdelen. (1)
Vicepremier Donetsk geeft Oekraïne de schuld
De vicepremier van de afgescheiden republiek Donetsk Andrei Purgin opperde dat de Oekraïense
luchtmacht de Maleisische Boeing mogelijk voor een Russisch spionagetoestel heeft aangezien, en daarom
het vuur heeft geopend.
Het uit Amsterdam afkomstige passagiersvliegtuig vloog bovendien door reeds afgesloten luchtruim, veel
noordelijker dan de oorspronkelijke geplande vluchtroute (3). Dat zou gebeurd zijn in opdracht van de
Oekraïnse luchtverkeersleiding, zo deelde Huib Gorter, vicepresident van Malaysia Airlines, mee (6).
Het is onduidelijk waarom de internationale media geen aandacht besteden aan de verhalen van de
inwoners van Hrabove.
‘Oekraïne bracht 27 Buk systemen in stelling’
Rusland meldde vanmiddag dat het Oekraïense leger afgelopen woensdag 27 Buk M1 luchtafweersystemen
in de omgeving van Donetsk heeft opgesteld. Deze raketten zijn in staat om toestellen op meer dan 30
kilometer afstand en op iedere hoogte te raken. (4) De pro-Russische separatisten zouden naar eigen
zeggen niet over deze raketten beschikken.
‘Mocht hij verdwijnen...’
Wrang: enkele minuten voordat hij aan boord van de fatale Boeing stapte, maakte de uit Volendam
afkomstige Cor Pan een foto van het toestel, en zette deze op Facebook met de tekst ‘Mocht hij verdwijnen,
zo ziet hij d’r uit.’ (5)
Op dit moment is de VN Veiligheidsraad in een spoedzitting bijeen gekomen om te praten over de vliegramp.
Xander - (1) Ria Novosti, (2) Ria Novosti, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Ria Novosti, (5) Russia
Today, (6) Ria Novosti
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Neergeschoten Maleisisch toestel: Sarajevo 1914 op herhaling?
Voer voor complotdenkers: bij een van de wrakstukken werd een
ongeschonden boarding pass met een verkeerd vluchtnummer (MH0851, van Kuala Lumpur naar Bali) gevonden.
Zeker 189 Nederlanders zijn om het leven gekomen (2) nadat een
Maleisische Boeing 777 gisteren boven Oekraïne zo goed als zeker
door een luchtdoelraket werd geraakt en vervolgens neerstortte. 100
jaar geleden bleek een aanslag in Sarajevo de vonk te zijn die de
Eerste Wereldoorlog in gang zette. Ontstaat er precies een eeuw later opnieuw een wereldbrand na een
afschuwelijk ongeluk, dat volgens boze tongen eveneens een doelbewuste aanslag was?
In 1914 kregen nationalistische organisaties in Servië onmiddellijk de schuld van de aanslag op 28 juni op de
Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand. Allianties vormden zich, en een maand later brak de allereerste
wereldoorlog uit.
Schuldigen staan al vast
Ook nu schijnen de schuldigen volgens het Westen al vast te staan: het zijn de pro-Russische separatisten
in Oekraïne, of misschien wel de Russen zelf.
Sowieso is het bizar dat in ongeveer vier maanden tijd twee toestellen van hetzelfde type, van dezelfde
luchtvaartmaatschappij en van en naar dezelfde luchthaven (Kuala Lumpur) zijn verdwenen; het eerste
toestel, vlucht MH-370, is nog altijd spoorloos, terwijl van het tweede toestel, vlucht MH-17, de beelden van
brandende en rokende wrakstukken al heel snel op het internet verschenen.
Even opmerkelijk is de uiterst snelle conclusie dat de Maleisische Boeing gisteren is neergeschoten door
een luchtdoelraket. Al zeer kort na de crash berichtte de media dat er ‘bewijs’ zou zijn dat die raket werd
afgevuurd door de pro-Russische separatisten.
Ramp komt Westen goed uit
Een complotfanaat zou kunnen denken dat dit het Westen wel heel erg goed uitkomt. Na de door de VS en
de EU gesteunde neonazistische staatsgreep in Kiev, in gang gezet om Oekraïne uit de Russische
invloedssfeer los te weken, verliep de strijd in het land niet bepaald naar wens. De pro-Russische krachten
in het oosten van Oekraïne bleken een stuk taaier dan verwacht.
Maar plotseling is daar dan de ramp met de Boeing – een uitgelezen mogelijkheid om de Westerse
bevolking en bedrijven, die overduidelijk helemaal geen trek hadden in weer een militair conflict – en zeker
niet met Rusland-, over te halen om ‘gerechtvaardigd’ NAVO-ingrijpen in Oekraïne alsnog te steunen.
Schuldencrises ‘opgelost’ door oorlog
In onze berichtgeving over Oekraïne hebben we veel sterke aanwijzingen en hard bewijs aangehaald
waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de Verenigde Staten uit zijn op een conflict met Rusland, en
daar Europa voor willen inzetten en desnoods voor willen opofferen. Reden? Amerika is bankroet, en Europa
ook. Historisch gezien werden eerdere totaal uit de hand gelopen schuldencrises vaak ‘opgelost’ door een
grote oorlog te ontketenen.
Boarding pass met verkeerd vluchtnummer
Er zijn hoe dan ook de nodige vragen te stellen bij al het geleverde ‘bewijs’. Zo is op een video in de verte
wel een explosie te zien, maar geen neerstortend vliegtuig. En hoe kan het dat een boarding pass met het
verkeerde vluchtnummer (MH 0851) en paspoorten volledig ongeschonden bij de totaal verwoeste
wrakstukken werden gevonden? Konden passagier al in Amsterdam inchecken voor een vlucht van Kuala
Lumpur naar Bali? (1)
Xander - (1) KOPP, (2) NU

Bezuinigingen, de overheid weet het ook niet meer
Geplaatst op 18 juli 2014
U weet wat de kaasschaafmethode is ? Telkens een dun of wat
dikker plakje in ons geval van de uitgaven snijden, de burger heeft
dat toch niet in de gaten, de Tweede Kamerleden idem, of willen dat
niet zien uit vrees voor hun politieke baantje en zo tracht men in Den
Haag te redden wat er nog te redden is. Maar in feite is de
kaasschaaf een stukje gereedschap geworden dat al lang niet meer
werkt en kan men het nu beter hebben over een beitel of pneumatische hamer, waarmee Den Haag tracht
de begroting nog enigszins controleerbaar te houden. Soms zou je haast zeggen dat er dynamiet aan te pas
komt.
http://www.geennieuws.com/2014/07/bezuinigingen-de-overheid-weet-het-ook-niet-meer/
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Islam Kalifaat Irak stelt christenen ultimatum: Bekeer, betaal, of sterf
Moslims vervangen kruisen op kerken door zwarte vlaggen van de Antichrist, ontslaan alle christenen in
publieke functies, en nemen hun huizen in beslag
Moslims vervangen een kruis op een kerk door de zwarte vlag van
Antichrist. Inzet: huizen van christenen worden gemerkt met een
rode (Arabische) ‘N’, van ‘Nazarener’.
Het Islamistische Kalifaat in Irak, voorheen bekend als ISIS, heeft de
christenen in de stad Mosul tot 21 september de tijd gegeven om
aan de eisen van de jihadisten te voldoen. Als ze willen blijven, dan
moeten ze zich bekeren tot de islam of de jizziyeh (onderdanigheid)
belasting betalen. Weigeren ze dat, dan zullen ze worden onthoofd.
Ondertussen vallen de moslims in Irak en Syrië christelijke kerken binnen, om de daarop geplaatste kruisen
te vervangen door de zwarte vlaggen van (de) Antichrist.
Het ultimatum van het Kalifaat verloopt op 21 september om 12.00 uur. ‘Na deze deadline staat er niets
anders tussen ons en hen als het zwaard,’ wordt in de officiële verklaring van de islamisten gesteld.
Rode ‘N’ van ‘Nazarener’
Na de machtsovername door het Kalifaat zijn honderden christenen in ziekenhuizen en andere publieke
instellingen ontslagen. Huizen van christenen zijn in beslag genomen en zijn voorzien van teksten zoals
‘bezit van de Islamitische Staat’. In andere gevallen wordt er een rode Arabische ‘N’ op gespoten, die staat
voor ‘Nusrani’, ‘Nazarat’, oftewel Nazarener, zoals Jezus Christus ook werd genoemd. Tevens heeft IS(IS)
ambtenaren verboden om christenen voedsel en brandstof te leveren. Ook de Koerden en Shi’itische
moslims zijn het slachtoffer van deze maatregel.
Onthoofding; kruisen vervangen door vlag Antichrist
De meeste christenen zijn inmiddels gevlucht, maar zo’n 250 gezinnen zijn daar niet toe in staat, en zien
zich dus geconfronteerd met ernstige onderdrukking en mogelijk zelfs de dood door onthoofding, één van de
in de Bijbel genoemde kenmerken van (de) Antichrist (Openbaring 20:4).
Daarnaast hebben moslims de kruisen op christelijke kerken, zoals de Chaldeese Katholieke en Orthodoxe
kathedralen, verwijderd en vervangen door de zwarte vlag van het Islamitische Kalifaat, oftewel van (de)
Antichrist. (2)
Nieuwe Holocaust
De gebeurtenissen in Irak doen in veel opzichten terugdenken aan wat de Joden overkwam in NaziDuitsland, pal voordat ze naar de kampen en ovens werden afgevoerd om te worden uitgeroeid. Ook nu
dreigt een Holocaust, en wel van de christenen door de hand van moslims.
In de Koran wordt moslims geboden om christenen te onderwerpen en te vernederen, totdat ze de jizziyeh
belasting betalen en/of zich bekeren tot de islam. Het is een misvatting te denken dat alleen de islamisten
van IS(IS) dit doen; door hele de geschiedenis heen zijn christenen op deze wijze door moslims vervolgd
vanwege hun geloof. (1)
Xander - (1) Shoebat, (2) Catholic News via Shoebat

Christine Lagarde voorspelt Big Reset (met een 7)
De directrice van het Internationaal Monetair Fonds, dat zijn diegene
die met miljarden euro's staan te strooien, heet Christine Legarde.
De dame is een blikvanger, al is het maar omdat het een dame is.
Waarschijnlijk geen extra haar op te bespeuren. Onze blik werd
recentelijk ook gevangen, omdat de dame zich graag blijkt bezig te
houden met numerologie. Vooral het getal 7 lijkt het haar waard om
allerlei dingen rond op te bouwen. Omdat 7 een heilig getal is. Net
zoals 70, maar daar moet je de nul van laten vallen. Wat het precies met het bankwezen te maken heeft is
ons onduidelijk, maar misschien distilleert u dat uit haar woorden. Feit blijft dat ze naar eigen zeggen bezig
zijn aan een 'big reset'. Een ultieme oplossing die iedereen blij zou maken en iedereen uit de problemen
haalt. Mogelijk is 'iedereen' in deze content een synoniem voor 'bankiers', maar misschien ook niet want
helemaal transparant is dat verhaal niet...
https://www.youtube.com/watch?v=jr43HsfjDqY
https://www.youtube.com/watch?v=CVsGzIYmquc
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Malaysian Airlines MH-17 gesaboteerd?
geplaatst door administrator ⋅ 18 juli 2014
Omdat de “westerse leiders” steeds harder drukken op een aanslag met geleide wapens op de Malaysian Air
Boeing vlucht MH-17, waarbij de dader al zo goed als zeker bekend is, gaan wij steeds harder werken aan
het openhouden van andere mogelijke oorzaken.
Eén daarvan is een technisch mankement, wat we graag even overslaan, omdat onderzoek zulks kan
uitwijzen.
Wat we wel willen openhouden is de mogelijkheid van sabotage.
Er wordt veel te snel de conclusie getrokken dat het toestel uit de lucht is geschoten en dat daar direct een
dader aan kan worden gekoppeld. Dat riekt naar een vooropgezet programma om de zwarte piet bij Rusland
te leggen via allerlei vreemde gedachtekronkels. Er zijn bij dit soort gebeurtenissen altijd meer dingen aan
de hand, dan die we krijgen voorgeschoteld, hetzij via de gecontroleerde pers, hetzij via gemanipuleerde
berichtgeving via internet. Wij stellen standaard een aantal vragen, die meestal nooit afdoende worden
beantwoord:
 WIE zaten er aan boord van het ramptoestel;
 WAT waren de initiële berichten voordat de massa media het “nieuws ging maken”;
 WHO benefits – WIE heeft er baat bij.
Inmiddels weten we (ongeveer) wie er aan boord waren. Ook hebben we zoveel mogelijk initiële
berichtgeving veilig gesteld. Maar wie er nu uiteindelijk belang bij deze ramp heeft, valt nog moeilijk vast te
stellen. Het gaat uiteraard zoals gebruikelijk wel een bepaalde richting op, doch dit is voor ons, MOET voor
ons en de nabestaanden reden zijn exact in de omgekeerde richting te zoeken. Tegenwicht bieden we door
direct zo hard mogelijk tegen de officiële berichtgeving in te gaan, want de ervaring leert ons, dat we dan niet
ver uit de buurt van de werkelijkheid zitten. Zoals u weet zijn verkondigde “waarheden” subjectieve of
geprogrammeerde meningen – beter is om de hele verwarrende toestand terug te brengen naar een
kernachtige werkelijkheid.
Rusland is het doelwit
De Russische onderminister van Defensie heeft 10 vragen gesteld aan de onwettige Oekraïense regering,
waarvan de meest prangende is:
“Why are the Ukrainian authorities not doing anything to set up an international commission? When will such
a commission begin its work?”
TEN QUESTIONS FOR THE UKRAINIAN AUTHORITIES
Als de Oekraïense junta in Kiev niets doet, betekent dat, dat men niet weet wat er moet gebeuren, of dat de
Westerse geldschieters onder leiding van bijvoorbeeld eerste
belanghebbende het IMF de regie hebben overgenomen. De OVSE
is een organisatie die weinig vertrouwen heeft gewekt bij de
separatisten, dat is Moskou ook bekend. Gekozen wordt dus voor
een Internationale Onderzoeks Commissie. Als Timmermans
beweert dat men wat heeft te verbergen als de OVSE niet wordt
toegelaten, dan geldt dat evenzeer voor Oekraïne – wat hebben die
dan te verbergen voor een nieuw en neutraal opgetuigde
onderzoekscommissie?
Eén van de grote vragen blijft, waarom de piloot naar verluid afweek
van de oorspronkelijk geplande route. Vrijwel iedere
luchtvaartmaatschappij meed het conflictgebied als de pest, terwijl
Vlucht MH-17 daarentegen juist de koers verlegde en dwars door
oorlogsgebied kruiste. Iedereen weet en wist, dat de civiele (radar)
installaties in het Oosten door oorlogshandelingen zijn uitgeschakeld
en er dus geen bakens kunnen worden gevolgd. Ook Malaysian
Airways vloog in de voorgaande dagen bewust “om de zuid” om
risico’s, hoe klein ook, uit te sluiten.
Hieronder de routes van de laatste dagen van de Malaysian Airways
vluchten, die allemaal het conflictgebied mijden. Nu gaat plotseling
het verhaal, dat als er op een hoogte van 11 kilometer wordt
gevlogen het geen probleem is. De vraag is dus of de piloten hebben
geweten dat ze over het oorlogsgebied vlogen.
Flight route MH-17 on July 14, 2014 (Source: flightaware.com)
Flight route MH-17 on July 15, 2014 (Source: flightaware.com)
Flight route MH-17 on July 16, 2014 (Source: flightaware.com)
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Flight route MH-17 on July 17, 2014 was notably redirected from the standard line (Source: flightaware.com)
De vraag is waar de tapes van de opgenomen gesprekken met de piloten zijn gebleven. De BBC geeft het
antwoord:
“Ukraine’s SBU security service has confiscated recordings of conversations between Ukrainian air traffic
control officers and the crew of the doomed airliner, a source in Kiev has told Interfax news agency.”
Die zijn duis weg en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer boven water komen. WIE stuurt die
Oekraïense junta nu eigenlijk aan?
Oekraïense jets
In een van de eerste reacties na de ramp stelt een Spaanse luchtverkeersleider, die in Kiev is gestationeerd,
dat het vliegtuig werd gevolgd door twee gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht. Uiteraard is de
naam niet bekend en het bericht wordt verspreid via Twitter. Het verhaal gaat zijn eigen leven leiden en
wordt door tegenstanders van de junta in Kiev gebruikt om daar ook maar gelijk de schuld te leggen. Vlak
voor de Russische grens boven het grondgebied van Novorossija zou het toestel met een “Air-to-Air” raket
zijn neergehaald. Waarom zou Kiev een passagiersvliegtuig neer willen halen?
Waren het wel gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht is een vraag die we ons ook kunnen
stellen.
In ieder geval blijft het bericht hardnekkig circuleren, getuige deze link:
http://sherriequestioningall.blogspot.nl/2014/07/bombshell-air-traffic-controller-in.html
Met als saillant detail dat de Oekraïense militairen, die verantwoordelijk zouden zijn voor het neerhalen door
“Oekraïense én buitenlandse autoriteiten van hun post zijn ontheven”. Buitenlandse autoriteiten? We hebben
nog geen indicatie dat dit NATO militairen zijn.
