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Duitse scholen schrappen viering St-Maarten om moslimmigranten niet te kwetsen
‘Bevolking wordt gedwongen zich aan te passen aan de islam’ – Bijna alle christelijke vluchtelingen krijgen in
Europa te maken met agressie en geweld moslimmigranten, terwijl de autoriteiten daar niets tegen doen
De Berlijnse voorganger Gottfried Martens: ‘Het percentage radicale
moslims onder de vluchtelingen is extreem hoog, veel hoger dan werd
geschat. Ze zeggen allemaal dat ‘overal waar wij zijn, alleen onze
Shariawet heerst’.’
Een aantal basis- en kleuterscholen in Duitsland hebben besloten om
de bekende katholieke feestdag St. Maarten (11 november) te
schrappen om de honderdduizenden moslimmigranten in het land niet
voor het hoofd te stoten. In plaats daarvan wordt er een algemeen
‘lichtjesfeest’ georganiseerd. Een protestantse gemeente in
Oberhausen stelde onlangs zijn kerkgebouw ter beschikking voor de opvang van 50 moslims. Alle kruizen en
andere christelijke symbolen werden uit de kerk verwijderd, eveneens om de migranten maar niet te
kwetsen. De knieval –of moeten we zeggen: capitulatie?- van het Westerse christendom voor de islam
neemt almaar grotere en beschamendere vormen aan. Het besluit van enkele scholen en dagopvang centra
in Düsseldorf om St. Maarten ‘met het oog op de vluchtelingen’ te schrappen leverde overigens een storm
van kritiek van leraren en directeuren van andere scholen in de regio op.
Links wil dat bevolking zich aanpast aan islam, en niet andersom
Net als in ons eigen land morrelen met name linkse politici –doorgaans grote voorstanders van massale
moslimimmigratie- al jaren aan de traditionele christelijke feestdagen. Rüdiger Sagel (Die Linke) pleit al jaren
voor dit soort ‘aanpassingen’, omdat steeds meer scholen een snel groeiend aantal moslimkinderen
bevatten. Critici zien dit soort plannen en besluiten echter als het zoveelste bewijs dat de Duitse bevolking
gedwongen wordt zich aan te passen aan de islam, en niet andersom.
Kerk haalt kruizen weg om moslims niet te kwetsen
Een protestante kerk in Oberhausen ging er onlangs zelfs toe over alle christelijke symbolen, inclusief een
groot kruis, uit het kerkgebouw te halen, zodat het ‘geschikt’ zou worden voor de opvang van 50
moslimmigranten. Net als veel andere Europese christenen lijken de kerkgangers Jezus’ woorden ‘(je vijand)
de andere wang toekeren’ en het gebod ‘gastvrij’ te zijn uit te leggen als het deels verloochenen van hun
eigen geloof en religie. Vorige maand berichtten we over de Zweedse lesbische bisschop Eva Brunne, die
eveneens pleitte voor het weghalen van alle christelijke kruizen uit een kerk in Stockholm, zodat deze ‘meer
uitnodigend’ voor moslims zou worden. (1)
Gevluchte Iraanse christin ‘als beest behandeld’
De weinige christenen die het lukt om vanuit het Midden Oosten naar Europa te vluchten –immers, in hun
eigen landen worden ze op zijn best door moslims verjaagd uit de opvangkampen, en als ze pech hebben
daar misbruikt, verkracht, mishandeld, ontvoerd of zelfs doelbewust vermoord vanwege hun geloof (4)krijgen hier de schok van hun leven, omdat ze dachten eindelijk veilig te zijn, maar in plaats daarvan met
dezelfde vervolgingen worden geconfronteerd. ‘In Iran arresteerde de Revolutionaire Garde mijn broeders in
een huiskerk. Ik vluchtte voor de Iraanse geheime politie, omdat ik dacht dat ik in Duitsland eindelijk vrij mijn
geloof kon belijden. Maar in het asielzoekerscentrum kan ik zelfs niet openlijk laten zien dat ik christen ben.’
Toen deze vrouw weigerde met de Ramadan mee te doen werd ze bespuugd en bedreigd. ‘Ze behandelen
me als een beest en dreigen me te vermoorden.’
Ze riep de hulp in van de bewakers van het AZC, maar die bleken eveneens moslim te zijn en bleven enkel
toekijken. Uit andere berichten blijkt dat dit in bijna alle Duitse AZC’s het geval is. Christenen die weigeren
met de islamitische gebeden mee te doen worden getiranniseerd en mogen vaak niet eens in dezelfde
ruimte verblijven of in dezelfde keuken hun voedsel klaarmaken.
Christen aangevallen, geslagen en met de dood bedreigd
In de stad Hemer vielen Algerijnse moslimmigranten een Eritrese christen en zijn zwangere vrouw aan
omdat ze kettinkjes met een kruisje droegen. Ze werden onder andere met een glazen fles geslagen. Een
Syrische christen in een AZC in Giessen zei zo snel mogelijk weg te willen, omdat de moslims daar ‘dezelfde
koranverzen schreeuwen die ISIS gebruikt voordat ze mensen hun hoofden afhakken.’
In Freising (Beieren) werd een christelijk gezin uit Irak bedreigd en geslagen door Syrische moslims. ‘Ze
sloegen mijn kind en schreeuwden dat ze ons zouden vermoorden en ons bloed zouden drinken.’ Inmiddels
is het gezin uit wanhoop maar weer teruggekeerd naar Irak (!), mede omdat de Duitse autoriteiten helemaal
niets ondernemen tegen dit soort misstanden.