BUK Raketsystemen
Ook wordt gesuggereerd door met name de Amerikanen, dat de separatisten een BUK Raketsysteem
zouden hebben gekaapt en daarmee het toestel uit de lucht hebben geschoten. Vervolgens zou de unit snel
over de Russische grens zijn gesmokkeld om de “smoking gun” weg te moffelen. Rusland heeft verklaard,
dat het buitengewoon veel oefening en bijscholing vereist om dergelijk gesofisticeerde apparatuur te kunnen
bedienen. Alleen gespecialiseerde afdelingen van het Russische én Oekraïense leger zijn capabel er mee te
werken.
Het past de vijanden van Rusland het best om de oorzaak in deze richting te zoeken. Ook zonder een enkel
spoor van bewijs wordt Rusland de schuld al in de schoenen geschoven. Dit is een regelmatig toegepaste
doctrine om er voor te zorgen dat eventueel “onafhankelijke” onderzoekers alleen nog maar in deze richting
zoeken en het bewijsmateriaal voor dat doel te interpreteren. Ons uitgangspunt is dat als “de leiders” zo ver
van tevoren al bezig zijn met het vormen van de algemeen gangbare opinie, wij specifiek in een
tegenovergestelde richting moeten werken om te zoeken naar weggemoffeld
belastend materiaal – voor zover dat binnen ons vermogen ligt. Zolang de
gecontroleerde pers één op één schakelt met overheden, hebben we aan dat
geleverde “nieuws” totaal niets.
Is het drama veel omvangrijker?
Wie moeten we nu als “doelwit” beschouwen?
Omdat het zich afspeelt aan het pas geopende tweede front van het Westen
tegen Rusland (1e front is in Syrië), wordt al snel gedacht aan de strijdende
partijen en Rusland op de achtergrond. Maar er speelt nog iets anders, want
waarom worden vrij kort na elkaar Maleisische Boeings doelwit van aanslagen?
Vlucht MH-17 en MH-370 Malaysian Airways zaten nauwelijks een half jaar van
elkaar.
Misschien wordt het wat duidelijker als we in onze beschouwingen meenemen, dat de heren George W.
Bush en Tony L. Blair door het Hooggerechtshof van Kuala Lumpur zijn veroordeeld als oorlogsmisdadiger.
Daardoor is er een internationaal arrestatiebevel uitgegaan, gebaseerd op hun eigen beschermheiligen, de
Statuten van Rome die zulks legitimeren. Omdat Amerikanen immuniteit claimen voor het Internationaal
Gerechtshof te Den Haag, heeft men besloten de zaak in Maleisië zelf aanhangig te maken. Zij hebben zich
nimmer in Kuala Lumpur laten zien en zijn aldus bij verstek
veroordeeld. Ook George Soros en zijn kongsie heeft nog een
appeltje met Maleisië en meer in het bijzonder met Mahathir te
schillen. Enkele jaren geleden was hij vooremens met een zoveelste
gekleurde revolutie het regime in Kuala Lumpur omver te werpen.
Deze keer was de kleur GEEL. Het draaide uit op een faliekante
mislukking en de daders werden vrij simpel ontmaskerd.
Zoek op het internet maar eens op Ceramah Bersih 1.0/2.0/3.0/4.0
de zogenaamde “gele revolutie” die maar niet van de grond komt.
Men probeert het ieder jaar weer. Met deze luchtrampen is voor alle
betrokkenen de boodschap inmiddels wel duidelijk geworden:
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Maleisië is een rijk land en een eigengereid regime.
Uiteraard wordt de Kuala Lumpur War Crime Tribunal niet erkend door de Verenigde Naties.
Er is misschien heel wat anders aan de hand.
Van diverse kanten wordt ons gewezen op een rapport wat vandaag naar aanleiding van de eerste
bevindingen ter plekke boven water is gekomen.
Hier komt de volgende ketting van mogelijke gruwelijkheden aan het oppervlak.
De wrakstukken gaven weinig uitwendige beschadigingen te zien. Het middenstuk van de romp had geen
inslag beschadiging maar een uitslag krater, met andere woorden er moet een bom aan boord – in de cargo
ruimte -zijn geweest die voortijdig (?) is ontploft.
De lichamen die zijn aangetroffen in het rampgebied waren in veel gevallen nog ongeschonden.
Onderzoekers van het eerste uur spreken van een doordringende lijklucht en het totaal ontbreken van bloed.
Alsof reeds overleden passagiers zijn “gedraind” van hun bloed. Het bloed was niet gestold maar veel eerder
al afgetapt. Men spreekt van tientallen lijken en er wordt direct vanuit gegaan, dat die lijken als “cargo” het
toestel zijn binnen gesmokkeld. Ook werden tientallen containers met bloed gevonden, waarbij we ervan uit
moeten gaan dat die ook illegaal de cargoruimte zijn binnengesmokkeld. Bovendien is de vraag of dat bloed
eveneens besmet was met een dodelijk virus en of dat bestemd was voor een vaccinatiecampagne.
Door een onderzoeker wordt een link gelegd naar “contaminated blood and corpses”, met andere woorden
het lijkt er sterk op dat er sprake is van een illegaal transport van een onbekend virus. Het strekt nogal ver,
maar uitsluiten mogen we het ook niet.
De volgende link in de ketting is het feit dat dit soort ladingen op Schiphol zomaar aan boord van een
vliegtuig kunnen worden gesmokkeld. Wat kan er dan nog meer? We herinneren ons natuurlijk nog wel de
“Onderbroek Terrorist” die door de bewaking naar binnen werd geloodst, zonder papieren. De beveiliging op
Schiphol wordt uitgevoerd door ITCS, een Israëlische beveiligingsfirma. Dit geeft te denken, want wiens
belangen worden op Schiphol gediend door een Israëlische beveiligingsbedrijf? Niet ons belang, maar
uiteindelijk dat van Israël.
Dan is de laatste link te leggen naar waar dat bloedserum en misschien ook wel die lijken, vandaan is en zijn
gekomen. De rapporteur kan maar aan één mogelijkheid denken: Erasmus Medical Center in Rotterdam.
Want wie hebben daar niet zo lang geleden het Spaanse Griep virus weer weten te activeren en daarnaast
nog vele andere kwalijke experimenten in hun beheer? Dierenarts Ab Osterhaus en zijn chef Ron Fouchier
en diens chef Anton van Rossum, een ex-directeur van het Belgische Solvay, waarbij weer een link is te
leggen met het sarin-gas aan boord van de in Amsterdam neergestorte El AL in 1992. In nauwe
samenwerking met een Amerikaans “onderzoeker”, Yoshihiro Kawaoka in Wisconsin USA. We hebben geen
tijd om alle llinks er bij te zoeken, want dit wordt een gigantisch dossier. Alles downloaden en opslaan – liefst
niet op uw PC of Laptop.
We zetten de tekst van Yoichi Shimatsu integraal op de site om te zorgen dat het niet verdwijnt. Ook zijn
theorie over de “verdwenen” Boeing MH-370 en de rol van George Soros en Jacob Rothschild in die
operatie, in samenwerking met de Mossad en misschien nog andere geheime diensten, voegen we er aan
toe. Tenslotte de Bijlmerramp, waar veel en veel meer aan de hand is geweest dan we tot nu toe te weten
zijn gekomen, komt aan de orde. Ooit zullen we het nog eens vertalen, maar daar ontbreekt ons nu de tijd
voor. Als er ook maar een paar zaken van kloppen, dan kunnen we een zwaar bewapend bataljon mariniers
en tot de tanden bewapend bataljon commando’s en dito scherpschutters (laten) formeren en alles en
iedereen die hier iets mee te maken heeft insluiten en voorgeleiden. Vooral niet naar justitie brengen, gezien
de links die door het hele systeem zijn te leggen.
Er ligt een tijdbom onder ons land.
Steun de getroffen families nu eens door de werkelijke gang van zaken voorgoed boven tafel te halen. Laat
het initiatief nu eens niet bij “regering” en “overheid”, maar doe zelf eens een keer iets voor de mensheid.
In dit traject kunnen we de overheid en onze “bondgenoten” absoluut niet gebruiken, vooralsnog zijn ze
allemaal verdacht en verdachten.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/07/18/malaysian-airlines-mh-17-gesaboteerd/
zie ook: http://www.rense.com/general96/dutch.html !!!

Totale chaos. Onverschilligheid. Bijna ongefilterde beelden van crashsite MH17
19 juli 2014
VICE bracht gisteren deze reportage uit de crashsite. Anders dan bij de meeste reportages, zijn de lichamen
niet buiten beeld gehouden, al worden de gezichten wel afgedekt. Er zijn interviews met mensen ter plekke,
burgers die het meer met zichzelf te doen lijken te hebben dan met de mensen die uit de lucht kwamen
vallen. Er is ook te zien hoe bewijsmateriaal onverschillig in een vrachtwagen wordt gesmeten. Beeld vraagt
om sterke maag. Niet kijken als u niet wilt.
Maar dit is dus de realiteit.
http://joostniemoller.nl/2014/07/totale-chaos-onverschilligheid-bijna-ongefilterde-beelden-van-crashsite-mh17/
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Gaan de BRICS landen de ‘brisco’ als nieuwe munteenheid lanceren?
Posted on Jul 14
Op de website Biflatie.nl lezen we dat de BRICS landen van plan zijn een eigen
Wereldbank op te zetten. De BRICS landen zijn Brazilië, Rusland, India, China
en Zuid-Afrika (S van South). Wat genoemde website wel meldt is dat de
landen tijdens het top overleg van 14 tot 16 juli het langverwachte Contingent
Reserve Arrangement (CRA) zullen tekenen. De CRA is een nieuwe
organisatie die taken zal vervullen die vergelijkbaar zijn met de Wereldbank en
het IMF. Wat de site echter heel slim doet is de indruk wekken dat dit BRICS
alternatief op de Wereldbank, dollars uit zal brengen. De Westerse propaganda
is er alles aan gelegen om te verhullen dat de BRICS landen mogelijk met iets
veel groters bezig zijn. Het is dan ook moeilijk te achterhalen of dit
daadwerkelijk zo is.
Opvallend was het dat president Vladimir Poetin gister tijdens de WK voetbal
finale in Brazilië wel aanwezig was, maar de regie van de televisie hem slechts 1x in beeld bracht.
Vermoedelijk was dit wel anders geweest als Rothschild marionet Barack Obama in het stadion gezeten
had. Ik begrijp dit wel. Vladimir Poetin mag niet teveel aandacht krijgen. De man is duidelijk een gevaar voor
de plannen van de New World Order. Niet alleen dwarsboomt hij het imperialisme van het Westen, hij is ook
nog eens bezig een machtsblok op te tuigen waar het Westen niet op gerekend had. De nieuwe plannen van
de BRICS landen gaan waarschijnlijk namelijk verder dan alleen het introduceren van een soort alternatief
op het IMF. De genoemde website wekt de indruk dat deze nieuwe bank dollars uit gaat brengen [citaat] De
CRA krijgt volgens de plannen beschikking over $100 miljard, dat voor het grootste deel ingebracht zal
worden door China. De Chinezen leggen in totaal $41 miljard in, gevolg door Brazilië, India en Rusland die
elk $18 miljard in het fonds stoppen. Zuid-Afrika levert met $5 miljard de kleinste bijdrage. Vorig jaar
bereikten de BRICS-landen al een overeenkomst over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank
en het IMF. Maar wat zouden de BRICS landen aan zo’n bank hebben die afhankelijk is van dollars? We
weten immers allemaal dat dollars door de Federal Reserve (FED) compleet uit het niets gedrukt worden. En
dat is precies wat de wereld economie ondermijnt. Om hyperinflatie te voorkomen worden allerlei
kunstgrepen uitgehaald binnen de grenzen van Amerika en Europa, maar de BRICS landen accepteren de
dreiging van de implosie van deze petrodollar niet langer.
De BRICS landen hebben mogelijk hele andere plannen; zij zouden misschien wel eens hun eigen
munteenheid in de markt kunnen gaan zetten. De naam voor deze nieuwe munteenheid zou wel eens de
‘brisco’ kunnen zijn. Het optuigen van een dergelijke nieuwe munteenheid wordt in de Westerse media
compleet doodgezwegen. Het zou nogal voor economische onrust zorgen. Het is dan ook niet 100% zeker
dat dit gaat gebeuren, maar de kans is niet gering dat de dollar door de mogelijke introductie van een nieuwe
internationale munteenheid als de ‘brisco’ in een vrije val geraakt. De handel tussen de BRICS landen en
mogelijk ook de handel tussen de landen die zaken willen doen met deze BRICS landen zou wel eens in
brisco’s geforceerd kunnen worden. Dat zou ‘einde oefening‘ betekenen voor de macht van de dollar; ook
wel ‘petrodollar‘ genaamd, omdat de dollar in feite gekoppeld is aan de olieproductie van de OPEC-landen
en de handel in olie alleen in dollars mocht plaatsvinden. Dit kon men tot dusverre forceren, omdat Amerika
nu eenmaal een grote vinger in de pap heeft in de olieproducerende landen.
Een voorzetje voor het ontkoppelen van de dollar van de handel heeft waarschijnlijk al plaatsgevonden in de
grote gasdeal tussen Rusland en China. In de Nederlandse en Westerse media werd ook hier gesproken
van een miljardendeal in dollars, maar dat mag u wat mij betreft beschouwen als zuivere propaganda.
Steeds weer moet dat woord ‘dollar’ gepusht worden. Het zou wel eens helemaal afgelopen kunnen zijn met
de hegemonie van de dollar. De BRICS landen zijn terrein aan het winnen. Of dit alles slechts het spel is van
‘good guy‘ versus ‘bad guy‘ en het nieuwe opkomende machtsblok van de BRICS landen ook onderdeel
uitmaken van ‘the road map’ richting 1 wereldregering of dat Poetin en de bevriende landen juist bezig zijn
zich te ontkoppelen van de imperialistische agenda van de NWO-landen, is de grote vraag die resteert. Of
de ‘brisco’ er daadwerkelijk gaat komen zullen we de komende dagen gaan zien. Of we dit via de Main
Stream Media te horen zullen krijgen of dat we hiernaar hard moeten speuren in de buitenlandse media, zal
blijken. Ik zal u in ieder geval proberen op de hoogte te houden.
Bron linkvermeldingen: biflatie.nl, VoiceOfRussia.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/14/gaan-de-brics-landen-de-brisco-als-nieuwe-munteenheid-lanceren/
Actie tegen WO3
Plak op munten (met stikkers op met velletjes papier) en op briefpapier een tekst zodat er geen WO 3
losbarst hou dat tegen. Maak iedereen wakker en zo snel mogelijk ACTIE !!!
Op kleine muntjes bv. NWO NEE, WO3 nee;
op iets grotere munten bv. MH17 false flag, of “wij gaan voor vrede”.
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Vlucht MH-17: bacteriologische bom onschadelijk gemaakt?
geplaatst door administrator ⋅ 20 juli 2014
Hieronder de vertaling van het eerste stuk van onderzoeksjournalist Yoichi Clark Shimatsu.
Een enkele tekstuele toevoeging hebben wij gedaan, alsmede de illustrerende foto’s.
Op enkele onderdelen ben ik het niet met hem eens. Zo heb ik twijfels over de betrokkenheid van het
Russische opperbevel bij het neerhalen van het toestel. Ook de rol van ex-Fortis man Anton van Rossum
kan ik niet plaatsen in connectie met Solvay. Met name zijn conclusie dat grote landen beter in staat zijn om
de onderste steen boven te krijgen is discutabel. Want het is natuurlijk geheel tegenstrijdig met wat er om
ons heen gebeurt. Het maakt zijn verhaal er overigens niet minder plausibel om. Uiteindelijk onderzoekt hij al
30 jaar oorzaken en gevolgen van allerlei zaken die aan onze ogen worden onttrokken. Het keihard noemen
van man en paard is niet zozeer gedurfd, maar meer een logisch vervolg op zijn langdurige en grondige
onderzoeksmethoden.
Sommigen vinden het ongepast dat wij juist nu dit soort artikelen publiceren in verband met het leed wat
zovelen is aangedaan. Ook wij vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar dat weerhoudt ons er niet
van ALLE mogelijkheden open te laten “om de onderste steen boven te krijgen”. De regering, overheden en
grote mogendheden gaan dat niet voor de nabestaanden doen. Daarom vinden wij het schandalig en
crimineel, als we deze artikelen weg zouden houden van de nabestaanden. Met name zij hebben recht op
de werkelijke gang van zaken.
Een premier die staat je janken omdat het allemaal zo moeilijk is,
terwijl iedereen op het slagveld loopt rond te banjeren. De lijken
liggen langs de kant van de weg, iedereen kan een kijkje nemen,
behalve het Nederlandse Onderzoeksteam….. !??! Een minister van
buitenlandse zaken, die het na een dagje Kiev wel voor gezien houdt
en thuis al weer aan de koffie zit. Het onderzoeksteam had allang ter
plekke moeten zijn – oorlog of niet. De stommeling die zich hier
premier noemt gaat President Putin bellen om “er wat aan te doen”.