Mensenrechtenactivist: Geweld tegen christenen zal verder toenemen
Max Klingberg van de International Society for Human Rights, al 15 jaar werkzaam in de vluchtelingenhulp,
zei dat agressieve moslims niet alleen uit Syrië en Irak, maar ook uit Afghanistan en Pakistan komen. Hij
waarschuwde dat het geweld tegen christenen in de opvangcentra alleen maar zal toenemen. ‘We moeten af
van de illusie dat al degenen die hier arriveren mensenrechtenactivisten zijn. Een niet gering aantal is
minstens zo vurig als de Moslim Broederschap.’ (3)
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‘Percentage radicale moslims extreem hoog’
De Berlijnse voorganger Gottfried Martens zei dat hij in het begin had gehoopt dat de meeste
moslimmigranten eveneens voor de radicale jihadisten in Syrië en Irak op de vlucht zouden zijn, en dat ze de
vrijheid in het Westen zouden waarderen. ‘Maar het percentage zeer conservatieve (radicale) moslims onder
de asielzoekers is extreem hoog, veel hoger dan eerder geschat... De moslims leren hier dat overal waar zij
zijn alleen hun Shariawet heerst.’ Daar komt nog eens bij dat moslims bij het aanvragen van het Duitse
staatsburgerschap altijd voorrang krijgen boven christenen, die minstens 3 tot 4 jaar moeten wachten.
Binnenkort beledigend om überhaupt christen te zijn?
Als de moslimmigranten invasie in dit tempo doorgaat, dan zou het over niet al te lange tijd ook in Europa
wel eens ‘kwetsend’ en ‘beledigend’ voor moslims kunnen zijn om überhaupt een christen te zijn – net als in
al die andere landen waar ze de baas of een substantiële minderheid worden, en waar tallozen van onze
geloofsgenoten in de naam van juist die ideologie die de Bijbel ‘antichrist’ noemt de meest gruwelijke
vervolgingen moeten ondergaan. Daar wordt in de zichzelf moreel en theologisch zo superieur achtende
Westerse kerken –behalve hier en daar een gebedje- echter nauwelijks aandacht aan besteed. Integendeel,
velen nodigen met het welbewust (of juist uit je reinste onbenulligheid) wagenwijd openen van hun –zowel
figuurlijke als letterlijke- deuren dezelfde ‘antichrist’ religie en uiteindelijk dezefde vervolgingen uit. Het
schrappen van christelijke feestdagen, weghalen van christelijke symbolen en het straffeloos vervolgen van
christenen door moslims in asielzoekerscentra is daar een allereerst onheilspellend begin van.
Xander - (1) Infowars ; (2) Infowars ; (3) Frontpage (via Shoebat) ; (4) Christian Post
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Duitse-scholen-schrappen-viering-St-Maarten-ommoslimmigranten-niet-te-kwetsen
“Veel immigranten hebben AIDS, syfilis, onbehandelde TBC” – gezondheidszorg in Duitsland op de
knieën door asielchaos
De asielchaos legt grote druk op de Duitse gezondheidszorg, meldt
de Britse Daily Express.
– Veel immigranten hebben AIDS, syfilis, onbehandelde TBC, en
exotische ziektes, zegt een vrouwelijke anesthesist tegen het
dagblad. Volgens de dokter, die in Duitsland werkt maar uit Tsjechië
komt, zijn de ziekenhuizen niet gewend deze enorme behoefte aan
gezondheidszorg uit de derde wereld te hanteren, veel immigranten dragen ziektes met zich mee die al lang
geleden in Europa uitgeroeid zijn.
-Veel immigranten hebben AIDS, syfilis, onbehandelde TBC, en exotische ziektes waar de gezondheidszorg
in Europa niet op voorbereid is, zeg de Tsjechische anesthesiste.
Kleinere gezondheidscentrums hebben geen medisch apparatuur voor de ziektes van deze immigranten,
waardoor deze naar de grote ziekenhuizen moeten worden doorverwezen, die propvol raken met
immigranten. De ophoping leidt tot veel onrust tussen de verschillende immigratiegroepen die een
wachtkamer moeten delen, de autoriteiten voelen zich gedwongen om politie met honden in te zetten. In
tegenstelling tot Zweden eist Duitsland dat immigranten, precies zoals hun eigen bevolking, voor hun
medicijnen betalen die de dokter voorschrijft. Maar dat wordt niet geaccepteerd, vertelt de anesthesiste. In
plaats te betalen gaan de immigranten heibel schoppen in de apotheek.
– Dat leidt tot enorme woede uitbarstingen. Ze overgeven hun kinderen met een verkoudheid en laten hun
kind aan het apotheekpersoneel over met de woorden: “Hier, behandel jij het maar!”. De politie is nu
gedwongen niet alleen de ziekenhuizen te bewaken maar ook de grotere apotheken.
De anesthesiste vermeldt ook dat het volgens haar onmogelijk is om de naar schatting 1,3 miljoen
immigranten die in Duitsland zijn aangekomen aan werk te helpen, veruit de meeste beheersen geen andere
taal dan die van thuisland.
– Zelfs de professor die onze afdeling leidt vertelt hoe neergeslagen hij wordt om te zien hoe zijn
schoonmaakpersoneel, die al meerdere jaren fulltime werkt voor 800 euro per maand, gedwongen wordt om
in de ziekenhuis doorgangen jongemannen te confronteren die alleen maar eisen en klagen, willen alles
gratis hebben, en als dat niet lukt breekt de hel los. Natuurlijk kan het altijd nog erger. Zoals in Zweden. Een
derde wereld immigrant met drie kinderen krijgt 2300 euro per maand belastingvrij, wanneer je alle bijdrages
bij elkaar optelt. Dat was in 2013. Sindsdien zijn de gratis geld voorzieningen voor de zielige ‘vluchteling’
alleen maar toegenomen, terwijl de gezondheidszorg en tandheelkundige zorg geheel gratis is voor alle
asielzoekers en illegalen die in het land verblijven.
Bron: http://www.friatider.se/m-nga-invandrare-har-aids-syfilis-obehandlad-tbc-v-rden-p-kn-i-asylkaosetstyskland
http://fenixx.org/2015/11/01/veel-immigranten-hebben-aids-syfilis-onbehandelde-tbc-gezondheidszorg-induitsland-op-de-knieen-door-asielchaos/
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VN wil in 2030 verplicht biometrisch ID-bewijs voor ieder mens
Verdwijnen contant geld onderdeel van invoeren wereldwijd totalitair controlesysteem
De Verenigde Naties, een van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld
Orde’ organisaties, wil in 2030 alle mensen –inclusief kinderenop Aarde een verplicht biometrisch ID-bewijs geven. De
persoonlijke gegevens die op deze ID-bewijzen worden
vastgelegd zullen worden opgeslagen in een centrale database
in Genève, Zwitserland. Met name de gigantische
migrantenstromen, zoals nu van het Midden Oosten en Afrika
naar Europa, zouden hiermee nauwkeurig kunnen worden
gevolgd. De VN heeft het bedrijf Accenture een 3-jarig contract
gegeven om de technologie, die gebruik kan maken van vingerafdrukken, irisscans en gezichtsscans, te
implementeren.
Het Biometric Identity Management System (BIMS) van Accenture is uitverkoren om als basis te dienen voor
het wereldwijde ID-bewijs, wat voor miljoenen migranten mogelijk de enige vorm van persoonlijke
identificatie zal worden. Het systeem zal gekoppeld worden aan Accentures Unique Identity Service
Platform, waarmee alle informatie naar een centrale database in Genève zal worden verzonden, waartoe de
VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR onmiddellijk toegang zal hebben. Op dit moment zouden nog zo’n 1,8
miljard mensen geen enkele vorm van officiële ID hebben, wat problemen oplevert bij migratie en het krijgen
van bijvoorbeeld medische zorg, een verblijfsstatus, een uitkering, et cetera.
Duurzame verarming bevolkingen Europa en Noord Amerika
Accenture werkt inmiddels samen met de Hoge VN Commissaris voor Vluchtelingen bij het verstrekken van
ID-bewijzen aan mensen die in vluchtelingenkampen in onder andere Thailand en Zuid Soedan verblijven.
Een biometrische ID-kaart voor ieder mens in 2030, officieel ID4D (Identification for Development) genoemd,
is één van de doelstellingen van de ‘Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen’ van de VN, die -indien volledig
uitgevoerd- een massale verarming van de bevolkingen in Europa en Noord Amerika zullen afdwingen, ten
gunste van de Derde Wereld. Kortom: er zal een wereldwijd Marxistisch socialistisch systeem worden
ingevoerd.
Critici hebben grote bedenkingen bij het universele ID-systeem. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand
weigert? Vervalt dan het recht op een bankrekening, een baan, een hypotheek, een huis, een uitkering,
medische zorg, en ga zo maar verder?
Contant geld zal verdwijnen
De gevestigde orde of ‘elite’ lijkt iedereen in ‘het systeem’ te willen zetten, dat vervolgens eenvoudig door
hen kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd. Dat is tevens de belangrijkste reden waarom het gebruik
van contant geld in steeds meer landen wordt ontmoedigd. Zweden loopt hiermee voorop door het
verwijderen van steeds meer pinautomaten, zelfs in afgelegen dorpen. Maar ook Iran overweegt inmiddels in
het zuiden van het land een volledig cashloos gebied te introduceren, waar alleen nog maar elektronisch kan
worden betaald (2).
Achterliggende gedachte is dat zodra mensen voor 100% zijn aangewezen op digitaal geld hun banken
negatieve rente kunnen invoeren, zodat de burgers gedwongen zullen worden om rente te betalen over hun
eigen bank- en ‘spaar’rekeningen. Hiermee wordt niet alleen consumeren bevorderd (‘goed voor de
economie’), maar ook de weg vrijgemaakt voor automatische ‘bail-ins’, waarmee de rekeninghouders in één
klap met een afschrijving van bijvoorbeeld 10% van hun tegoeden te maken kunnen krijgen omdat de bank
of de overheid dat nodig acht om niet failliet te gaan.
Einde persoonlijke vrijheid, privacy, welvaart in zicht
Allergrootste gevaar is dat er zo goed als zeker geen enkele persoonlijke vrijheid en privacy meer zal
overblijven. Mensen zullen kunnen worden gedwongen om enkel ‘gewenst’ gedrag te vertonen. Iedereen die
het niet met de virtuele VN-‘wereldregering’ eens is kan onmiddellijk rekenen op harde sancties, zoals het
verlies van zijn inkomsten doordat de toegang tot zijn bankrekening (en het complete internet) wordt
geblokkeerd.
Als het aan de VN ligt behoort vrijheid van meningsuiting, samen met democratie en soevereiniteit, in uiterlijk
2030 dus definitief tot het verleden. Dat lijkt nog ver weg, maar 15 jaar is snel voorbij, en de technologie is
inmiddels volledig voorhanden om deze plannen desnoods fors te versnellen, bijvoorbeeld tijdens een mogelijk bewust voor dit doel gecreëerde- wereldwijde crisis.
EU is ‘pilot project’ voor totalitair systeem
De EU is zoals u ongetwijfeld weet al tientallen jaren het ‘pilot project’ voor de invoering van zo’n
wereldomvattend totalitair systeem. Op dit moment hebben de EU en de VN -met steun van het Vaticaan en
tal van linkse NGO’s- met een gigantische migranteninvasie frontaal de aanval geopend op de laatste resten
soevereiniteit, nationale identiteit en vrijheid in Europa. Wat vervolgens eveneens zal verdwijnen is onze
sociale zekerheid en hoogstaande voorzieningen, omdat die door de komst van miljoenen moslimmigranten
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onbetaalbaar zullen worden. Daarmee zal de door de VN gewenste permanente verarming van Europa een
feit zijn.