Slap gedoe, het is een grove belediging aan het adres van
slachtoffers en nabestaanden. Iedereen zit elkaar na te wauwelen, “het is oorlog, het is oorlogsgebied”, met
als enige reden, dat men niets kan doen. Niets mee te maken, oorlog of niet: ER HEEN!! En maar met de
vingertjes wijzen naar rebellen en Rusland…..nog voordat we zelf op de plaats des onheils zijn geweest. Dát
is het grote schandaal, dát is wat men verdoezelen wil over de rug van slachtoffers en nabestaanden, dát is
ook waarom ze stuk voor stuk net Binnenhof moeten verruilen voor de Gevangenpoort en voor mijn part ook
zo langzamerhand maar het Groene Zoodje. Wég met die incompetente verzameling nietsnutten,
meelopers, volgers, slaafse horigen van een buitenlandse poppenspeler, wég ermee!
Het is een trieste vertoning en het drama van de onthullingen en ontmaskeringen is nog niet eens begonnen.
__________________________________________________
EEN BACTERIOLOGISCHE BOM ONSCHADELIJK GEMAAKT?
__________________________________________________
Vlucht MH-17 vervoerde een gruwelijke vracht in het laadruim
Geïnfecteerde lijken en besmet bloed.
Door: Yoichi Shimatsu
Zo kort na de mysterieuze crash van vlucht MH-17, moeten we het ondenkbare
beginnen uit te spreken.
Een onderzoeker moet gaan, waar de aanwijzingen hem naartoe leiden. De
aanwijzingen zo ver van de crash duiden op een duivels en niet te bevatten
scenario. Naast de meer dan 300 passagiers aan boord van het toestel, was de
laadruimte volgestampt met tientallen geïnfecteerde lijken, waarvan het bloed
was afgetapt. Bovendien waren er in de laadruimte ook talloze pakketten
aanwezig, mogelijk gevuld met besmet bloed serum. Dit werd geconstateerd door
de lokale ooggetuigen, de eersten die op de plek des onheils verschenen.
De gruwelijke vondsten wijzen ontegenzeggelijk naar de hoogste echelons van de WHO (World Health
Organization), die clandestiene programma’s ontwikkelt met betrekking tot biologische oorlogsvoering tegen
de bevolking in Azië. Een systematisch onderzoek is nu nodig om de meest dodelijke plannen tegen de
mensheid te ontmaskeren. De meest voor de hand liggende oplossing is waarschijnlijk een
doofpotconstructie op ongekend grote schaal, om de organisatoren van deze misdadige operatie te vrijwaren
van strafvervolging als gevolg van medeplichtigheid en nalatigheid. De flagrante schending van
internationale afspraken en wetten met betrekking tot het vervoer van besmettelijke waren naar een
bepaalde locatie, geeft aan dat daar criminele bedoelingen mee zijn geweest. IATA, de waakhond voor het
luchtverkeer, handhaaft een strikte registratie van en controle op het reglement voor het transport van lijken
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en besmettelijke substanties, ter voorkoming van het abusievelijk verliezen of moedwillig misbruik, zoals
terrorisme en bacteriologische aanslagen.
Ook de WHO hanteert strikte regels ten aanzien van het vervoer van dergelijke materialen tussen
laboratoria, maar wordt nu ontmaskerd als flagrant schender van eigen regels. De opvallende “miskleun” op
Schiphol door de Israëlische beveiligingsfirma ITCS wordt gecompleteerd door het stilzwijgen van WHO en
IATA en het nalaten van waarschuwingen voor reddings- en onderzoekspersoneel voor wat betreft het
epidemie- en besmettingsgevaar, bewijst dat deze gruwelijke lading illegaal en ongeregistreerd op transport
is gesteld. De Verenigde Naties en WHO zijn direct medeplichtig in deze clandestiene transfer van dit
materiaal bestemd voor biologische oorlogsvoering in de laadruimte, in het gezelschap van ongeveer 100
top virus researchers, medwerkers en NGO personeel in de
passagiers cabine.
Opstandelingenleider Igor Girson (oud-medewerker van de
Russische FSB overigens – red.), wil worden aangesproken met zijn
“nom de guerre” Strelkov, liet aan het persbureau AP weten, dat
lokale bewoners die naar de plek des onheils waren gesneld een
groot aantal lichamen aantroffen, die al veel langer waren overleden.
De eerst aangekomenen rapporteerden eveneens, dat bij die lijken
het bloed was afgetapt en sterk roken naar een bepaalde staat van
ontbinding. Zouden die lichamen per luchtvracht zijn verscheept voor de Maleisische anatomie klas? Dat is
onzin. Het dure vervoer van lijken naar Zuid Oost Azië is zo mogelijk nog duurder dan het brengen van
steenkool naar Newcastle [water naar de zee dragen – red.]. Er is in Azie geen tekort aan verse lijken. Dus
lijken waarvan het bloed is afgetapt en in een bepaalde staat van ontbinding zijn, kunnen niet veel anders
zijn dan dragers van een besmettelijke ziekte. Rottende kadavers en besmet bloed die aan de lucht, het
water en de bodem worden blootgesteld, zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Niet alleen in Oekraine,
maar ook grote delen van Rusland, Turkije, de Balkan tot Griekenland aan toe lopen gevaar. Een regionaal
alarm zou moeten worden afgegeven, maar er gebeurt niets. Zeker niet als de WHO erbij is betrokken, welks
leidinggevende kader in de haast dekking moet zoeken om hun gezag te kunnen handhaven. Dit soort
bureaucraten zijn gevaarlijker dan oorlogsmisdadigers. Het scenario als gevolg van de crash van de MH-17
heeft alle ingrediënten voor de start van een wereldoorlog. Het zou goed mogelijk kunnen zijn, dat bepaalde
elementen opdracht hebben gegeven het toestel neer te halen om een biologisch/epidemische ramp op
wereldschaal te voorkomen.
Uiteraard is de vraag gerechtvaardigd, of het transport van geïnfecteerde lijken en besmet bloed een
standaard procedure van een UNAIDS conferentie zijn. Als medisch wetenschapper van The University of
Hong Kong rapporteerde ik uitgebreid over de UNAIDS Conferentie van 2001 in Hongkong en bracht tevens
bezoeken aan top laboratoria voor AIDS research. Ik kan getuigen dat lijken en bloed monsters geen deel
uitmaakten van de gangbare procedures. Uiterst zorgvuldig werden de veiligheidsvoorschriften in acht
genomen als het ging om het gebruik van minieme monsters voor proefnemingen.
De WHO moet dus de “zombie” passagiers met criminele bedoelingen hebben verscheept, mogelijk nodig
voor een geplande grootschalige genocide in Zuid-Oost Azië. Bloedeloze lichamen zijn onderwerpen voor
horror films, maar deze werkelijkheid is begonnen op één van de drukste luchthavens van Europa en
beveiligd door een bedrijf, opgericht door het Israëlische Mossad.
Geschifte wetenschappers met hernieuwde steun van
hogerhand.
Een reden tot grote bezorgdheid, zo vroeg in dit onderzoek, is het
feit dat Nederland, waar MH-17 vandaan kwam, het centrum is
geworden van de ontwikkeling van resistente virussen onder leiding
van Ron Fouchier, die weer nauw samenwerkt met Yoshihiro
Kawaoka, een berucht Japans influenza expert. Het influenza
onderzoekscentrum op de Erasmus Medical University in Rotterdam
is het zuster-laboratorium van het Institute of Infectious Virus
Research aan de Universiteit van Wisconsin in Madison, USA.
Dit dodelijke duo van pseudo-wetenschappers hebben kans gezien het Spaanse Griep virus te
perfectioneren. De Spaanse Griep heeft in 1918-1919 minimaal 20 miljoen dodelijke slachtoffers
gemaakt.Kawaoka heeft recentelijk ook trots aangekondigd, dat niets de nieuwste versie van het griep virus
H5N1 kan stoppen als het eenmaal losbarst. Fouchier’s fanatieke discipelen [Ab Osterhaus is er één van –
red.] hebben ondertussen ook kans gezien het Vogelgriep virus H7N9 resistent te maken, in China zijn er al
40 mensen door overleden.
Het resistent maken van virussen moet voldoen aan drie voorwaarden:
1. Het virus moet accelererend worden verspreid – steeds sneller om zich heen grijpen als het ware;
2. Het virus moet dodelijker zijn;
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3. Een parallel ontwikkeld antivirus (vaccin) moet alleen beschikbaar zijn voor een geselecteerde groep.
Kawaoka en Fouchier zijn geen idioten die in een obscuur labje aan het knutselen zijn, integendeel. Het zijn
erkende en respectabele wetenschappers die geen problemen met financiering hebben. Twee jaar geleden
ontving dit “Duo-lab” gigantische subsidies van onbekende sponsoren. [Rockefeller Medical Research Fund
c.s.? – red.]. Dit alles ondanks ernstige bezwaren van collega wetenschappers die grote twijfels betreffende
de veiligheid en het nuttig rendement van dergelijke projecten hebben.
Eén van de toezichthouders van deze dodelijke onderzoeken is Anton van Rossum, een ex-directeur van
het Belgische Solvay, het chemiebedrijf dat verantwoordelijk was voor het illegale transport van SARIN gas
aan boord van de in de Bijlmermeer neergestorte El Al toestel in 1992. SARIN gas, wat nodig was voor
Israëlische biologische oorlogsvoering. Het El AL vrachttoestel crashte op een flatgebouw, kort nadat het
was opgestegen vanaf Schiphol, van waar ook de MH-17 is vertrokken. Aan boord van dat vrachttoestel was
ook een zending van een RNA-gebaseerd biologisch wapen, bekend als “mycoplasma”, wat zich
vermenigvuldigt in water (zoals in de longen) en waarvan wordt aangenomen dat het is gebruikt tegen
Irakese troepen in de beide Golf Oorlogen.
De ramp met de EL Al Boeing en vlucht MH-17 hebben veel raakvlakken:
• Biologisch wapentuig
• Solvay
• Israëliërs
• Schiphol
• ICTS
• Boeing
Preventief ingrijpen en de tragische gevolgschade
Als de wereld nog steeds gelooft in Ridders op het Witte Paard, c.q. slechteriken met een greintje verstand,
dan is het volgende Hollywood script al in de maak. Voordat het ramptoestel het Europese luchtruim
ontsnapt om in Azië een wereldoorlog te veroorzaken, beslissen topgeneraals van zowel NATO als het
Russische opperbevel, dat het transport moet worden gestopt. Ten koste van alles. Het verlies van
honderden onschuldige mensenlevens is tragisch, maar het verlies van miljarden onschuldige mensenlevens
moet worden voorkomen.
En een eerste observatie van de rampplek door een ex-CIA crash expert, bevestigt bovengenoemd
scenario:
 De metalen romp van de Boeing 777 laat geen enkel spoor zien van de met stalen ballen uitgeruste
BUK-projectielen zien;
 De motor van de rechter vleugel was zwaar beschadigd en is in brand gevlogen, hetgeen wijst op
een “air-to-air” raker, afgevuurd van een gevechtsvliegtuig, die ongeveer op dezelfde hoogte moet
hebben gevlogen;
 Het middenstuk van de romp laat sporen zien van een inwendige explosie en niet van een inslag,
wat wijst op een bom in de laadruimte.
De waarnemingen van een expert duiden op het volgende scenario. De lading moest in de lucht worden
“gedisinfecteerd” door het toestel in brand te zetten. Een NATO onderscheppingsvliegtuig, uitgerust met
hittezoekende raketten, heeft de rechter motor in brand geschoten. Normaal gesproken moet het vuur de
brandstofleidingen in de vleugel volgen tot in het toestel, met als gevolg dat het in lichter laaie komt te staan
en alles verteert wat zich in het toestel bevindt, speciaal de geïnfecteerde lijken en het bloedserum. Maar
een door de Israëli’s geplaatste bom in het laadruim haalde een streep door de rekening, omdat deze door
de hitte explodeerde. Deze bom was afgesteld om in Kuala Lumpur, na de aankomst te exploderen om
daarmee het dodelijke virus te verspreiden. Door het afgaan van de bom, werd het vuur gedoofd, zodat in
het laadruim vrijwel alles intact is gebleven en naar beneden is
gekomen.
Militairen zijn uiterst beducht voor biologische oorlogsvoering
President Putin heeft tegen zijn normale gedragingen in,niet echt
krachtig gereageerd tegen de beschuldigingen van Russische
betrokkenheid bij het neerhalen van MH-17. Dit is een indicatie, dat
de NATO en Rusland in overeenstemming handelen om de door
Israël geïnspireerde en de door de WHO gedoogde aanval met
biologische wapens op de wereldbevolking, te torpederen. De
volgende vraag is, naast het onschadelijk maken van het virus, wie
de werkelijke daders zijn en hoe die te traceren en te berechten, voor zover ze niet in de crash zijn
omgekomen. De Oekraïners ontbreekt het aan kennis, competenties en professionaliteit om een dergelijk
“Code Rood” operatie uit te voeren. Gezien de lompheid waarmee ze alle communicatie-registratie hebben
weggewerkt van de Traffic Control Toren in Kiev, is het niets toevertrouwd. Het voorkomen van een
wereldwijde genocide is niet vetrouwd met een Padvindersclub, die alleen eigen belangen najaagt.
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Grootmachten zijn beter ingesteld om dit soort dodelijke scenario’s te pareren, daarom zijn het ook
grootmachten.
De dreiging van wereldoorlog Z is bij lange na niet afgewend, zeker niet als Oekraïners en Russen worden
blootgesteld aan deze losgelaten virussen, waartegen geen vaccin beschikbaar is. Getrainde experts in
veiligheidspakken zouden de bewijsstukken moeten verzamelen en de lichamen in mobiele
verbrandingsovens moeten vernietigen. Tegen de tijd dat de grote schoonmaak gereed is, zou OostOekraïne wel eens een onbewoonbaar spooklandschap kunnen worden, vergelijkbaar met enorme gebieden
van Centraal Kongo, waar WHO teams alle potentiële dragers van het Ebola-virus hebben geëlimineerd.
Het kwaad blijft altijd bestaan
De wereldbevolking heeft praktisch geen flauwe notie van de clandestiene operators, die opdracht geven
voor het compleet elimineren van hele regio’s, zoals we hebben gezien bij de bestrijding van Ebola en AIDS
in Centraal Afrika of de verspreiding van het met Factor VIII HIV besmette bloed tijdens de Balkan oorlog en
in Japan in de tijd van de regeringen Clinton en Bush II. Deze zomer is een volgende aanval met biologische
wapens in Maleisië met miljoenen doden als gevolg op het nippertje voorkomen.
Grootschalige oorlogen worden níet meer uitgevochten in loopgraven, maar in laboratoria, stedelijke
agglomoraties, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen. Het wordt ook geen “totaal oorlog” meer
genoemd, maar “wereld politiek”. Professor Kawaoke is afgestudeerd aan de Universiteit van Kobe. De
havenstad Kobe is het traditionele centrum voor leden van UNIT-731, die het pest virus en hanta virus in de
Tweede Wereldoorlog loslieten op steden. De WHO is de opvolger en erfgenaam van deze UNIT-731.
Maak u dus maar klaar voor Wereldoorlog Z.
Yoichi Shimatsu is wetenschapsjournalist. Hij organiseerde seminars in het belang van de
wereldvolksgezondheid tijdens de SARS en AVIAN Flu epidemieën In Hong Kong en Bangkok, Hij
was de leidende onderzoeksjournalist, die de SARIN gasaanval in de metro van Tokyo in 1995 heeft
onderzocht. Tevens onderzoekt en publiceert hij over de terreurdreiging tegen de Japanse
kerncentrales.

BRICS-landen vormen politieke alliantie, willen nieuw financieel systeem
Dollar imperium loopt op zijn einde, en wat heeft Oekraïne hier mee te maken?
De BRICS-landen willen met steun van Argentinië,
Mexico en Indonesië een post-Westerse ‘Nieuwe
Wereld Orde’ vormen.
De hegemonie van de Amerikaanse dollar begint in
steeds sneller tempo te verdwijnen, nu de Russische
minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft
aangekondigd dat de BRICS landen (Brazilië, Rusland,
India, China, Zuid Afrika) er helemaal klaar voor zijn
om een nieuwe politieke alliantie te vormen, die een
machtige vuist kan maken tegen het Westen. De
BRICS-landen willen hun invloed in de G20 gaan
gebruiken om het wereldwijde financiële systeem te
hervormen.
‘BRICS groeit en wordt in alle richtingen volwassen,’ zei Lavrov gisteren tegenover de Tv-zender Rossiya
24. Volgens de minister is de ‘kwalitatieve groei’ van het BRICS-mechanisme inmiddels dermate hoog, dat
de vorming van een politieke alliantie mogelijk is. En die alliantie heeft niet alleen 3 miljard inwoners, maar
ook nog eens een veel hogere economische groei dan het feitelijk bankroete Westen.
Lavrov wees er tevens op dat de BRICS veel bondgenoten hebben, met name Argentinië, Mexico en
Indonesië. ‘Zij spreken in de G20 met gemeenschappelijke stem met de BRICS om het internationale
financiële systeem te hervormen.’ (1)
Val dollar = bankroet Amerika
Met name Amerika kijkt met argusogen naar de vorming van het nieuwe machtsblok. De VS hebben een
dermate hoge schuldenlast, dat alleen het in stand houden van de dollar als enige wereldreservemunt de
overheid in staat stelt om deze schulden te blijven financieren. Zodra de dollar zijn status verliest, zal deze
hoogstwaarschijnlijk fors in waarde dalen, waardoor Amerika vrijwel onmiddellijk bankroet zal gaan.