Xander - (1) Economic Collapse (via Zero Hedge) ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/VN-wil-in-2030-verplicht-biometrisch-ID-bewijs-voor-ieder-mens

AfD politicus: ‘Duitsland op de rand van anarchie en een burgeroorlog’
Districtshoofd Landshut dreigt nieuwe vluchtelingen met de bus naar Merkels kanselarij in Berlijn te sturen Journalist op onderzoek in Duitsland: Achter de schermen van de migrantencrisis heerst hondsbrutale
anarchie
Het kan schijnbaar niet op bij onze Oosterburen: terwijl
autochtone Duitsers een boete krijgen als ze zonder kaartje in
de trein zitten, worden migranten met rust gelaten en mogen
dus gratis reizen. (3)
Hansjörg Müller, politicus van de snel populairder wordende
burgerpartij Alternative für Deutschland (AfD), waarschuwt dat
zijn land dankzij de onbeperkte komst van moslimmigranten op
de rand van anarchie en een burgeroorlog balanceert. ‘We
lopen het risico een bananenrepubliek zonder regering te
worden.’ De weerstand in Duitsland tegen het open-grenzenbeleid van Merkel neemt hand over hand toe; zo
dreigt Peter Dreier, hoofd van het Beierse district Landshut, alle nieuwe migranten op de bus naar Merkels
kanselarij in Berlijn te zetten. In de grensplaats Passau (eveneens Beieren) ging een journalist op onderzoek
uit en kwam geschokt tot de conclusie dat er ‘achter de schermen en buiten het zicht van de media
hondsbrutale anarchie heerst.’
‘Duitsland tussen anarchie en een burgeroorlog’
Müllers reactie op Dreiers dreigement niet meer dan 1800 migranten toe te laten en de rest te weigeren:
‘Normaal gesproken heeft hij niet de macht dit te doen, maar we leven niet in normale tijden. Wat we nu zien
is dat Duitsland meer en meer afglijdt naar anarchie. In deze situatie wordt steeds minder bepaald door de
wet en steeds meer door degene die handelt. Degene die iets doet heeft in feite de macht. Dus als hij
vluchtelingen naar Berlijn wil sturen, dan doet hij dat!’
‘Duitsland bevindt zich nu ergens tussen anarchie en een burgeroorlog. Of we worden een
bananenrepubliek zonder enige vorm van regering. Ik hoop dat zijn dreigement enig effect heeft, maar
gezien alle psychologische dingen die Merkel deze dagen doet geloof ik daar helaas niet in.’
Behalve Beieren dreigen inmiddels ook de deelstaten Sachsen en Thüringen te bezwijken onder de vele
duizenden migranten die dagelijks over de grenzen met Oostenrijk en Tsjechië komen. ‘Dat komt ook omdat
deze voormalige Oost Duitsers nog heel goed weten wat het is te leven in een dictatuur. Ze voelen heel
goed dat onze zogenaamde democratie meer en meer afglijdt naar een totalitaire staat. Daarom zijn de
demonstraties in die deelstaten ook zo fel.’ (1)
‘Wie goed kijkt ziet de hondsbrutale anarchie’
Journalist Marko Wild ging in de grensplaats Passau persoonlijk op onderzoek uit en volgde onder andere
een bus met migranten. Ook kwam hij op de snelweg vrachtwagens uit onder andere Bulgarije tegen die
overduidelijk worden gebruikt voor het smokkelen van illegalen, maar die noch door de grenswachten, noch
door de politie worden gestopt. Deze smokkelaars nemen vaak kleinere grensovergangen, waar meestal
geen enkele controle is.
Oostenrijkse taxichauffeurs krijgen voor het vervoer van een enkele migrant van de grens met Slovenië naar
Wenen maar liefst € 500,- vergoeding. Een volle taxi levert hen dus € 2000,- per rit op. Veel migranten
blijken namelijk vele duizenden tot soms wel tienduizenden euro’s per persoon bij zich te hebben.
‘Samengevat heeft mijn bezoek aan Passau duidelijk drie realiteiten laten zien: de eerste is die van de
Duitsers die zo min mogelijk van alles op de hoogte moeten worden gebracht, en die dat ook niet willen. Zij
gaan elke dag gewoon shoppen in het centrum, net als anders. Voor hen trekt de catastrofe zich relatief
afgeschermd voorbij.’
‘Dan is er de poging van de officiële crisisbeheersing door de Duitse staat. Hier draaien de raderen, hier
worden de bevelen gegeven. Zij willen zo min mogelijk ophef veroorzaken en een ‘low profile’ houden. En
als derde realiteit zag ik de nauwelijks bekende, maar zich voor alle ogen afspelende hondsbrutale totale
anarchie – als men er maar goed genoeg naar wil kijken.’
Xander - (1) Russia Today ; (2) Bürgerstimme ; (3) Thüringer-Allgemeine
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/AfD-politicus-Duitsland-op-de-rand-van-anarchie-en-eenburgeroorlog
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Staatsschuld stijgt met iedere immigrant bijna 80.000 euro
Permanente verarming Nederlandse volk door massa immigratie onvermijdelijk
Van ‘progressief’ en ‘links’ mogen er absoluut geen bedragen (= geen
limieten) aan de migranten worden geplakt (en uit het artikel blijkt
waarom), maar we doen het toch: zo ziet pakweg een miljoen euro
hogere staatsschuld eruit.
Het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek (ZEW) heeft
uitgerekend dat iedere immigrant de staatsschuld op de langere termijn
met 79.000 euro doet stijgen. Ter vergelijk: het tekort bij Duitse
autochtonen ligt op slechts 3100 euro per persoon. De bevindingen van
het ZEW staan dus haaks op de totaal ongefundeerde beweringen van
veel politici dat de massa immigratie zo goed voor onze economie zou zijn. Een simpel rekensommetje: als
Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en
dan hebben we het nog niet eens over de jaarlijkse onderhoudskosten, omdat het leeuwendeel tot in lengte
van decennia van uitkeringen en toeslagen zal leven. ‘We worden allemaal armer,’ constateerde de Duitse
topeconoom Hans-Werner Sinn, hoofd van het Ifo-Instituut, dan ook.
Immigratie verergert staatsschuldencrisis
De al jaren durende euro/banken/staatsschuldencrisis wordt fors verergerd door de massale immigratie, en
is al lang niet meer met bezuinigingen en het verhogen van de belastingen op te lossen, zo stelt Sinn.
Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal hebben bij elkaar een dikke € 2 biljoen schuld. ‘Wie moet dat
betalen?’ vraagt de Duitse econoom zich af. ‘Het geld is op.’ Dat dit tot een enorme crash zal leiden staat
inmiddels buiten kijf. De vraag is alleen wanneer deze komt. De Duitsers staan garant voor maar liefst € 533
miljard zuidelijke schulden, dus die gaan dan eveneens het schip in – en met hen heel Europa.
Tot nu toe lukt het de schuldenlanden nog steeds om met nieuwe kredieten hun oude schulden af te lossen,
maar over hooguit een paar jaar zal het plafond zijn bereikt. Dan moet er hoe dan ook een omvangrijk deel
van de nooit meer af te lossen schuldenlast worden geschrapt, en daar gaan vooral de Noord Europese
landen –met Duitsland en Nederland voorop- zwaar voor bloeden.
Ook financieel zijn migranten geen oplossing, maar loden last
Wie gelooft dat het binnenlaten van miljoenen migranten het probleem van de verouderende bevolking –
waardoor steeds minder jongeren voor steeds meer ouderen moeten werken en betalen- oplost, vergist zich
gruwelijk. Zelfs bij de migranten die hier al vele jaren zijn is de werkeloosheid minstens twee keer zo hoog
als het gemiddelde. Van de nieuwe migranten blijkt maar 7% een school op opleiding te hebben voltooid.
Tienduizenden kunnen niet eens lezen of schrijven. Tal van experts hebben al gewaarschuwd dat het
overgrote deel van hen nooit aan het werk gezet kan worden, àls ze dat al willen, aangezien het om
minimaal 90% economische vluchtelingen gaat die enkel naar Europa zijn gekomen vanwege de hoge
uitkeringen en goede sociale voorzieningen.
Bezuinigen op eigen volk om immigratie te betalen
De Europese overheden zullen ongetwijfeld wijzen op het licht stijgende BNP als gevolg van de massa
immigratie, maar dat komt enkel omdat er meer geconsumeerd wordt en de overheid veel meer geld uitgeeft
aan migranten. Dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, en dat gebeurt door de tekorten en
staatsschulden fors te laten stijgen. Dat is tevens de belangrijkste reden dat er keer op keer zwaar wordt
bezuinigd op de zorg voor met name ouderen en chronisch zieken, en de uitkeringen en toeslagen stap voor
stap worden verlaagd, waardoor de armoede onder de autochtone Europese volken ook in het Westen
explosief zal gaan stijgen. Dat de economie cijfermatig zal groeien zegt dan ook helemaal niets over onze
koopkracht en welvaart, die juist gestaag verder zullen dalen, zodat steeds meer mensen, ook werkenden,
almaar minder te besteden zullen hebben en in grote financiële problemen dreigen te komen.
Staatsschuld explodeert, permanente verarming het gevolg
Het ZEW berekende op grond van alle cijfers en statistieken dat iedere immigrant de staatsschuld op lange
termijn met € 79.000,- laat stijgen, tegen slechts € 3100,- voor een autochtone burger. Zelfs de zogenaamde
tweede generatie, van wie verwacht wordt dat ze ‘ingeburgerd’ of ‘geïntegreerd’ zijn, levert nog een minus
van € 44.100,- per persoon op. (1) Als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de
staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard. Ongeacht of u nu voor of tegenstander van de massale
moslimimmigratie bent tonen de kille cijfers dus aan dat we er hoe dan ook flink armer door zullen worden,
en dat niet voor eventjes, maar permanent. ‘Onze’ politici lijken dat er graag voor over te hebben, maar zij
hebben natuurlijk al lang en breed hun eigen schaapjes op het droge. Als we dan ook nog de extreem
negatieve effecten van het TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika erbij betrekken, dan klinkt het ineens
lang zo onwaarschijnlijk niet meer dat ons land hard op weg is in de niet al te verre toekomst een Derde
Wereldland te worden – tenminste, voor de gewone man, voor u en mij, maar ‘natuurlijk’ niet voor de
gevestigde orde die deze even ingrijpende als schadelijke besluiten over onze hoofden heen heeft genomen.
Maar what’s new, dat doen ze al jaren, omdat wij, het volk, hen daartoe nog steeds in staat stellen.
Xander - (1) KOPP
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Refugees not Welcome! Gedragen door het volk: De keiharde “vluchtelingen”politiek van Tsjechië
“ÍK BEN HIER THUIS”
(Vertaling: E.J. Bron)
Tsjechië neemt de komende 2 jaar 1500 “vluchtelingen” op. Voor
alle anderen heeft minister-president Sobotka duidelijke woorden:
“Wie naar Tsjechië komt, slaapt hier een nacht en gaat de
volgende dag op weg naar de westelijke buren.”
In Tsjechië komen nauwelijks nog “vluchtelingen” aan, vaak zijn het
minder dan vijf per dag. Volgens de Tsjechische minister van
Binnenlandse Zaken, Milan Chovanec, zijn er ook al dagen
voorgekomen met nul “vluchtelingen”. Aldus een bericht in de
Tsjechische krant “Hospodářské Noviny” van vrijdag. Tot eind september dienden slechts 1.115 migranten
een asielaanvraag in Tsjechië in, wat ongeveer overeenkomt met het aantal in het voorgaande jaar. Of men
dit beschouwt als een succes of als de gevolgen van de keiharde politiek van afschrikking van de
Tsjechische regering beschouwt, is afhankelijk van diegenen die het bekijkt. In Praag in ieder geval gaan
duizenden inwoners de straat op om tegen migranten te demonstreren.
Tsjechië wil stenigingen noch “vals humanisme”
President Miloš Zeman beschuldigde de migranten er onlangs van dat zij de sharia naar Europa zouden
brengen: “Dat betekent dat overspelige vrouwen gestenigd en bij misdadigers de handen afgehakt worden.”