Oekraïne en het neergehaalde vliegtuig
Volgens sommige analisten is dit de ware reden waarom Washington op het oorlogspad is, waarom er in
Oekraïne een staatsgreep werd opgezet, gefinancierd en gesteund, en waarom ogenschijnlijk alles uit de
kast wordt getrokken om een militair conflict met Rusland te veroorzaken – misschien zelfs wel het (laten)
neerhalen van een vliegtuig met hoofdzakelijk Westerse passagiers.
Xander - (1) Zero Hedge
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Illuminati-insider klapt uit de school: ‘Deze financiële crisis is
‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’ (2)
17 mei 2009 (maar nog steeds actueel)
Svali, een voormalig mind-control programmeur voor de Illuminati. Zij
werd verzorgd vanaf haar geboorte om een sleutelrol te hebben in
de Illuminati en werd in de jaren tachtig gedwongen om tegen haar
wil in te trouwen met een generatiegenoot van de Illuminati. Zij
hadden twee kinderen van dit huwelijk en ook zij groeiden op en
werden gemarteld door de cultus totdat Svali de cultus verliet in de
vroege jaren ’90.
Mind-control
Zij werd verscheidene malen gewaarschuwd om haar verleden stil te houden. Ze heeft geschreven en
gesproken over de cultus en haar activiteiten.
Momenteel, heeft de Illuminati stil en heimelijk hun overnameplan gevoed door hun infiltratie-doelen van:
1. De media
2. Het bankwezensysteem
3. Het onderwijssysteem
4. De overheid, beiden zowel lokaal als federaal
5. De wetenschap
6. De kerken
Zij werken er momenteel, en de laatste paar honderd jaar aan, om deze 6 gebieden over te nemen. Zij gaan
niet naar een instelling, en zeggen „hallo, ben ik een lokale Illuminist, en ik zou uw bank willen overnemen”.
In plaats daarvan, beginnen zij door het hebben van verscheidene mensen die in fondsen investeren over
verscheidene jaren, geleidelijk aan meer en meer aandelen kopende in de bank (of andere instelling die zij
wensen te controleren), tot zij een financiëel controlerend aandeel daarin hebben. Zij onthullen nooit openlijk
hun agenda, of hun cultusactiviteiten, aangezien vaak zij amnestisch aan hen zijn.
Deze zijn wel gerespecteerde, „Christen“ lijkende bedrijfsleiders in de gemeenschap. Het beeld wat zij
hebben in de gemeenschap is van het grootste belang voor een Illuminist; zij zullen er alles aan doen om
een normale, gerespecteerde schijnvertoning te doen handhaven, en verachten openbaarmaking.
Op een leidende positie in een grote metropool, waarvan ik lid was, zaten er: een hoofd van de lokale kleine
bedrijfskunde; een bestuursvoorzitter van een firma van de overheidsdefensie; een hoofd van een
Christelijke school; een vice-burgemeester van de stad; een journalist; een verpleegster; een arts; een
gedragspsycholoog, een Kolonel van het leger, en een bevelhebber van de marine. Iedereen behalve
iemand van de bestaande kerkgenootschappen; allen waren wel gerespecteerd binnen de gemeenschap.
GEEN van hen leek „kwaad“, of „gemerkt“.
Als u hen persoonlijk ontmoette, zou u waarschijnlijk onmiddellijk om het even welk van deze intelligente,
mondige, sympathieke, zelfs charismatische mensen houden. Dit is hun grootste dekking, aangezien wij
vaak het ‘grote kwaad’ verwachten om in ‘slechtheid’ te verschijnen geleid door de media beeldvorming van
het kwaad als oorzaak en veranderingen in het gezicht en gedrag van mensen, of ze ‘merken’ hen als de
bijbelse Kaïn. Geen enkele van de Illuminist die ik heb gekend, had een onaardige, of kwaad verschijnende,
rol in hun dagelijks leven, toch waren sommigen disfunctioneel, zoals het zijn van alcoholist. De dissociatie
die de Illuminists drijft is op dit ogenblik hun grootste dekking voor het onherkend zijn. Velen, zo niet de
meesten, van deze mensen zijn zich volledig onbewust van het grote kwaad waarin zij betrokken zijn
gedurende de nacht.
Er zijn andere groepen die echt geen deel van de Illuminati zijn, maar de Illuminati is wel zich bewust van
hen. De Illuminati is niet de enige groep die obscure praktijken volgt, of oude goden of demonen aanbidt. Zij
moedigen scheiding aan tussen de verschillende groepen (verdeel en heers is een van hun regerende
principes), en zijn niet bezorgd over de andere groepen. In plaats daarvan zullen zij ze vaak, indien mogelijk,
verwelkomen onder hun paraplu. Dit is de laatste jaren meer en meer aan het gebeuren, zoals de Illuminatizaak hun opleiding principes onderwijst, die als het beste door de meeste geheime groepen, in ruil voor
loyaliteit aan de Illuminati worden beschouwd. Zij zullen hun trainers naar deze groepen sturen, en de
trainers zullen aan de lokale regionale raad rapporteren.
In de politieke arena, zullen de Illuminists beide kanten van een wedloop financieren, omdat hun grootste
stelregel is dat „uit chaos orde“, of van discipline, anarchie komt. Dat is waarom zij wapens verzonden naar
beide kanten van de beide grote Oorlogen van de Wereld in deze eeuw en ze ook financierden. Zij geloven
dat de geschiedenis een spel is, zoals schaak; dat slechts uit strategie, vechten, conflict, en het testen sterk
te voorschijn kan komen. Ik ga niet meer met deze filosofie akkoord, maar eens deed ik het, met heel mijn
hart.
Hopelijk, als deze mensen en hun agenda worden geopenbaard, zal de gewone man opstaan tegen deze
voorgenomen overheersing die aangepraat wordt jegens een onvoorziene mensheid.
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Svali’s strijd om vij te zijn van de Illuminati gaat door tot op de dag van vandaag. 16 later jaar, en vele
mensen waren tot de conclusie gekomen dat Svali dood was. Ik las op één website zelfs dat zij was
gestorven aan kanker en op een andere dat zij een hersentumor had. Daarom kom ik op dit moment met
deze informatie over Svali en haar verblijfplaatsen.
Ik ben er zeker van Svali zou willen dat u weet dat de Heer Jezus Christus in staat is om hen te beschermen
die van Hem zijn, tot hun benoemde tijd op aarde ten einde is gekomen. Ik spoor daarom iedereen aan wie
dit bericht leest om de tijd waarin wij leven serieus te nemen en om zo veel als mogelijk is te doen om een
relatie met Jezus Christus verkrijgen. De echte levende Christus, de Verlosser van de wereld. Zonder een
relatie met Hem wordt het behoorlijk moeilijk om in deze wereld van chaos te blijven bestaan. Ik spoor u aan
om Hem te zoeken met heel uw hart.
De Waarheid zet je vrij!
OPROEP VOOR CHRISTENEN WERELDWIJD OM TE BIDDEN!
Ik roep alle Christenen op die van de Here Jezus houden om voorspraak
te hebben namens Svali voor haar voortdurende veiligheid en verlossing.
Ik vraag ook dat u zou willen bidden voor de redding en de verlossing
voor haar familieleden.
Ik spoor alle Christenen aan om niet afhankelijk te zijn van hun eigen
begrip over de timing van gebeurtenissen in de eindtijd, maar hun geloof
volledig op God te zetten. Als wij ons vertrouwen in een opname zetten
om aan de beproevingen te ontsnappen die op deze wereld komen,
kunnen wij zeer teleurgesteld raken en van ons geloof af vallen. In plaats
daarvan moeten wij opstaan en mensen tot onze Bron van sterkte, onze
Rots leiden, zolang als wij hier mogen zijn aangezien velen zonder de
Waarheid en het Licht van Jezus Christus zullen omkomen. Wij moeten voorbereid zijn om het Evangelie
aan hen te brengen zodat zij deze vreselijke tijden die voor ons liggen, kunnen overleven en de eeuwigheid
doorbrengen met ons in Zijn Koninkrijk.
Johannnes 16:33 – Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking,
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. – De Here Jezus Christus
Lees ook: Deel I
Bron: Svali Speaks!
https://www.youtube.com/watch?v=_IQGGSB25Ew
https://10toes.wordpress.com/2009/05/17/illuminati-insider-klapt-uit-de-school-%E2%80%98deze-financielecrisis-is-%E2%80%98gemaakt%E2%80%99-om-de-een-wereldregering-te-realiseren%E2%80%99-2/
Eerste kijk in mysterieuze krater aan ‘het einde van de wereld’ (video)
in Natuur en Milieu 20 juli 2014
Russische wetenschappers hebben een eerste blik geworpen in de mysterieuze krater in Jamalië in Siberië.
In eerste instantie werd gedacht dat het gat een doorsnee had van ongeveer 80 meter. Andrej Plekhanov
van het Russische arctisch onderzoeksinstituut heeft vastgesteld dat de krater een diameter heeft van 30
meter. De buitenste rand, waar bodemmateriaal is opgeworpen, is zo’n 60 meter breed.
De onderzoekers zijn op de bodem van het 70 meter diepe gat op een ijsmeer gestuit. Ze hebben monsters
genomen om te kunnen achterhalen hoe de krater is ontstaan. Het lijkt erop dat het gat in de afgelopen twee
jaar is gevormd. Aan de hand van satellietgegevens moet duidelijk worden wanneer de krater precies is
verschenen.
Plekhanov vertelde de Siberian Times dat materiaal uit de permafrost omhoog is gekomen. Er is volgens
hem geen explosie geweest. Gas dat al duizenden jaren gevangen zat in de permafrost zou als gevolg van
de dooi materiaal naar het aardoppervlak hebben geperst, waardoor een gat is ontstaan.
De zomers van 2012 en 2013 waren in dit deel van Siberië warmer dan normaal, maar de wetenschappers
moeten nog meer onderzoek doen voordat ze een specifieke oorzaak kunnen aanwijzen.
[Siberian Times] - https://www.youtube.com/watch?v=tDAVtjSadGg
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/video-eerste-kijk-mysterieuze-krater-aan-het-einde-van-de-wereld/
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Spaanse luchtverkeersleider in Oekraïne zag twee jachtvliegtuigen bij Boeing*
‘Wrakstukken bewijzen dat toestel niet door luchtdoelraket werd
vernietigd’
Sporen van kogelgaten op een stuk van de vleugel zouden er op
kunnen wijzen dat het toestel inderdaad is neergeschoten door een
jachtvliegtuig.
Het begint er hoe langer hoe meer naar uit te zien dat het
neerschieten van de Maleisische Boeing 777 een rasechte false-flag
aanslag was, gepleegd door Oekraïne, mogelijk in opdracht van het
Westen, of in ieder geval om het Westen tot ingrijpen tegen Rusland
te dwingen. Foto’s van de wrakstukken van het toestel wijzen uit dat het vrijwel zeker niet getroffen kan zijn
door een BUK-luchtdoelraket, zoals het Westen beweert. En waarom
werden de tweets van een Spaanse luchtverkeersleider ter plekke,
die bij de Boeing twee Oekraïense jachtvliegtuigen had
waargenomen, haastig van het internet verwijderd, inclusief zijn
complete Twitter-account?
‘El avión B 777 voló escoltado por 2 cazas de ukraine hasta minutos
antes, de desaparecer de los radares’, twitterde Manu Abu Carlos,
werkzaam als luchtverkeersleider in de buurt van de hoofdstad Kiev.
Vertaald: ‘Tot enkele minuten voordat het van de radar verdween
werd het B 777 vliegtuig door 2 Oekraïense jagers geëscorteerd.’
Carlos’ Twitteraccount, die sinds augustus 2010 in de lucht was en 10.400 tweets bevatte, werd snel
verwijderd, maar niet voordat er screenshots van zijn tweets konden
worden gemaakt. Ook op archive.org zijn de berichten nog te vinden.
Natuurlijk wordt er her en der beweerd dat zijn account en/of zijn
berichten vals waren. Jammer genoeg valt dat niet te controleren.
Wrakstukken komen niet overeen met raketexplosie
Er zijn hoe dan ook meer aanwijzingen dat de Westerse lezing
(weer) niet klopt. De Maleisische Boeing zou door een Russische
BUK-raket zijn getroffen, maar de wrakstukken laten zien dat dit niet
het geval kan zijn. Een BUK raket zoekt namelijk geen hittebron
zoals een motor, maar wordt per radar naar zijn doel geleid. Vlak bij
het doel aangekomen ontploft de raket, waardoor er een grote
zwerm metaaldeeltjes op het vliegtuig worden ‘afgevuurd’, waardoor
dit wordt verpulverd.
Dat betekent dat de Boeing al hoog in de lucht uit elkaar moet zijn
gevallen. Dat dit niet is gebeurd, is te zien aan de beide motoren, die
dicht bij elkaar op de grond en zelfs nog in hun oorspronkelijke
positie aan de voormalige vleugels liggen. De romp moet daarom tot
aan de crash heel zijn gebleven. Daarom kan het toestel zo goed als
zeker niet zijn geraakt door een BUK-raket.
Ander argument is het afvuren van zo’n raket enorm veel lawaai
maakt en op grote afstand is te horen. Er zijn echter nergens
‘oor’getuigen te vinden die ook maar iets van een raket hebben
gehoord of gezien.
Sporen van kogels op vleugel
Bovendien zijn op een foto van een deel van de linkervleugel sporen
te zien die heel goed inslaggaten van kogels zouden kunnen zijn.
Het lijkt er op dat een jachtvliegtuig van links achter de Boeing het
vuur heeft geopend op de cockpit, waarbij de kogels de linkervleugel
hebben geschampt.
De bewoners van het dorpje Hrabove zeiden echter dat ze een
straaljager hadden gezien die raketten zou hebben afgevuurd. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat ze het kanon van een jachtvliegtuig
hebben gehoord en gezien, en dat hebben verward met
luchtdoelraketten. (1)
Xander - (1) Friedensblick.de
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DNA Koningin-bloedverwanten: Koningin en nazaten GÉÉN Oranje en GÉÉN recht op de troon ?
dinsdag 9 februari 2010
DNA Koningin-bloedverwanten: Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?
Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij
afstammelingen zijn van Willem van Oranje?. De lijn van Willem van
Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III
tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen
nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar
zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van
Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield
de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en
alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie
de titel erfprins van Oranje mocht voeren.
Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds
op bij Willem van Oranje (1533-1584)Dit omdat ons huidig
koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als
stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau
(1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik
van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696)
en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen
geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806),
Willem I (1772-1843)-Willem II (1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin
Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo
geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op
latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis
onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.
De natuurlijke vader van Wilhelmina was de bij Emma in dienst zijnde
particulier secretaris S.M.S. de Ranitz(1846-1916),die als dank bij koninklijk
besluit tot Jonkheer wordt verheven en later zijn neef Coen De Ranitz(19051983) burgemeester van Utrecht werd.(De achterneef van Juliana,die
vervolgens Ridder in de orde van Oranje Nassau,Commandeur in de orde
van Oranje Nassau,Erekruis Huisorde Oranje en Ereridder van de Johanitter
Orde kreeg opgespeld)Het verhaal gaat dat Juliana en Coen zich tijdens hun
studie in Leiden,neef en nicht noemden. Dit maakt Wilhelmina een
buitenechtelijke bastaarddochter. Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzaam erfelijke
afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n.l. zij kon geen verband in de muziek ontdekken.(het
verschil tussen lage en hoge tonen)
Om deze reden houdt de bloedverwantschaps lijn via Emma op bij de zijtak van Willem IV,n.l. diens dochter.
Vervolgens heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina(die ook geen nazaat is van de
onder art.24 van de grondwet van 1917 genoemde Willem I) en Prins Hendrik (1876-1934) van de familie
Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd was aan de Romanovs getracht één
en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote waarschijnlijkheid door syfilis
onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt.(maar latere informatie laat
weten dat Juliana geen kind van Wilhelmina is, maar geadopteerd van een moeder uit Soest) Na de
grondwet van 1917,waarin vermeld staat dat slechts de afstammelingen van Willem I gerechtigd waren tot
de Nederlandse troon, werd op vragen snel vermeld dat Hendrik in 1918 bij Mien Abbo Wenneker een
buitenechtelijke zoon had verwekt om aan te geven dat hij vruchtbaar was???Verwonderlijk is dat echter niet
omdat in 1910 een nieuw (Giftig) medicijn genaamd Salvarsan werd ontdekt door Paul Ehrlich wat als
medicijn tegen syfilis diende.Helaas hielp dit giftige medicijn Salvarsan NIET. Alles is echter te ontzenuwen
door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd,zelfs toen de Russen
daar in 1991 om vroegen voor onderzoek van de opgegraven botten van de Romanovs.Ook Beatrix weigert
resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te
hebben gestaan voor onderzoek.We vragen ons af wie is Juliana. Haar vader is onbeken,maar haar moeder
ook. Wij komen hier later nog op terug.
In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso als achterneef van Willem III (1702) de titel
van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. De wettige
erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in
tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Dat er meer aan de hand was met het testament van
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Willem III(1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts
F.50.000,- (één zestiende deel) van het F.800.000,- vermogen van Willem III(1650-1702) kreeg toegewezen.
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso,onderweg naar Den Haag voor bespreking van de
erfeniskwestie,in het Hollands Diep.
In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje in te
pikken en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland,Johan Willem Friso.
Staatsgreep.
Eind 1813 werd Willem Frederik,die geen nazaat is van de echte
Willem van Oranje(1533-1584), na 18 jaar in Engeland te hebben
verbleven per brief uitgenodigd door de Haagse Notabelen,Gijsbert
Karel van Hogendorp,Frans Adam van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg Stirum,om als soeverein vorst een regering op
zich te nemen,echter dat was een excuus voor de staatsgreep die
door de Engelse geheime dienst,aangestuurd door de Britse minister
van binnenlandse zaken Castlereagh werd uitgevoerd om zo een bufferstaat aan Frankrijks noordgrens te
vormen. Voor de Franse tijd bestond er geen Koninkrijk,dus van herstel van een koninkrijk kon geen sprake
zijn,het was een ordinaire staatsgreep)
Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in december 1813 de zoon van stadhouder Willem V
uitgeroepen tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje-Nassau (Later Willem I / 1772-1843) Nog
datzelfde jaar riep Willem Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet moest ontwerpen.
Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen,door Willem zelf
aangewezen. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd als soeverein vorst (toen nog niet de titel
Koning). Daarop stelde Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Echter veel notabele die door Willem
zijn aangewezen wensen deze grondwet niet goed te keuren en blijven thuis. Resultaat is dat een
meerderheid deze nieuwe Grondwet afkeurt. Willem telt de stemmen echter anders en voegt er een aantal
onthouders aan toe en komt door deze beruchte Hollandse Rekenkunde toch nog aan een meerderheid.
Op 16 maart 1815 roept Willem zich uit tot Koning Willem I der Nederlanden en in augustus tot Koning der
verenigde Nederlanden,zodat hij op 24 augustus 1815 de nieuwe door hem gewenste Grondwet voor het
Koningrijk der Nederlanden kan afkondigen. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd(zie Art. 14 t/m 23) dat
troonopvolging naar de oudste zoon gaat of diens mannelijk erfgenaam of naar diens mannelijk
erfgenaam,en in het allerlaatste geval pas na de dochters van de Koning.
Indien ook deze erfgenamen ontbreken,gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van
Oranje!
Gaan we weer even terug naar Willem III van 1650-1702 die geen nageslacht had waardoor de titel van
Prins van Oranje wettelijk aan Frederik III koning van Pruisen moet worden toegekend, dan houdt in 1702 de
lijn van Oranjes in Nederland op te bestaan.
De naam Oranje,ging rechtmatig /erfelijk over naar de wettelijke erfgenaam Frederik III koning in Pruisen.
Hierna is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel overgegaan naar Prins Lodewijk
Armand II van Bourbon Conti.(1696-1727)
Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar moeder een afstammeling van de bloedlijn zijtak van
de eerdere Willem IV, n.l. diens dochter waarna de bloedlijn ophield. (dus is Emma geen nazaat van de
latere Willem I (1772-1843) Via haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck Pyrmont
(1704-1763). Ook als zij een afstammeling zou zijn (quod none) van deze Willem IV had zij via deze Willem
IV geen enkel erfelijk recht op de naam Oranje,omdat in een erfelijke bloedlijn de Duitse Willem van Oranje
van Nassau Dillenburg (1533-1584) deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon, zodat tenslotte de
Oranje erfenis ophoud bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje,de eerste Willem III(1650-1702){in een
andere bloedlijn tak als onze pseudo Oranjes}Toen deze Willem III kinderloos overleed heeft tenslotte de
Franse zonnekoning Louis XIV het Franse prinsdom doorgegeven aan Prins Conti.
In de latere grondwet van 1917 werd in Art.10 (eerste afdeling)vastgelegd dat de troon wordt bestegen door
de wettige nakomelingen van Willem I (1772-1843) en ook in de grondwet van 1983 wordt in Art.24 vermeld
dat het koningschap wettelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers, “afstammelingen”, van Willem I (prins
van Oranje-nassau) Hierbij is graag aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III (quod none)!!!!!
Wel is Emma als echtgenoot erfgenaam van de bezittingen van Willem III (1817-1890). Wilhelmina en
Juliana zijn bloedverwanten van Emma,doch zij zijn geen bloedverwanten van Willem III en Willem I en dus
geen wettig opvolger van Willem I zoals in de grondwet aangegeven.
Door gevaar voor de Monarchie wilde men daarna graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke
vader van Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld.
De vraag blijft wie is de vader van de in 1909 geboren prinses Juliana,maar ook wie is de moeder.
Het toeval wil dat na het instorten van de Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de
Romanovs voor een herbegrafenis.
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Om zeker te zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs om DNA en met
name Koningin Elizabeth II en prinse Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov
was.)
----------------------------------------------------De Romanovs------------------------Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze
Willem III (1817-1890) was op latere leeftijd door sifilis onvruchtbaar en
had derhalve geen bloedlijn nazaten bij Emma van Waldeck-Pyrmont
Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten
van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan.
Waarom? Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en
erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte Oranje) in Wilhelmina en
Juliana te zitten en is ons huidig staatshoofd Beatrix afkomstig uit een
familie van nieuwe rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot
keizer werden gekroond in Duitsland.
Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert
dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita DNA materiaal te hebben
afgestaan. Waar is men bang voor?
Volgens Roy van Zuydewijn heeft prinses Margarita destijds in onmin met haar tante Beatrix DNA materiaal
(Speeksel,een haarlok en slipje) afgestaan om te laten onderzoeken of Beatrix een echte Oranje is en
terecht op de troon zit.
De onderzoeker Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten)bevestigde dit verhaal en zegt
hierover een schriftelijke verklaring te hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita-DNA
materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal.
Prinses Margarita en haar advocaat ontkennen heden dat Margarita DNA materiaal heeft afgestaan. De
onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen,maar heel snel werd beweerd dat het
laboratorium onderzoek naar Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om te twijfelen
aan de Oranje afkomst van Beatrix,maar dat is onder het mom van Staatsbelang in Nederland snel te
regelen. En dat is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak van een laboratorium op
een geheime locatie in Rusland.
Wederom een vraag: Hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita en haar advocaat stellig beweren
dat Margarita geen DNA heeft afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te ontzenuwen
door juist wel DNA materiaal af te staan,of moet dit juist worden voorkomen,kostte wat het kost?
Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij
de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732 geschikt,waarbij tot op de huidige
dag de nazaten van Frederik III als van Willem IV van Oranje – Nassau zich Prins van Oranje noemen.
Emma was(volgens oude onjuiste aanname) een zeer ver bloedverwant van Willem IV(1711-1715) via,langs
vaders kant, haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau de zus van Willem V (1748-1806) en
langs moeders kant was haar betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754-1816),zodat zoals in
1732 in Amsterdam werd geschikt zij zich als nazaat van Willem IV van Oranje-nassau formeel de
dynastieke titel Prins(es) van Oranje mocht voeren.Dit is echter in tegenstrijd volgens de dynastie van Willem
III (1650-1702) die bepaalde dat alleen de oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje mocht
voeren.Ook de grondwet van 1815 is er duidelijk in dat er slechts mannelijke erfgenamen in aanmerking
komen.(Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Emma niet van Willem IV kan afstammen,hierover later meer)
Volgens de grondwet van 1917 en1983 wordt de troon bestegen door de wettige nakomelingen van Willem I
(1772-1843) en daar is Emma géén nazaat van.
Voor Wilhelmina als niet biologisch kind van Willem III(1817-1890) geldt hetzelfde.( Voor het redden van de
dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de
Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena
Paulina Maria,mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik
Lodewijk,koning der Nederlanden en Emma van Waldeck Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest
dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke regels,
Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging. Een buitenechtelijk verwekt kind,zijnde bastaard
kind, kwam voor troonopvolging in 1890 wettelijk niet in aanmerking) Ook zij Wilhelmina, is derhalve geen
nazaat van Willem I en daarom niet gerechtigd de troon te bestijgen.Hetzelfde geldt voor Juliana en haar
Nazaten. [Wettig erfgenaam op Familierechtelijke grond was in 1890 nog NIET van toepassing.]
Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel Prins(es) van Oranje aanvechtbaar was heeft
Wilhelmina dit vervolgens omzeild door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen waarin is opgenomen dat
de dynastieke titel Prins van Oranje verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen
door de leden van het huis Oranje-Nassau en het huis Hohenzollern,waarmee en deze familie zich schaart
in de nepprins-rij van Bram van Leeuwen,die zich Prins van Lignac liet noemen. Wanneer de troon door
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Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is deze correctie ongeldig en is in ieder geval zeer ernstig geval van
belangenverstrengeling.
Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen
nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt.
Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dragen van de naam Prins van Oranje voor het “huidig
Koningshuis” een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het
belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke Fraude”, deze pseudo
Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot
een durfal of de bevolking ingrijpt. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlage:
Willem met de Hoorn veroverde de stad Orange in 793 op de Sarcenen en noemde zich graaf van Oranje.
In 1530 stierf Philibert de Chalon zonder nageslacht en het is zijn
neef René de Chalon,Graaf van Nassau (zoon van Claude,de zus
van Philbert de Chalon en Graaf van Henri van Nassau),die Prins
van Oranje wordt.Na zijn dood laat hij al zijn bezittingen inclusief de
titel Prins na aan zijn duitse neef Willem van Nassau Dillenburg
(1533-1584),alias Willem de zwijger,die het huis Oranje Nassau
sticht ( Dit is dus niet de stamboomlijn van ons huidig “Koningshuis”)
Deze van Nassau’s hebben het Prinsdom van Oranje bestuurd tot 19
maart 1702,de dag dat Willem III kinderloos overlijdt. Daarna heeft
Louis XIV het prinsdom in 1703 doorgegeven aan de Prins Conti.
In 1731 valt het Prinsdom definitief en wordt toegevoegd aan het
Dauphiné onder Louis XV.
Heden is extreem rechts nu al elf jaar aan de macht in de zuid
Franse stad Orange.
Het is dan ook merkwaardig waarom zo halsstarrig aan de titel “Prins
van Oranje”wordt vastgehouden, terwijl de stad (Prinsdom) Orange
reeds in 1731 door Frankrijk is ingelijfd en de Paus de annexatie in
1814 erkende.
DNA technieken:
In 1869 werd het DNA ontdekt.Eerst in 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. In 1953 kwam er verder schot
in het DNA onderzoek en uiteindelijk in 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen
van de volgorde van nucleotiden in DNA (sequecing genoemd)In 2001 werd de DNA sequenties van het
humane genoom gepubliceerd.Anno 2010 is de DNA technieken dermate verfijnd dat met zeer grote
zekerheid o.a. erfgenamen zijn te achterhalen.
Omdat men in 1890 er nog van uit ging dat Wilhelmina een wettig kind was van Koning Willem III (18171890) besloot men i.v.m. de afnemende gezondheid van deze Willem,waardoor hij zijn werkzaamheden niet
meer kon uitvoeren, Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonopvolging van Wilhelmina te
regelen. Emma was slechts 3 dagen Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10 jarige
leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma voogdes over deze minderjarige troonopvolgster.In die tijd
stond DNA onderzoek nog in de kinderschoenen,zodat niet onweerlegbaar kon worden vastgesteld dat
Wilhelmina als onwettig buitenechtelijk kind geen recht op troon opvolging had.
Nu er zeer sterke aanwijzingen zijn dat Wilhelmina als onwettig kind van Willem III(1817-1890) nooit
rechtmatig de troonopvolger had mogen zijn,kan dit heden als onrechtmatig worden bestempeld.
Het door haar in 1937 genomen “Koninklijk”besluit gesteund op het verdrag van Nassau,welke haar nazaten
het recht op de naam van Oranje-Nassau geven moet daardoor tevens als onrechtmatig worden gezien.
De rechtmatigheid van alle opvolgende “Koninklijke”besluiten door Juliana en Beatrix komen daarmee in een
ander daglicht te staan.
Ook in 1948 bij de troonopvolging door Juliana stond DNA onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon
mogelijk niet worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet een afstammeling van Willem I (17721843) was en dus wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.
Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had
kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet
gerechtigd was voor de troonopvolging.Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden.
Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van
Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of WillemAlexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden
hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men
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blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de
bevolking.
Toen in 1702 Willem III (1650-1702) stierf had hij wel geprobeerd Johan Willem Friso van Nassau Dietz
(1687-1711) aan te wijzen,maar in Engeland werd de Willem III,koning van Engeland opgevolgd door Anne
de zuster van Mary,terwijl Koning Frederik I van Pruisen zich uitriep tot Prins van Oranje waarbij hij zich
beriep op het testament van Stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van
Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte,
die de moeder was van Frederik I van Pruisen. Het Prinsdom Orange ging echter over op het huis BourbonConti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad en lijfde de stad in.
In 1898 trof Wilhelmina het archief over “de Oranjes”aan en het is een algemeen bekend feit dat zij twee
speciale “vernietigers”in dienst had. Hierna heeft Bernard nog eens heel wat open haarden gevoed met de
inhoud van de nationale archieven om zo de archieven wederom op te schonen en deze geven daadoor een
valse beeldvorming.
De Koninklijke familie is éen van de rijkste in Nederland met een voorzichtig geschat vermogen van 50
miljard,goed voor een minimale rente / dividend inkomsten van 2 miljard per jaar.
Na kritiek van Bernard op de rekenwijze van het Amerikaanse blad Forbes heeft Quote het vermogen van de
“Oranjes”bijgesteld naar 1 miljard. Met een geschat vermogen van de Familie Brenninkmeijer van 30 miljard
heeft Quote dit voorzichtigheid halve ook op slechts 10 miljard gehouden.
Echter de Koninklijke familie met 26% als groot aandeelhouder van de KLM heeft niets te klagen bij het
miljarden vermogen van de KLM met als dochter Martinair,Transavia en Kenya Airways. En dan natuurlijk
nog voor 12% {+14 % onder de familie}aandeelhouder bij de Royal Dutch (die splitsing is een truckje om niet
op de lijst van aandeelhouders te komen, die geldt voor boven de 15%) met als gevolg dat de familie niet
genoemd wordt in het Nederlandse jaarverslag van de Shell,maar wel in het buitenlandse als Major
shareholder wordt genoemd.Shell die reeds in 2005 een eigen vermogen van 91 miljard en een totale activa
van 220 miljard had. Laten we daarnaast niet vergeten dat het vermogen ook nog ligt in de ruime revenuen
van de Opium handel in Nederlands-Indië (via Willem I verkregen,waar men erfelijk bezien geen enkel recht
op heeft) en dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen,waarvan niemand zogenaamd weet hoeveel en
hoe precies. Wel zijn domeinen in 1848 door Willem II tot Kroondomein gegeven aan de Staat,waarvoor de
koning(in) jaarlijks een inkomen geniet uit ’s lands kas. Tenslotte heeft men nog wat zakgeld inkomsten uit
divers betaalde commissariaten en als staatshoofd en lid van de Bilderberg groep,” de nieuwe wereld orde”,
een ondemocratische invloed op de politiek.
Vaag zijn met de toelagen geeft heel veel vraagtekens. 39 miljoen/jaar 113 miljoen per jaar of zijn het er
meer dan 220miljoen per jaar.Premier Balkenende hield het bewust vaag en zei:Koningin Beatrix 5,1 miljoen
(inkomen 834.000, 4,3 miljoen voor de kosten van het personeel) Prins Willem-Alexander 1,4 miljoen
(inkomen 248.000, 1,1 miljoen overige kosten) Prinses Maxima (inkomen 248.000, 376.000 kosten
personeel en materiële uitgaven) Functionele uitgaven 27 miljoen (o.a. voor gebruik regeringsvliegtuig en
andere luchtvaartuigen, onderhoud zeilschip de Groene Draeck, kosten departement van de hofmaarschalk)
Onzin onzin!!!11 miljoen bin.zaken werkzaam voor het koninklijk huis,5,6 miljoen Verkeer en waterstaat
werkzaam voor koninklijk huis, 8,5 miljoen Vrom, ambtenaren voor kon. huis, 78 miljoen ambtenaren/groene
draak regeringsvliegtuig etc,werkzaam voor het koninklijk huis. Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij,
diverse betaalde commissariaten,Olympisch Comité en speciale declaratie voor officiële bezoeken in functie.
Prins Maurits voor declareert €204.000 bij Verkeer en Waterstaat, voor 2 dagen werk per week. Hoezo de
overige familieleden krijgen geen toelage!
Gesproken wordt er nog van Lockheed,Northrop,wapenhandel,doorsluizen van geld en buitenechtelijke
relaties!
Het is vreemd,als burger kun je een functie bij overheid of semi overheid vergeten,wanneer je één misstap
begaat of zelfs maar verdacht wordt van criminele contacten,tenzij je zoals Mabel,de Marmot het
koningshuis inrolt.
De kosten van Koninginne- en Prinsjesdag zijn hoog,maar daar staat tegenover dat deze unieke
vermaaksdagen evenredig en meer oplevert voor o.a. de middenstand.