In de krant “Blesk” gaat hij nog verder. Hij beschuldigt hen ervan hun kinderen als schilden te misbruiken om
medelijden op te wekken. Volgens de informatie waarover hij beschikt zouden veel asielzoekers welgestelde
jonge mannen met smartphones zijn en helemaal geen medelijden verdienen. Hij vindt dat de Duitse
bondskanselier een “vlas humanisme” tentoon zou spreiden. En dat vindt de meerderheid van het volk. Het
demonstreert voor zijn “cultuur en een veilig land”. Volgens informatie van het instituut CVVM is 69% van de
mensen tegen het opnemen van “vluchtelingen” uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Veiligheid van de bevolking in plaats van “Welcome”
Minister-president Bohuslav Sobotka zei enige tijd geleden in de krant “MF Dnes”: “Ik ben tegen quota, de
regering is tegen quota, het parlement is tegen quota...” Dit zou echter “niet uit ontbrekende solidariteit” zijn,
maar omdat de quotaregeling “volgens onze overtuiging niet functioneert”.
Tsjechië maakt er geen geheim van een van de scherpste tegenstanders van de Duitse vluchtelingenpolitiek
te zijn. In plaats van met “Welcome”-gezang a la Germany worden de migranten na aankomst naar een van
de vier opvangkampen gebracht. Volgens de Tsjechische gevolmachtigde voor mensenrechten, Anna
Sabatová, lijken de omstandigheden in die kampen eerder op een gevangenis. Volgens haar zouden de
migranten in handboeien naar het kamp gebracht worden en routinematig 40 tot in speciale gevallen zelfs 90
dagen achter vier meter hoog prikkeldraad worden vastgehouden. Iedere avond moeten de bewoners van
het kamp aantreden om door de politie geteld te worden. Tot nu toe werd er, in tegenstelling tot Duitsland,
nog geen enkele verdwenen migrant gemeld. Eveneens anders dan in Duitsland: In Tsjechië worden de
migranten moeten de migranten meebetalen aan de kosten van hun onderbrenging en bewaking. Iedere dag
hier kost ze omgerekend € 10,-. De minister van Binnenlandse Zaken Milan Chovanec motiveert de strenge
handelwijze in Tsjechië met veiligheidsredenen: “Wanneer wij iedereen zouden opnemen en laten
doorreizen zonder ons bezig te houden met de veiligheid, dan zou ik geen minister van Binnenlandse Zaken
willen zijn”, aldus Chovanec op de nieuwszender N-tv. Hij staat niet alleen met zijn bezwaren. Ook zijn
voorganger Václav Klaus oefende kritiek op het Duitse optreden. In de krant Lidové noviny” staat hierover te
lezen: “Haar (Angela Merkel) falen is gewoon onmiskenbaar – ze is een mooi weer politica.”
VN en Duitse SPD-elite bekritiseren Tsjechische houding
De VN beschuldigt Tsjechië van systematische schendingen van de mensenrechten. Het land zou proberen
de migranten af te schrikken. De voormalige rechter van de Tsjechische Hoge Raad, Eliška Wagnerová, zou
ervan uitgaan dat Tsjechië het zal laten aankomen op een aanklacht, aldus de krant “Právo”. Ook de Duitse
SPD-elite is geschokt wat betreft de partijcollega´s in Tsjechië. Vicefractievoorzitter Axel Schäfer zei
tegenover N-tv: “Wij keuren de houding van onze partijvrienden af. Ik ben geschokt”. In Praag halen ze
daarover alleen maar hun schouders op. Door de woordvoerder van president Zeman wordt kritiek
afgewezen als deel van een campagne om Tsjechië tot de quotaregeling van de EU te dwingen.
Ook de plaatsvervangend voorzitter van de SPD, Ralf Steger, vindt de zienswijze van de Tsjechische
regering niet correct: “Opvattingen die wij verkeerd vinden, worden niet juister door het feit dat partijvrienden
in andere landen deze vertegenwoordigen”, aldus Steger tegenover N-tv. De vicevoorzitter van de SPD staat
op dit moment in het middelpunt van de aandacht, omdat hij een blijkbaar links-radicale brandaanslag op de
auto van de EU-afgevaardigde en vicevoorzitter van de AfD, Beatrix von Storch, gebagatelliseerd en zelfs
indirect geprovoceerd zou hebben (hier).
Bron: www.epochtimes.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/04/refugees-not-welcome-gedragen-door-het-volk-de-keihardevluchtelingenpolitiek-van-tsjechie/#more-100862
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Ook Nederlands Koningshuis gekaapt sinds 1940?
Is het Nederlands Koningshuis sinds 1940 gegijzeld en gekaapt door toedoen van Nazi Prins Bernhard en
de familie Donner voor het geruisloos implementeren van het Hitler kabinet vanuit Nederlands grondgebied?
een voortzetting van Nazi's N.W.O met globale genocide gevolgen.
Voor de Tweede Wereldoorlog:
8 maart 1926 tot 26 mei 1933.
Jan Donner was minister van justitie
31 juli 1933 tot 13 maart 1944.
Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als
raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de
bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het
Hitler-Kabinet onder aansturing vanuit de geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende
gegevens van belang:
vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland;
in 1933 Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van de NSDAP en eveneens van de Reiter-SS
in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben
in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een skivakantie in het Duitse
Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in Amsterdam
gearrangeerd;
vanaf 3 december 1936 luitenant-ter-zee à la suite eerste klasse en kapitein à la suite Koninklijke
Landmacht;
op 6 januari 1937 wordt aan Prins Bernhard de titel Prins der Nederlanden met het predicaat Koninklijke
Hoogheid toegekend;
op 7 januari 1937 treedt Prins Bernhard in het huwelijk met prinses Juliana;
van 6 januari 1937 tot 30 april 1980 lid van de Raad van State en dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
onder het Hitler-Kabinet (was gelijktijdig van 1954 tot september 1976 voorzitter van de geheime Bilderberg
conferenties);
op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met
de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee
zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit
het Hitler-Kabinet;
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de
Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de
Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en
Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. SeyssInquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van
opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door
de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek
uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan
onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond
van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII
blog).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.
Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het
Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het
civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris
Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de
regering zijn toegekend, overgenomen.