Staatsbezoeken van de koningin kosten veel geld,doch ook dit schijnt voldoende economische opbrengsten
te genereren die worden toegeschreven aan de koningin. Dit moet echter niet worden overdreven,want het
latere Nederland was,al voor de Bataafse Republiek, met de VOC een uiterst succesvol Nederlands
handelsbedrijf. (zonder koningshuis) en ook de president van de Franse Republiek sleept de nodige
opdrachten binnen.
Omdat de buitenlandse adel precies weet hoe de vork in de steel zit en neerkijkt op deze “pseudo Oranjes”
(het laatste staatbezoek aan Engeland was in 1982) kon men slechts een niet adelijke partner met zeer
twijfelachtige reputatie vinden,zoals Maxima Zorreguieta en Mabel / de Marmot. Het is schijnbaar om die
reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001 en tenslotte nogmaals aangevuld in 2004 dat alle met
de naam van Oranje-Nassau van Amsberg de titel graaf of gravin of het predikaat jonkheer of jonkvrouw
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mochten voeren.Dat is riskant,want een DNA onderzoek moet uitwijzen of er uberhaupt een Oranje in de
“Koninklijke familie”bestaat.
Juliana verkocht alle paleizen aan de Nederlandse staat,onder voorwaarde dat (1) alleen de “Oranjes” erin
zouden mogen wonen,(2) de Nederlandse staat als eigenaar voor het onderhoud zou opdraaien en (3)
mocht de monarchie ooit vallen,de paleizen terug geschonken (!) zouden worden aan de “Oranjes”(Angstig
sluwe voorzorg?)
Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18.775,- gulden) werd in
1971 (-Tig jaren geleden) voor 1,9 miljoen aan de Staat verkocht.
Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse Noordeinde
voor ruim 3 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het pand bleek in
14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen.
De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “koningin”werd door Balkenende verklaard doordat zij
volgens hem te weinig had gekregen. Je moet inderdaad wel lef hebben.
Nee, dan Maxima. Die schenkt eerst 128.000,- euro (200.000 dollar)van haar staatsuitkering aan een
katholieke Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio, met twijfelachtige politieke voorkeuren,om vervolgens
aan Nederlandse minimalijders uit te leggen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. In de troonrede
had Beatrix het nog over de broekriem aanhalen, ja het volk,niet deze `Koninklijke familie.`Je verzint het
niet.Maxima Zorreguieta die eens in een interview vertelde i.v.m. de veiligheid in Argentinië tijdens het Videla
regiem elke dag een andere route te moeten nemen wist wel degelijk van de hoed en de rand.
En wat wij burgers niet mogen weten is dat de ouders van Maxima wel degelijk aanwezig waren bij haar
trouw partij !
Jorge Zorreguieta en vrouw waren aanwezig in Amsterdam tijdens het huwlijk van zijn dochter.
Zij zaten verscholen in het Krasnapolsky hotel.
Je ziet Maxima zwaaien op het balkon naar de overkant waar haar ouders zaten.
Na het huwlijk reden WA en Maxima weg maar verkleedden zich en keerden terug naar Krasnapolsky (reden
de ondergrondse garage in) om verder te feesten met de beide families.
Het hele hotel was overgenomen door het personeel van Beatrix en alle
werknemers van Krasnapolsky waren naar huis gestuurd.
Deze inside informatie komt van iemand die bij de politie werkte.
Pater Rafael Braun, de Argentijnse priester die tijdens de huwelijksvoltrekking van
kroonprins Willem-Alexander en Máxima een gebed uitsprak, was nota bene
eveneens een Videla aanhanger.
Deze priester was in het verleden een bewonderaar van de Argentijnse ex-dictator
Videla. Braun blijkt in de jaren 70 en 80 in het katholieke maandblad Criterio
meerdere stukken geschreven te hebben waarin hij kritisch stond tegenover
tegenstanders van de militaire junta. Videla werd door Braun als een 'morele
autoriteit' beschouwd, die opkwam voor de 'Argentijnse beschaving'. En in een brief
van Videla aan Braun prees de oud-dictator de "getrouwe wijze" waarop Braun de werkelijkheid van
Argentinië wist te interpreteren. Máxima zei tijdens het TV-interview Braun te beschouwen als "een vriend,
een geweldige en heel inspirerende man". Braun is een familievriend van Máxima haar ouders.
Rond de moeder van Máxima, de tweede vrouw van Zorreguieta, heerste er in Nederland totnogtoe geen
controverse. Doch na onderzoek van archieven in Buenos Aires meldde RTL Nieuws dat de vrouw in 1987
een steunbetuiging aan het bewind van Videla heeft ondertekend.
"Hiermee betuigen we onze erkentelijkheid en solidariteit aan de strijdkrachten en de politie die het land
hebben verdedigd in de oorlog die uitgelokt is door gewelddadige guerrilla-strijders", staat in de
steunbetuiging. "De strijdkrachten hebben de terroristische organisaties verslagen, die een marxistisch
regime wilden vestigen".
De brief is in 1989 in drie landelijke Argentijnse kranten gepubliceerd. De publicatie was opgehouden door
een rechtszaak, waarin werd beslist dat de naam van Videla niet in de steunbetuiging mocht worden
genoemd. Ook een tante van Máxima, Alina Zorreguieta, zou de brief hebben ondertekend.
De datum waarop Máxima's moeder openlijk haar steun aan de toenmalige Argentijnse junta betuigde,
steekt opvallend af tegen de verklaring die vader Zorreguieta publiceerde. Naar aanleiding van de verloving
van zijn dochter met de Nederlandse troonopvolger distantieerde hij
zich van de gruweldaden tijdens het Videla-regime.
Mabel de marmot trouwde met Friso. Waarom Friso was immers
vermeend homo te zijn. Naar aanleiding van de uitzending van Peter
R. de Vries werd duidelijk dat Mabel het vriendje was van Klaas
Bruinsma/ de Dominee.
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Extra note bijlage:
Emma van Waldeck Pyrmont. (moeder van Wilhelmina?)
Men pretendeert dat deze Emma van twee zijden (moeder en vaders kant) afstamt van Nassau. Zelfs van
die aanname klopt helemaal niets!
Ervan uitgaande dat tussendoor (ver voor de geboorte van Emma) géén “stand in” is gebruikt voor het
verwekken van kinderen ziet de lijn er als volgt uit:
Via vaderskant van Emma: (George Victor van Waldeck Pyrmont 1831- 1893);
De grootmoeder van Emma was Emma van Anhallt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1802-1858).
En deze grootmoeder was een kleindochter van Carolina van (Oranje *) Nassau terwijl deze Carolina een
dochter was (zegt men) van Willem IV.
Via moederskant van Emma: Helena van Nassau - Weilburg
De overgrootvader van Emma was Frederik Willem van Nassau Weilburg (1768-1816)
En deze overgrootvader was de zoon van Carolina van ( Oranje *) Nassau.,die dan weer een dochter van
Willem IV zou zijn geweest. (Maar echt niet!)
Inderdaad is men primair geneigd te geloven dat zij van twee kanten zou afstammen van Oranje Nassau.
De vraag is echter waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals gebruikelijk in die kringen
de tweede voornaam Wilhelmine.
Heel eenvoudig men wist in die kringen dat zowel Carolina als haar broer Willem V een fake was,omdat
Willem IV geen geslachtgemeenschap kon hebben door fimosis,waardoor de “stand in” stalmeester Douwe
Idzard Sirtema van Grovenstins is gebruikt. PSP kamerlid Van der Spek (1980)noemde het huis van ”Oranje”
altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met name mee dat Willem V geen zoon van Willem IV
zou zijn.Onder anderen was Willem IV zowel homosexueel als de aandoening fimosis gepaard gaande met
chronische ontsteking van het preputium van de micropenis.Echter voor troonopvolging heeft men wel doen
geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou als meisje volgens de Salische
aanvankelijk nooit in aanmerking komen.(opvolging volgens de patriarchale mannelijke lijn)
Ergo Emma is afstammeling van een stalmeester langs beide kanten,via de bastaard Carolina.
Het * geeft aan dat de naam Oranje in deze zijlijn ook nog eens gepikt is omdat deze reeds in 1702 is
uitgestorven. Zie www.oranjedna.blogspot.com
Wanneer later blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina en Juliana een dubieuze vader
en zelfs vraagtekens zijn bij de moeder, heeft moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en
Beatrix géén Koningin genoemd kan worden,hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid
aanvechtbaar maken.
Wilhelmina en Juliana
De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld
dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar
syfilis. Na de “geboorte”(lees adoptie Juliana)probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen.Dit
werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk,tenminste dat
dacht men, middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker:
Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana??
Diagnostisering van syfilis werd eerst 1906 wereldkundig gemaakt (August Wassermann) Eerst op 31
augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) op een konijn uitgetest.
In 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt gebracht,tot eerst 1928 de
penicilline werd ontdekt.
De historicus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de zoveelste miskraam een kind werd
geboren, met afwijkingen, ongeschikt als troonopvolger.De telg van Wilhelmina was bij de geboorte niet
helemaal gezond en er diende een vervanging, middels ruil te komen en een familie in Soest voedde “gekke
Klaartje”op waar de ouderen van Soest en Baarn nog over mee kunnen praten. Juliana zou zijn
binnengebracht als baby van een burgervrouw uit Soest. Het toeval wil dat rond 1960 een oudere dame
de gehele dag in bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort verkondigde dat haar dochter koningin
Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest gewoond.
Is dat o.a. de reden voor weigering van een DNA onderzoek?
In dit licht wordt het duidelijk, hoe Bernhard von Lippe,die hiervan op de hoogte moet zijn geweest,ongestraft
er tientallen maîtresses op na kon houden.
Zie: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/08/13/bernhard-de-streken-van-een-schavuit/
Volgens de oranje bril van Cees Fasseur: (of zijn dit weer propaganda en leugens?)
Zelfs aan het Nederlandse hof is met verbijstering gereageerd op de onthulling dat prinses Juliana een
oudere broer had kunnen hebben. Zeven jaar voordat zij ter wereld kwam beviel Wilhelmina van een
zoontje. De baby werd bijna vier maanden te vroeg geboren en overleed tijdens de bevalling die twee dagen
en een nacht heeft geduurd. Toch blijft ook nu nog een aantal vragen onbeantwoord. Zoals: waar werd dit
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kind begraven? En waarom heeft het Nederlandse hof de geboorte van Wilhelmina's zoon ruim honderd jaar
verborgen gehouden?
Wilhelmina's lijfarts Roessingh maakt zich de grootste zorgen
Aangekomen in Apeldoorn zag dokter Roessingh door welke helse pijnen Wilhelmina werd gekweld. In de
hoop de baby te sparen en de zwangerschap te redden liet hij onmiddelijk de Utrechtse gyneacoloog
Kouwer overkomen, die echter ook niets Wilhelmina kon doen. Prins Hendrik, die aanvankelijk niet van de
zijde van zijn vrouw week, kreeg het zo moeilijk dat hij de zorg voor de koningin helemaal aan de
behandelende artsen overliet. Hij kon het niet langer verdragen zijn echtgenote zo te zien lijden! Een dag
nadat dokter Roessingh zijn familiebezoek abrupt had afgebroken zette bij Wilhelmina de bevalling in. Om
22:30 uur 's avonds werd zij moeder van een doodgeboren baby. De dokter maakt in zijn rapporten melding
van een flinke jongen, die ook na de geboorte aan Wilhelmina werd getoond. Pas nu blijkt dat slechts een
handjevol mensen op de hoogte is geweest van het drama, dat zich op de vierde mei in 1902 op Het Loo
had voltrokken.
Vermoedelijk is, om te voorkomen dat het trieste nieuws zou uitlekken, gekozen voor een intiem plekje in de
tuin van Paleis Het Loo en aangenomen mag worden
De komst van haar dochter gaf Wilhelmina wat het moederschap betreft enorm veel zelfvertrouwen. Ze wilde
graag dat Juliana nog een broertje of zusje zou krijgen en ruim twee jaar nadat haar dochter was geboren
was Wilhelmina opnieuw in verwachting. Bijna twee maanden later volgde de vijfde miskraam. Steeds meer
komen geluiden naar voren dat Juliana geen kind is van Wilhelmina,maar een “geruilde”dochter is van een
moeder uit Soest.Een burger meisje dus zonder enig “blauw bloed” wat zou kunnen verwijzen naar het DNA
van de Russische Tsaar. Zonder duidelijkheid van een DNA onderzoek ziet het er dus naar uit dat deze
“koninklijke”familie niet alleen geen recht op de troon en vermogen heeft, maar heeft gefraudeerd over de
afkomst.
Geplaatst door Pegasus
http://blauwbloeddna.blogspot.com/2011/03/pegasus-blauw-bloed-dna-koningin.html

Geheime dienst Oekraïne neemt gesprekken met piloten MH-17 in beslag
Aanwijzingen dat we opnieuw massaal worden belazerd nemen toe
Nog voor de laatste brokstukken de grond bereikten, wist het
Westen het al zeker: de Russische separatisten hebben
vlucht MH-17, met 193 Nederlanders aan boord, uit de lucht
geschoten, en Rusland is daar medeplichtig aan. Inmiddels
zit de anti-Russische oorlogsstemming op diverse sites,
forums en blogs er goed in, en zijn er zelfs wilde geruchten
over een mogelijke Amerikaans-Nederlandse invasie van
Oekraïne. De aanwijzingen dat we opnieuw massaal worden
belazerd, worden echter steeds sterker.
Cruciale gesprekken in beslag genomen
Prangende vraag: waarom heeft de Oekraïense geheime dienst (SBU) de hoogstwaarschijnlijk cruciale
laatste gesprekken van de luchtverkeersleiding met de piloten van de Maleisische Boeing in beslag
genomen? Is het om te verbergen dat de piloten van de Oekraïense luchtleiding doelbewust de opdracht
kregen om over oorlogsgebied te vliegen, en niemand dit nu te weten mag komen?
Dat vlucht MH-17 de opdracht kreeg om veel noordelijker over Oekraïne te vliegen, staat inmiddels vast. Het
luchtruim boven het oorlogsgebied in het oosten van het land was echter al gesloten. Wat is de reden dat het
toestel daarom toch van zijn geplande koers moest afwijken?
Terwijl Nederland zich woest maakt omdat er lijken van de rampplek werden weggehaald – wat gezien de
stank en infecties bepaald niet ongebruikelijk is als deze in staat van ontbinding geraken – wordt er vrijwel
geen enkel aandacht aan deze toch op zijn minst verdacht te noemen feiten gegeven.
Zwarte dozen gevonden – of toch niet
De twee zwarte dozen van de Boeing zouden inmiddels boven water gekomen zijn. Volgens het persbureau
Interfax is een exemplaar naar Moskou gestuurd om te worden geanalyseerd. Separatistenleider Aleksandr
Borodai ontkende echter dat zij de zwarte dozen hebben gevonden. (1)
Verwarring geeft ruimte aan propaganda
Kortom: verwarring alom, wat alleen maar meer ruimte geeft aan speculaties en vooral: aan propaganda,
van alle betrokken partijen. Wat er werkelijk gebeurd is met vlucht MH-17, blijft vooralsnog onduidelijk.
Althans, als de ooggetuigenverslagen van het dorpje Hrabove worden genegeerd. Daar zagen mensen
namelijk kort voor de crash een straaljager raketten afvuren, waarna er grote explosies in de lucht waren te
zien (zie hyperlink onderaan).
Xander - (1) Zero Hedge
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Boete voor vloeken in Rusland
MOSKOU - In Rusland is dinsdag een wet van kracht geworden die vloeken en het gebruik van
schuttingwoorden in de media verbiedt. Als de overheid „smerige taal” in boeken of films aantreft,
kan een boete tot 1065 euro worden opgelegd.
President Vladimir Poetin hamert samen met de Russisch-Orthodoxe Kerk op het belang van traditionele
waarden. Volgens critici is de nieuwe wet een nieuwe beperking van de vrijheid van meningsuiting.
In Nederland ijvert de Bond tegen vloeken sinds 1917 tegen vloeken, schuttingtaal en verwensingen.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/22805662/__Vloekverbod_in_Rusland__.html
De Telegraaf, di 01 jul 2014, 18:05

Het verbod op godslastering uit 1932 is opgeheven
Volkskrant.NL, Bewerkt door: redactie − 03/12/13, 14:07 − bron: ANP.
(VLNR) Initiatiefnemers Jan de Wit (SP), Gerard Schouw (D66) en oud-Kamerlid Boris van der Ham (D66)
en minister Ivo Opstelten (VVD) vorige week in de Eerste Kamer. © ANP.
UPDATE Het verbod op godslastering is opgeheven. De Senaat stemde met 49 stemmen voor en 21
stemmen tegen het schrappen van het verbod op godslastering. Maar de Eerste Kamer had er wel
moeite mee. De Senatoren roepen het kabinet op te onderzoeken of aanpassing van een ander artikel
uit het Wetboek van Strafrecht, 137, 'genoegzame bescherming' kan bieden aan deze groep. Een
motie daartoe is aanvaard.
Opmerkelijk genoeg was de VVD-fractie in de Senaat verdeeld over de kwestie. Zeven van de zestien
fractieleden stemden tegen afschaffing van het verbod. Onder hen Senator Heleen Dupuis, die vorige week
al had laten weten problemen te hebben met het voorstel. Ook CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen.
Tot nu toe was 'smalende godslastering' volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht verboden. SP
en D66 namen het initiatief voor afschaffing van deze bepaling. De partijen vinden dat godslastering niet in
het strafrecht thuishoort. De Tweede Kamer stemde in april voor het voorstel het artikel te schrappen, alleen
CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. In maart dreigden ChristenUnie en SGP nog dat hun steun aan
kabinetsplannen in gevaar zou komen als de regeringspartijen VVD en PvdA voor het schrappen van het
verbod zouden stemmen. Tijdens de vorige kabinetsperiode trok de VVD haar steun voor afschaffing van het
verbod in, om de SGP niet voor het hoofd te stoten.
'Glas is half vol'
Tegenstander van afschaffing van het verbod Roel Kuiper van de ChristenUnie put hoop uit de brede
aanvaarding van genoemde motie. 'Het glas is half vol', zei hij na afloop. Kuiper had natuurlijk veel liever
gezien dat het verbod was gehandhaafd, als 'uitdrukking van wat we samen vinden, dat je elkaar niet krenkt',
zei hij tegen het ANP. Maar hij hoopt dat als artikel 137 wordt aangepast, de rechter daar iets meer mee kan
dan met het huidige verbod op godslastering. 'Daarvoor is de bewijslast erg zwaar.'
Initiatiefnemer Gerard Schouw van D66 is blij dat zijn voorstel het uiteindelijk toch wel heeft gehaald:
'Vrijheid van meningsuiting is de basis van elke democratische samenleving en een fundamenteel recht.
Voor een wettelijke beperking moet een goede reden bestaan, die is er voor dit verbod niet.' Volgens hem
zijn er voldoende waarborgen tegen groepsbelediging, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3555739/2013/12/03/Het-verbod-op-godslasteringuit-1932-is-opgeheven.dhtml
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7028:de-waarheid-over-de-russische-antihomowet-video&catid=37:wereld&Itemid=50
De waarheid over de Russische antihomowet (VIDEO)
Zaterdag, 08 februari 2014
De hele wereld schreeuwt moord en brand over de zogenaamde weerzinwekkende anti
homowetgeving in Rusland.
Terwijl het woord “homo” of “gay” helemaal niet voorkomt in de wet en hoeveel mensen hebben die wet
eigenlijk goed gelezen?
Waarschijnlijk heeft van al die mensen die voorop staan met hun commentaar en de media vol schrijven,
nooit iemand de beruchte “anti homowet” van Rusland goed gelezen.
Iemand die dat wel gedaan heeft en bovendien ervoor heeft gezorgd dat de hele wet in het Engels is
vertaald, is Brian M. Heiss, journalist, onderzoeker en zelf homo.
De wet die op 29 juni 2013 door Poetin wordt ondertekend, krijgt nauwelijks enige media-aandacht. Zo links
en rechts worden er een paar regels aan gewijd en daar houdt het mee op.
De hele wereld explodeert pas nadat de New York Times op 21 juli 2013, ruim drie weken nadat de wet is
ondertekend, er een redactioneel artikel tegenaan gooit, waarin onder meer het volgende staat:
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“A few days earlier, just six months before Russia hosts the 2014 Winter Games, Mr. Putin signed a
law allowing police officers to arrest tourists and foreign nationals they suspect of being
homosexual, lesbian or “pro-gay” and detain them for up to 14 days. Contrary to what the
International Olympic Committee says, the law could mean that any Olympic athlete, trainer, reporter,
family member or fan who is gay — or suspected of being gay, or just accused of being gay — can
go to jail”.
Het bovenstaande is de basis van alle commotie wereldwijd en Rusland wordt afgeschilderd als een
barbaars land die het op alle homo’s heeft gemunt.
Het verhaal in de New York Times blijkt echter één grote leugen. De wet is gemaakt en gericht op de
bescherming van minderjarige kinderen. (Redactie: sluit naadloos aan bij de het artikel wat we schreven
over de vervolging van kindermisbruiker Joris Demmink wat niet meer is dan een PR stunt richting Poetin.)
Bescherming tegen de propaganda van niet traditionele seksuele relaties. Dat Rusland homorelaties niet
beschouwd als een “traditionele seksuele relatie” is een heel ander verhaal.
In de hele wet komt het woord “homo” of “gay” dan ook niet voor, simpelweg omdat hij niet gericht is tegen
homo’s, maar gemaakt is voor de bescherming van minderjarige kinderen.
Hieronder volgt een samenvatting van de totale analyse van Heiss; die hij dan ook noemt: “Tien dingen die
je niet wist over de Russische anti homowet”. (Voor de volledige tekst met analyse zie de bronlink Brian M.
Heiss onderaan dit artikel.)
Wat er gebeurd is met het artikel in de New York Times op 21 juli 2013 is niets anders dan een aanval op
Rusland.
Het artikel is bewust geplaatst in de volledige wetenschap dat de feiten zoals die daar zijn vermeld niet
kloppen. Bewust gedaan om de wereld in vuur en vlam te zetten en waar mogelijk de Russische
maatschappij en internationale relaties te ontwrichten.
Een ander aspect wat hier om de hoek komt kijken zijn de grote mediabedrijven, de entertainmentindustrie
en Hollywood. Zij zouden slachtoffer kunnen worden van de Russische wet. Want die biedt de mogelijkheid
om grote boetes uit te delen aan mediabedrijven en zelfs om deze helemaal, al dan niet tijdelijk, te stoppen.
De opgeklopte beschuldigingen richting Rusland hebben dan ook niets te maken met de bescherming van
homo’s, maar alles met achterliggende agenda’s.
Degene die dat haarfijn in de gaten heeft is de Russische president Poetin. Die dat ook duidelijk laat blijken
met zijn middelvinger terwijl hem door onze Minister President "de les wordt gelezen".
Een poging om aan te tonen dat de wet in strijd zou zijn met de Russische grondwet is dan ook niet
geslaagd, getuige de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in St. Petersburg, afgelopen december:
“Het Grondwettelijk Hof bevestigt nu dat de wetgeving in lijn is met de grondwet, omdat die de staat verplicht
‘tot het beschermen van moeders, kinderen en families’.”
Naast de eerder genoemde redenen kun je uiteraard de actie van de New York Times ook zien in het licht
van de grotere NWO agenda. Die erop uit is het traditionele gezin van vader, moeder en kind(eren) zoveel
mogelijk onderuit te schoffelen. Binnen het bevorderen van deze agenda speelt de entertainmentindustrie
weer een belangrijke rol.
Dat verklaart ook waarom enkele dagen geleden het NWO hulpmiddel, de Verenigde Naties, is ingezet:
“Rusland moet zijn anti homowet afschaffen. Dat heeft de Commissie voor de Rechten van het Kind van de
Verenigde Naties vandaag geoordeeld. Hoewel de wet tot doel heeft kinderen te beschermen, waarschuwt
de Commissie ervoor dat het de 'stigmatisering en discriminatie' van homo's, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders aanmoedigt.”
In de opgeklopte anti homo propaganda worden simpele feiten totaal over het hoofd gezien.
Sinds de invoering van de wet is er in Rusland nog niemand naar de gevangenis gestuurd en zijn er
ongeveer tien boetes uitgedeeld voor homopropaganda richting minderjarigen(!).
Homoseksualiteit is niet illegaal in Rusland, zoals het dat nog wel is in 70 andere landen ter wereld
waaronder een twaalftal Amerikaanse staten en een groot aantal van hun bondgenoten.
In steden als Moskou heb je gewoon homo cafés die open en bloot adverteren zonder dat er represailles
volgen. Rusland staat geen “haatmisdaden” toe tegen homoseksuelen zoals in diverse zaken ook is
aangetoond, ondermeer hier te lezen. De Russische Federatie heeft in september aangekondigd dat ze al
het mogelijke zullen doen om haatmisdaden tegen homo’s te voorkomen.
Het wordt hoog tijd dat een fiks deel van de wereldbevolking eerst goed kennis neemt van de feiten voordat
ze als een kip zonder kop de verzonnen mainstream propaganda achterna kakelen.
Speciaal verzoek van de redactie: Wij vinden dit zulk belangrijk nieuws dat we bij uitzondering aan onze
lezers willen vragen dit extra goed te delen op Facebook en andere (sociale) media.
The Truth About Russia's "Anti-Gay" Law
http://www.youtube.com/watch?v=btAUWI0rYJg
Bronnen:
Infowars ; Brian M. Heiss ; RTL Nieuws ; Volkskrant
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Russische persconferentie over MH-17
jul 22, 2014 door Bart
De Amerikaanse en Oekraiense autoriteiten hebben de afgelopen dagen flink gespeculeerd en
verdachtmakingen geuit, maar nog geen snipper bewijs geleverd over de omstandigheden waarin MH-17 is
neergestort. Gisteren was er een persconferentie van de Russische autoriteiten, waarin zij hun bevindingen
over de aanleiding en de omstandigheden over de ramp uit de doeken deden. Hier valt weliswaar het een en
ander op aan te merken, maar het is meer dan dat we van de andere kampen hebben mogen vernemen.
Helaas mochten we het niet via de mainstream media vernemen, die verzuimde ook maar een snipper uit te
zenden. Vandaar hier de integrale uitzending: De Vrije Tribune hoopt dat er in de komende dagen meer
bewijsvoering vanuit diverse partijen en instituties op tafel komt, zodat eindelijk de discussie over de feiten
kan beginnen en die van de geruchten kan worden afgesloten. De zwarte dozen zijn inmiddels overgedragen
aan de Maleisische autoriteiten en we kijken reikhalzend uit naar de analyse van deze boordgegevens,
aangezien gisteren door een Nederlandse journalist naar buiten werd gebracht dat er door de piloot van MH17 nog een distress call werd gedaan. Het enige wat wij willen weten is wie er verantwoordelijk is geweest
voor deze ramp, daar hebben de nabestaanden recht op.
https://www.youtube.com/watch?v=4bNPInuSqfs
http://vrijetribune.nl/2014/07/russische-persconferentie-over-mh-17/

Piloot: Cockpit Boeing werd met boordkanon jachtvliegtuig beschoten
Speculatie: Dacht Oekraïne het toestel van Putin, dat op 200
kilometer afstand vloog en dezelfde kleuren heeft, neer te schieten?
De enige gedetailleerde foto van een wrakstuk van de cockpit,
waarop zowel in- als ‘uit’slaggaten zijn te zien, zou inmiddels van
Google zijn verwijderd.
Oud-kapitein en luchtvaartexpert Peter Haisenko heeft de foto’s van
de wrakstukken van de neergeschoten Maleisische Boeing
geanalyseerd, en komt tot de conclusie dat de cockpit met een
boordkanon van een jachtvliegtuig moet zijn beschoten. De gaten in
de teruggevonden delen van de cockpit laten volgens hem zien dat er ‘een mix van pantser doorborende
munitie is gebruikt’. Haisenko’s visie bevestigt diverse aanwijzingen, bewijzen en onafhankelijke verklaringen
dat het passagiersvliegtuig werd begeleid door één of twee Oekraïense jachtvliegtuigen.
Aangevallen door Oekraïense jager
De piloot, die zijn eigen website (anderweltonline.com) heeft, schrijft dat hij ‘verbijsterd was dat er zo weinig
foto’s van de wrakstukken zijn te vinden. Ze hebben allemaal een lage resolutie, op één na: het fragment
van de cockpit onder het raam aan de kapiteinskant.’ Verdacht: deze foto werd inmiddels van Google
verwijderd, evenals de andere detailopname van de vleugel die we eerder lieten zien.
Haisenko herkent duidelijke in- en uitgangsgaten van kogels. Het dubbele aluminium is door talloze schoten
aan flarden geschoten. De gaten vertonen zowel naar binnen als naar buiten uitgescheurde randen, wat
erop wijst dat er pantser- en explosieve kogels zijn gebruikt. Die ontploffen pas als ze door het omhulsel in
hun doelwit zijn gekomen. De oud piloot denkt dan ook dat vlucht MH-17 door een Oekraïens gevechtsvliegtuig (SU-25) werd aangevallen. Rusland gaf vorige week al radaropnames vrij waarop deze jager is te zien.
De plotseling verdwenen Spaanse luchtverkeersleider Carlos, op het moment van de ramp werkzaam in
Oekraïne, schreef op Twitter dat hij zelfs twee Oekraïense jachtvliegtuigen bij de Boeing had waargenomen.
Exploderende kogels, toestel spatte als ballon uit elkaar
Haisenko denkt dat de cockpit is beschoten met een GSch-302 kanon, dat speciaal is ontwikkeld om
bepantserde voer- of vliegtuigen te vernietigen. De kogels moeten dan ook gedeeltelijk dwars door de
cockpit zijn heen gegaan. Daarnaast zijn er ook kogels in de cockpit geëxplodeerd. De fragmenten van deze
kogels vlogen vervolgens door het aluminium van binnen weer naar buiten, wat de vorm van de kogelgaten
verklaart. Na de aanval is de luchtdruk in het toestel in een onderdeel van een seconde weggevallen. Op
een hoogte van 10 kilometer zorgde het enorme drukverschil ervoor dat de Boeing als een luchtballon uit
elkaar barstte. De zwakste punten van het vliegtuig braken daardoor meteen af, wat een verklaring is voor
het feit dat sommige ver van het wrak gevonden delen relatief ongeschonden zijn teruggevonden.
Vergissing met vliegtuig Vladimir Putin?
De luchtvaartexpert vraagt zich dan ook retorisch af van welke ‘vergissing’ er hier sprake is. ‘Ik speculeer nu,
maar bedenk het volgende: de MH-17 heeft vergelijkbare kleuren als het toestel van de Russische president.
Beiden dragen de kleuren rood, wit en blauw. De machine van Putin bevond zich op dat moment op slechts
200 tot 300 kilometer afstand, voor piloten is dat dichtbij. Neem daarbij de uitspraak van Julia Timoshenko,
die Putin het liefste met een Kalasjnikov wilde neerschieten... Maar dit is pure speculatie. Het beschieten van
de cockpit van MH-17 is dat niet.’ - Xander - (1) Epoch Times
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Vreemd ‘vliegend tapijt’ gespot boven Engelse stad
Inwoners van de stad Exeter in het Engelse graafschap Devon
stonden afgelopen weekend vol verbazing te kijken naar een
vierkante wolk die boven hun huis dreef. Op Facebook en Twitter
gingen al snel vele foto’s rond van het vliegend tapijt boven de stad.
De wolkformatie werd op zaterdagmiddag voor het eerst opgemerkt
en haalde het nieuws toen Laura Gilchrist, een medewerkster van de
Britse meteorologische dienst, erover twitterde: “Vanmiddag was
boven Exeter een rhombusvormige wolk te zien.”
Sommigen meenden het vliegend tapijt van Aladdin in de wolk te
zien. Een woordvoerder van de weerdienst liet weten dat de wolk
een vreemd gevormd vliegtuigspoor was. Hoewel contrails normaal
gesproken als twee strepen verschijnen, veranderde dit spoor als
gevolg van de atmosferische omstandigheden in een rechthoek,
aldus de zegsman.
“In dit geval is een vliegtuig door een luchtzak gevlogen waar de
omstandigheden precies goed waren voor de vorming van contrails,”
zei de woordvoerder. “Door de combinatie van de wind en de juiste atmosferische
omstandigheden verspreidden de ijskristallen in de contrail zich naar buiten toe,
waardoor deze rechthoekige wolk is ontstaan. Het is ongewoon dat de randen zo
duidelijk te zien zijn, maar toch gaat het om een vrij normaal fenomeen.”
[Express]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/vreemd-vliegend-tapijt-gespot-boven-engelse-stad/

Dodelijk ebolavirus gemaakt in een laboratorium?
in Het Complot 31 juli 2014
Complottheorieën over ebola verspreiden zich sneller dan het dodelijke virus zelf. Volgens sommigen is het
een biowapen van de CIA en anderen denken dat het virus is gemaakt om ‘cannibalistische rituelen’ te
verdoezelen.
Woeste menigtes in Afrika houden buitenlanders verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. In april
moest Artsen Zonder Grenzen een behandelcentrum in Guinee verlaten vanwege dreigend geweld. In Sierra
Leone, waar het grootste aantal ebolagevallen is gemeld, protesteerden duizenden mensen buiten een
behandelcentrum in de oostelijke stad Kenema, waar de politie de menigte uit elkaar dreef met traangas.
De betoging volgde op een gerucht dat de ziekte werd gebruikt als dekmantel voor ‘cannibalistische rituelen’
die in het ziekenhuis werden uitgevoerd. Dr. Leonard Horowitz, een internationale autoriteit op het gebied
van volksgezondheid, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van aids en ebola. Hij twijfelt
openlijk aan uitspraken dat het gaat om virussen die van aap op mens worden overgedragen.
In zijn boek Emerging Viruses onderzoekt hij de mogelijkheid dat de virussen in een laboratorium zijn
gemaakt en al dan niet bewust via besmette heptatitis- en pokkenvaccins zijn overgedragen op mensen. Dr.
Horowitz doet ook onderzoek naar CIA-projecten in Afrika als reactie op de vermeende dreiging van het
communisme, zwart nationalisme en opkomende derdewereldlanden.