Rijkscommissaris Seyss-Inquartbenoemt en ontslaat:
1. de leden van den Hoge Raad;
2. de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den Hoge Raad;
3. de presidenten der Gerechtshoven;
4. de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven.
5. De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van
justitie (thans Joris Demmink), tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich
houdt
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Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het decreet van Hilter en zijn
verordening de volgende benoemingen bekend:
1. voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer;
2. voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider);
3. voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck;
4. voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.
5. tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto Bene;
6. tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere
aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat.
7. tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen.
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan een Duits burgerbestuur onder
leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande (rijkscommissaris voor het bezette Nederland)
Arthur Seyss-Inquart. Rauter was als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar tegelijkertijd was hij
alsGeneralkommissar für das Sicherheitswesen (commissaris-generaal voor veiligheid) de ondergeschikte
van Seyss-Inquart.
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd door:
1. rijkscommissaris Seyss-Inquart
2. de vier commissarissen generaal: Dr. Friedrich Wimmer (bestuur en justitie), Hanns Rauter (voor
Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans Fischboeck (Financiën en Economische
Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter)
3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen derkoningin
tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een speciale gevolmachtigde commissaris,
zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg.
4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse BankDr. Hans Piesbergen.
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:
1. de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);
2. den procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den hoogen raad (de Hoge Raad);
3. de presidenten der gerechtshoven;
4. de procureurs-generaal bij de gerechtshoven.
De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van justitie,
tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht sedert 10 mei
1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946Hiermee heeft de secretaris-generaal van justitie
een dictatoriale macht over alle rechtelijke ambtenaren.
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris Demmink (VVD) door huidig
verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden ontzet
en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen waarvan vele
bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van de verschillende
departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden gegeven:
dat ze mogen sub-delegeren aan anderen;
dat ze rechtsvoorschriften in de vorm van ‘besluit’ of ‘beschikking’ mogen uitvaardigen;
dat ze de Nederlandse wet kunnen wijzigen, aanvullen of buiten werking stellen en van de grondwet kunnen
afwijken;
Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een dictatoriale macht
verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946
13 maart 1945
Koningin Wilhelmina, die geen Staatshoofd meer was, zette in Eede (Zeeuws Vlaanderen) weer voet op
Nederlandse bodem (Bron: Wikipedia
4 april 1945 tot 24 juni 1945
Dr. E. (Jan) de Quay (KVP/RKSP) wordt door Koningin Wilhelmina benoemd tot Nederlands minister van
oorlog, wat wettelijk niet kan, want vanaf 18 mei 1940 had Adolf Hitler de regeringsbevoegdheden van
Nederland overgenomen (Bron: Parlement & Politiek
26 april 1945:
Eisenhower nam het initiatief voor een ontmoeting tussen 'zijn vertegenwoordigers' enerzijds en aan Duitse
kant Seyss-Inquart en Blaskowitz. De Duitsers vermoedden dat het doel van de ontmoeting zou zijn te
praten over een Duitse capitulatie en besloten werd dat Blaskowitz niet zou gaan. Een eerste bespreking
had plaats op 28 april 1945 in een school in Achterveld bij Hoevelaken. Seyss-Inquart stuurde zijn
plaatsvervanger Schwebel; aan Geallieerde kant waren Montgomery's chef-staf, de Guignand, en de
organisator van de voedselhulp generaal Galloway aanwezig. (Bron: De Tweede Wereldoorlog
27 april 1945:
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Hitler is op 27 april 1945 samen met Eva Braun gevlucht uit zijn bunker in Berlijn, zijn plek zou zijn
waargenomen door acteurs en look a likes van Hitler. Vervolgens zou hij zijn gevlucht naar Tonder in
Denemarken vandaaruit naar Travemunde in Duitsland en toen is hij doorgevlogen naar Spanje. Vanuit daar
konden ze met hulp van generaal Franco vanuit de Canarische eilanden met een duikboot vluchten naar
Argentinië. Samen met ongeveer 50 vertrouwelingen van Hitler zou hij in zuid Argentinië aangekomen zijn.
Er zijn verklaringen van een Duitse piloot dat hij op 28 april 1945 Hitler en zijn vrouw Eva Braun uit Berlijn
heeft weggevlogen (Bronnen:PlazillaParadigmaBelang van Limburg)
Het moge u duidelijk zijn dat toen Hitler op 26 april 1945 vernam dat Eisenhower op 28 april 1945 een eerste
bespreking in een school in Achterveld bij Hoevelaken zou hebben om te praten over de Duitse capitulatie
Hitler daags erop op 27 april 1945 is gevlucht. Dit was bij de Duits generaal
BlaskowitzRijkscommissarisSeyss-Inquartbekend. Daarom waren Blaskowitz en Seyss-Inquart op 28 april
1945 ook niet op die eerste bespreking aanwezig.
28 april 1945
Seyss-Inquart was bij het overleg om te praten over de Duitse capitulatie niet aanwezig omdat die in het
geheim een afspraak had met prins Bernhard. In de dagboek aantekeningen van prof. dr. J. E. de Quay
staat daarover letterlijk het volgende geschreven: “Om 11 uur was hij er. Reed meteen weg voor onderhoud
met Seijs-Inquart...zoals hij met een woord tegen mij zei. Om vier uur prins terug. Deed verslag van
historische bezoek aan hoofdkwartier bij het Canadeesche leger, waar Schwebel aanwezig was. Deze was
geblinddoekt door de lijn gebracht. Er was uitsluitend gesproken over voedsel. Morgen zal men beginnen
met het droppen uit vliegtuigen.” (Bron: dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay). Het behoeft
geen toelichting dat Prins Bernhard met Seijs-Inquart hebben gesproken over de vlucht van Hitler en zijn
vrouw Eva Braun en hun plannen m.b.t. tot de zelfmoord op 30 april 1945 van een dubbelganger van Hitler
met in zijn testament dat hij Admiraal Dönitz heeft aangewezen als zijn opvolger.