UNICEF zegt dat de geruchten de verspreiding van het ebolavirus in Afrika alleen maar bevorderen.
“Sommige mensen ontkennen nog altijd dat de ziekte echt is,” zei Manuel Fontaine van UNICEF. “Anderen
geloven dat het ebolavirus niet hoeft te worden behandeld.”
In 2000 stierven in Oeganda 224 mensen aan ebola, maar patiënten renden vaak weg voor ambulances of
verstopten zich toen gezondheidsmedewerkers naar ze op zoek gingen. In 2003 was er grote angst voor
‘Euro-Amerikanen’ die in organen zouden handelen.
Het ebolavirus verspreidt zich razendsnel en moordt dikwijls een hele gemeenschap uit waarna het vaak
spoorloos verdwijnt. Het is onbekend waar het virus blijft als er geen uitbraak is, dus ook hoe het zich buiten
de mens intact houdt. Er zijn tot nu toe vier ebolasoorten gevonden.
[Daily Mirror]
- © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/dodelijk-ebolavirus-gemaakt-een-laboratorium/
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Gruwelvideo: IS(IS) creëert letterlijke rivier van bloed
Syrië: Talloze mensen door moslimstrijders onthoofd – ‘Wij zullen
het christendom vernietigen’
In de naam van Allah en zijn profeet!
Er lijkt geen einde te komen aan de enorme lijst gruweldaden die het
Islamitische Kalifaat (voorheen ISIS) pleegt in naam van (de)
Antichrist. Afgelopen week brachten de islamitische terroristen een
schokkende video naar buiten waarop is te zien hoe 1500 mannen, waaronder ook tieners (waarvan
sommigen tevergeefs om hun leven smeken),van dichtbij worden geëxecuteerd en in een rivier worden
gegooid, waarvan de kade rood kleurt van een enorme plas bloed.
De onbeschrijflijke wreedheden die IS(IS) begaat zijn enkel te vergelijken met die van de Nazi’s en de
Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Wij zullen wraak nemen en daden met daden vergelden...
spoedig zal de moslim overal waardig met zijn hoofd omhoog lopen...’ is op de video te horen, terwijl
beelden van de massaslachting worden getoond.
Nadat alle mannen –volgens ISIS soldaten van het Iraakse leger- zijn vermoord en in de rivier zijn gegooid,
vervolgt de stem: ‘Hier in Irak werd een vonk ontstoken. Met de wil van Allah zal het opkomen totdat de
legers van het kruis (de christenen) inDabiq worden verbrand.’ Dabiq is de profetische laatste oorlog tijdens
de ‘oordeelsdag’, wanneer de moslims volgens de islamitische traditie de Westerse legers in Dabiq (Syrië)
verslaan, het kruis (het christendom) vernietigen, en alle overgebleven christenen zich bekeren tot de islam.
(1)
Onthoofdingen
In het Syrische Raqqa hebben moslimstrijders de hoofden van
talloze mannen afgehakt en in heel de stad opgehangen aan
elektriciteitsdraden (2):
Dit werd gedaan om ‘Eid’ te vieren, het einde van de islamitische
ramadan. De hoofden van 17 mannen –waarschijnlijk soldaten van
het Syrische leger- werden in het centrum van de stad op spiesen
gestoken (3):
Tijdens de opname zegt de ISIS-terrorist onder andere:
‘In de naam van Allah, de meest goedgunstige, de meest genadige.
Hij heeft zijn belofte vervuld en zelf de vijand verslagen. Jullie
broeders zijn hier, de soldaten van het Islamitische Kalifaat. Allah
heeft ons gezegend met een grote zegening voor hem... Allah heeft
de gelovigen beloofd dat ze het land zullen beheersen zoals dat
eerder het geval was. En hij zal de religie (de islam) versterken
zodat het aanvaardbaar voor hem is.’
Killing fields in Syrië en Pakistan
In het zuidoosten van Syrië werd Maria, een christelijke vrouw, door
moslims uit haar huis gesleurd en in haar hoofd geschoten. Nadat ze
was vermoord dreigden ze haar hele gezin uit te moorden als dat
zou proberen haar lichaam weg te halen. Vervolgens werd ze aan de
honden gevoerd. Assyrische christenen spreken inmiddels van de
‘killing fields’ van Syrië. Al honderdduizenden zijn voor het extreme
moslimgeweld op de vlucht geslagen. (6)
Ook in andere door de islam beheerste landen neemt een bloeddorstige demonische geest bezit van steeds
meer moslims. In Pakistan werden een 7 jarig kind, zijn pasgeboren zusje en zijn oma vermoord omdat zij op
Facebook Mohammed zouden hebben beledigd door lid te zijn van de
Ahmadi sekte, die gelooft dat er na ‘de profeet’ nog een andere profeet is
gekomen. Zij worden door andere moslims als niet-moslims beschouwd.
Westen toont geen enkele interesse in lot christenen
Het geweld in Pakistan richt zich echter met name tegen christenen, tot op
het punt waarop er een ware holocaust dreigt te ontstaan als er niet snel
ingegrepen wordt. Het Westen toont echter nog steeds geen enkele interesse
in het lot van de miljoenen vervolgde christenen in de moslimwereld. (4)
Sterker nog, de hoofdzakelijk door links beheerste ‘politiek correcte’ media
bagatelliseren of verzwijgen waar mogelijk dat de daders van misdaden en
terreuraanslagen moslims zijn. Enkele dagen geleden staken Oeigoerische
moslims in China tientallen mensen dood. Ook vielen ze gebouwen van de
politie en de overheid aan (video). In het bericht op NU.nl werd echter geen
enkele melding gemaakt van moslims, en werd de verklaring van de Chinese
overheid dat het om terroristen ging in twijfel getrokken. (5)
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Gevluchte christen: Waarom doen jullie niets?
Een naar Zweden gevluchte christen, wiens vrouw en drie kinderen nog vastzitten in Syrië, uitte tegenover
een journalist zware kritiek op het Westen. ‘Het gebeurt allemaal recht voor hun ogen, maar niemand doet
ook maar iets om het te stoppen. Wij smeken jullie om onze stem te zijn – laat ze iets doen om te voorkomen
dat wij worden afgeslacht... We zijn doodsbang voor de islamisten. Waarom doet niemand iets om ons te
redden?’ (7)
Xander - (1) LiveLeak via Shoebat, (2) Shoebat, (3) LiveLeak via Shoebat, (4) Shoebat, (5) YouTube via
Shoebat, (6) Aina via Shoebat, (7) Aina via Shoebat

Maiestas
door Miranda Ungula
Dat Mevrouw van Amsberg niet uitblinkt in bescheidenheid is genoegzaam bekend. Zo schafte haar
moeder rare protocolaire gebruiken af, zoals bijvoorbeeld het achteruit moeten lopen bij het verlaten
van de kamer waar zij zich bevond, en op een onbewaakt moment verklaarde zij zelfs dat zij
republikein zou zijn geworden, als zij maar geen koningin was geweest. Met de troonsbestijging van
Mevrouw van Amsberg werd er duidelijk meer distantie gecreëerd om haar vermeende meerwaarde te
markeren. Eén van de bekendste uitdrukkingen daarvan is dat zij niet met 'mevrouw' aangesproken wenste
te worden, maar met 'Majesteit'. Arrogantie? Kan zijn, maar het is meer dan dat alleen. Het omvat impliciet
een erkenning van het anachronisme van de monarchie.
In de bloeiperiode van de Europese monarchieën, zo rond de zeventiende eeuw, deed zich het
merkwaardige feit voor dat juist Nederland als enige een republiek was. Nu moet u zich daar niet al te
veel van voorstellen, althans niet op die manier dat die republiek ook maar iets met democratie te
maken had. Als zodanig was de Nederlandse republiek meer te beschouwen als een soort pseudomonarchie, waar de Oranjes als erfelijk stadhouders en als militaire opperbevelhebbers in veel gevallen de
touwtjes in handen hadden. Alleen in de stadhouderloze periodes, zoals onder de gebroeders De
Witt, was dat enige tijd in mindere mate het geval. Maar van een democratische republiek was ook
toen geen sprake. Sinds de val van Napoleon in de vroege negentiende eeuw verdwenen de
Europese monarchieën in rap tempo om plaats te maken voor republikeinse staatsvormen. Was
tijdens het Weens Congres nog meer dan 99% van het Europees grondgebied nog monarchaal, thans is dat
geslonken tot minder dan 15%. Als zodanig is de republiek in Nederland ook een historische
onvermijdelijkheid. Maar in de staatkundige ontwikkelingen waar eerst monarchieën gekortwiekt
('constitutioneel') werden deed zich in Nederland juist iets heel merkwaardigs voor: terwijl de ons
omringende landen even later zelfs allemaal republieken werden, kregen we hier juist een monarchie. Nou
ja, krijgen,- het is ons door de strot geduwd, maar daar vertel ik een ander keertje wel over.
De Nederlandse monarchie, die stamt uit het post-absolutistische tijdperk, grijpt naar andere
middelen om de anomalie van het koningschap in een parlementaire democratie te rechtvaardigen.
Wilhelmina en haar voorgangers hadden dat evenwel zelden of geheel niet nodig, omdat de sociaalmaatschappelijke structuur de koninklijke meerwaarde min of meer nog als vanzelfsprekend erkende. Maar
het tijdperk Juliana bevond zich wat dit aspect betreft op een breukvlak: het irrationele beginsel van
aangeboren politieke macht en zeggenschap trachtte zij te overbruggen door een houding van
moederlijke warmte en affectie, maar zette daarmee - wellicht onbedoeld - ook de bijl aan de wortels
van het standsverschil. Mevrouw Van Amsberg grijpt met de directieve 'Majesteit' terug naar het
mystieke aspect van het koningschap, om naast haar geërfde koninklijk-politieke privileges en haar
onmiskenbaar prestatiegelegitimeerde positie, en voegt daar bewust een archaïsche component toe. De
gebeurtenissen van de afgelopen periode hebben aangetoond dat het koningschap steeds minder
gebaseerd kan zijn op louter sentiment. Zelfs de hagiografische clubjes van Oranjeverenigingen bekritiseren
nu openlijk de vermoedelijke troonopvolger met zijn eigenzinnige fratsen. Het is maar zeer de vraag of
Willem de Overbodige met het soort metafysisch geknutsel van zijn moeder het tij zal kunnen keren:
inmiddels herkent niemand meer de Goddelijk Uitverkoren Rechtvaardige Koning in een permanent
vakantievierende Rolex-dragende patser die zich met obscure vastgoedstichtinkjes bezighoudt.
De Majesteit, wiens waardigheid, hoogheid, heerlijkheid, pracht, luister en aanzien uitdrukt, stamt
zelfs uit veel vroeger tijden dan de (laat-)middeleeuwse Europese absolute monarchie. In de
middeleeuwen lieten koningen zich als 'Heer' of 'Sire' aanspreken, en in Nederland is 'Majesteit' dan
strikt genomen ook geen predikaat voor de monarch.
Beatrix geeft met deze aanspreektitel, door naar lang vervlogen tijden te verwijzen, waar de pracht en luister
nog aan haastwel religieuze verering grensden, aan dat de zeventiende eeuwse pseudo-monarchie door
haar is vervangen door een anachronistische pseudo-republiek die zich verkrampt verhoudt tot onze
moderne parlementaire democratie.
Het is daarom de hoogste tijd daar nu eens eindelijk een échte republiek van te maken.
Read more:http://www.prorepublica.org/artikel.aspx?a=maiestas&t=Maiestas#ixzz399yAbJWm
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Patiënt online
De plannen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier dateren uit 2008. Uitstel op uitstel volgde en
toen de Eerste Kamer in 2011 tegen stemde leek het project definitief van de baan. Toch maakte het
Landelijke Schakelpunt (LSP), de spil van het EPD eind 2012 een doorstart met hulp van Zorgverzekeraars
Nederland. Voorwaarde: voldoende steun bij huisartsen en de Nederlandse bevolking. In januari 2014
hadden ruim 2,3 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor regionale gegevensuitwisseling.
Een poging van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) het elektronisch uitwisselen van
medische gegevens tegen te houden is woensdag afgewezen door de rechtbank in Utrecht.
De manier waarop het systeem, het zogeheten Landelijk Schakelpunt, is ingericht is niet in strijd met de wet
bescherming persoonsgegevens. Uitwisseling van medische gegevens kan alleen als een patiënt daarvoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen, aldus de
rechtbank. Artsen schenden ook hun geheimhoudingsplicht niet. In overleg met de patiënt kunnen bepaalde
delen uit hun dossier worden weggelaten.
De VPH is de kleinste huisartsenvereniging in Nederland. Andere grotere belangenclubs zoals de Landelijke
Huisartsen Vereniging gingen wel akkoord met het uitrollen van het Landelijk Schakelpunt.
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/145801/Elektronisch-uitwisselen-patientgegevens-mag.htm

Medisch specialist: “Mensheid sterft uit door suiker”
in Gezondheid 2 augustus 2014 - [Katholiek Nieuwsblad]
Suiker is voor de gezondheid gevaarlijker dan wijn en sigaretten, aldus reumatoloog Richard Verheesen in
het Katholiek Nieuwsblad. Terwijl medicijnen jarenlang getest worden voordat ze op de markt mogen, is
allerhande zoetigheid zonder tests te verkrijgen in de winkel, zegt de arts.
“Lolly’s, Dora-koeken en frisdrank zijn voor iedereen beschikbaar,” vertelt Verheesen. “Die komen in de
winkel zonder dat getest is of ze schadelijk zijn voor de gezondheid.”
Volgens de reumatoloog moeten overheden nu duurzaam ingrijpen, anders sterft de mensheid uit. Er moet
een platform komen met artsen, diëtisten en economen die de politiek langdurig adviseert. Dit platform zou
met een soort Marshallplan moeten komen voor een duurzame toekomst op het gebied van gezondheid en
voeding. Het concept advies over suikergebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie is maximaal vijf
suikerklontjes per dag. In een glas cola zitten er al meer. Bijna iedereen, ook kinderen, krijgt dan ook veel
meer binnen. “In mijn wachtkamer is ruim 80 procent te dik,” aldus de medisch specialist. “Doordat we zoveel
suiker gebruiken, kunnen we de natuurlijke alarmsignalen van ons lichaam niet meer horen. We verstoren
door suiker ons vol-zijn-gevoel. Doordat we hier steeds weer doorheen gaan, herkennen we niet meer dat
we vol zitten. Zodoende eten we massaal te veel en ook nog eens de verkeerde dingen.”
Op de lange termijn is suiker volgens Verheesen minstens zo funest als roken of wijn. “Vooral omdat het al
van kinds af aan wordt gebruikt, dagelijks, een heel leven lang door bijna 100 procent van de bevolking,
zonder enige rem op de marketing.”
http://www.ninefornews.nl/medisch-specialist-mensheid-sterft-uit-door-suiker/
De zon als wondermedicijn (video)
Worden mensen onnodig bang gemaakt voor de zon? Kan deze bron van energie en leven ziektes
voorkomen? In onderstaande video wordt gesteld dat we al lange tijd worden voorgelogen over de zon en
huidkanker. Er is geen definitief bewijs dat de zon huidkanker veroorzaakt, zo klinkt het.
In het boek The Healing Sun haalt dr. Richard Hobday een reeks studies aan waaruit blijkt dat de zon
beschermt tegen borst-, darm-, eierstok- en prostaatkanker. Zonlicht kan ook diabetes, multiple sclerose,
hartziektes en hoge bloeddruk, osteoporose, psoriasis en winterdepressie voorkomen, aldus dr. Hobday.
Dr. Harland G. Call werd op een dag gediagnosticeerd met huidkanker. Een arts adviseerde hem een
operatie te ondergaan. In plaats daarvan besloot dr. Call uitgebreid te gaan zonnebaden. Al na korte tijd was
de huidkanker helemaal verdwenen. De arts bevestigde dat er geen operatie meer nodig was.
Dr. Zane R. Kim schrijft dat mensen die veel zonnen minder vaak kanker krijgen. Door te zonnen wordt het
immuunsysteem versterkt en krijgt het weefsel meer zuurstof. Vaak word geadviseerd een dikke laag
zonnebrandcrème te smeren, maar die middeltjes blijken in veel gevallen juist kankerverwekkend te zijn.
Dr. Auguste Rollier opende de eerste Europese ‘zontherapiekliniek’ in 1903 op 1500 meter hoogte in de
Zwitserse Alpen. Hij schreef ook het invloedrijke boek ‘Heliotherapie’. Rollier maakte van heliotherapie
gebruik voor de genezing van tuberculose. Op het hoogtepunt had dr. Rollier 36 verschillende klinieken. Hij
stelde dat de zon een breedspectrum geneesmiddel is. Rollier genas mensen door middel van een gezond
dieet in combinatie met de kracht van zonlicht.
In 1933 werd heliotherapie succesvol gebruikt bij de behandeling van 165 aandoeningen, waaronder rachitis,
wonden en tuberculose. Na de dood van dr. Rollier in 1954 werd zontherapie vervangen door de
‘wondermedicijnen’ van Big Pharma. (http://www.ninefornews.nl/video-de-zon-als-wondermedicijn/)
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