30 april 1945
Er was eerst een voorbereidende bijeenkomst op zaterdag 28 april, waaraan alleen de Duitse generaal
Schwebel deelnam plus een Duitse ambtenaar. Seyss-Inquart kwam op maandag 30 april met de generaals
Schwebel en Reichelt (chef-staf van de Duitse militaire bevelhebber over bezet Nederland generaal
Blaskowitz), generalkommissar Friedrich Wimmer en ambtenaar Liese (van de Liese-Aktion) en zeven hoge
Nederlandse ambtenaren, onder wie secretaris-generaal Hans Hirschfeld en de hoge ambtenaar Louwes,
die over voedseldistributie gingen. Prins Bernhard nam ook deel en er waren twee Russische waarnemers.
Onder leiding van luitenant-generaal Walter Bedell Smith, Amerikaan, vertegenwoordiger van generaal
Eisenhower, namen aan de onderhandelingen deel de volgende generaals:
 Harry Crerar, de opperbevelhebber van het Canadese legerkorps
 Sir Francis de Guingand, Brit, chef-staf van Montgomery
 Sir Alexander Galloway, Brit, van Montgomery's 21st Army Group
 Andrew Geddes, Brits RAF air-commodore, belangrijk organisator van de voedseldropping
waaronder die van Operatie Manna op 29 april 1945
 Charles Foulkes, de Canadese bevelhebber in Nederland, die op 5 mei 1945 de capitulatie van de
Duitsers in Wageningen in ontvangst nam
 Hugh Webb Faulkner, Brits schout-bij-nacht
 George Kitching, Canadees, vice-chef-staf van generaal Crerar
 Sir Kenneth Strong, Brit, uit Reims, chef van de inlichtingenafdeling van het geallieerde
hoofdkwartier SHAEF
 Iwan Susloparow, Rus, namens de Sovjet-Unie
 Sir Edgar Williams, Brit, chef-staf inlichtingen van Montgomery.
Daarnaast namen nog deel volgens de plaquette in Achterveld de officieren kapitein Gooding, mogelijk
brigadegenraal Galbride, lt-kol P.H. Tedman (Canadees), lt-kol J. Weidemann (Can.), kol. I. Zenkovitsch
(SU).
Er werd niet alleen afgesproken dat er verruimde voedseltransporten zouden plaatsvinden, maar ook werden
er regelingen getroffen voor het openstellen van het gehele luchtruim boven Nederland plushet vrijmaken
van de Nieuwe Waterweg en de waterweg via Dordrecht en dat vanuit het dan geneutraliseerde Rhenen per
dag 1000 ton levensmiddelen over de weg aangevoerd zou worden. De relatieve zwaarte van de delegatie
van geallieerde zijde was bedoeld om meteen de capitulatie te regelen, wat echter niet geheel lukte. Het
behoeft geen toelichting dat Hitler onder deze gecreëerde openstelling van het luchtruim boven Nederland
gemakkelijk met een vliegtuig naar Spanje heeft kunnen vluchten.
Bedell Smith werd tijdens de onderhandelingen kwaad op Seyss-Inquart toen deze koppig deed. Hij zei toen
Seyss-Inquart niet over een Nederlandse capitulatie wilde spreken: "En als u door uw koppigheid nog meer
verliezen aan mensenlevens veroorzaakt bij de geallieerde troepen of de Nederlandse burgers, zult u uw
straf moeten ondergaan, en u weet wat dat zal betekenen. U zult worden opgehangen." - "Dat laat me koud",
zei Seyss-Inquart. "Dat zal het inderdaad", riposteerde Bedell Smith. Na het overleg trachtte generaal
Schwebel buiten Seyss-Inquart alsnog over te halen toch in te gaan op de onderhandelingen over
capitulatie, en ging terug naar Bedell Smith die er welwillend tegenover stond (Bron: Wikipedia
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Het behoeft geen toelichting dat Seyss-Inquart koppig deed tegenover Bedell Smith. Hij wist namelijk dat
Hitler op 27 april 1945 was gevlucht en dat een dubbelganger op 30 april 1945 zelfmoord zou gaan plegen.
Om die reden zijn na de zelfmoord van zijn dubbelganger de lijken overgoten met benzine en in brand
gestoken, waarbij de sporen zijn uitgewist.
Dat Hitler op 30 april 1945 geen zelfmoord heeft gepleegd en het om een ander persoon gaat is uit later
onderzoek feitelijk bewezen. De schedel-met-kogelgat die tot nu toe aan Adolf Hitler werd toegeschreven,
blijkt van een onbekende Duitse vrouw te zijn. Dat melden diverse Engelse media zondag op basis van
Amerikaans onderzoek.
Een museum in Moskou bewaarde jarenlang de schedel van Hitler. Zijn half verbrande lichaam werd in 1945
begraven, nadat hij op 30 april 1945 samen met Eva Braun zelfmoord pleegde door een cyanidepil te slikken
en zich vervolgens door het hoofd te schieten. Daarna zouden de beide lichamen zijn overgoten met benzine
en in brand gestoken, om te voorkomen dat Russische troepen er misbruik van zouden maken. Sommige
historici twijfelden aan deze versie van Hitlers’ dood, omdat dit zijn heldenrol nog eens zou bevestigen. Een
door de Russen gevonden schedelfragment, inclusief kogelgat, bij de bunker van de nazileider gold lange
tijd echter als overtuigend bewijs. Dat was een jaar nadat de lichamen al door de Russen naar Moskou
waren overgebracht en daar onderzocht. Tot 1970 werden die bewaard en pas toen door de KGB verbrand
tot as.
Wetenschappers van de universiteit van Conneticut kregen in september 2009 de mogelijkheid om het bot te
onderzoeken. Ze verzamelden niet alleen DNA-monsters, maar trokken ook conclusies op basis van het
uiterlijk van het schedelfragment. De onderzoekers kregen een uur de tijd voor hun onderzoek. „Het bot leek
erg dun”, verklaarde hoofdonderzoeker Nick Bellantoni in de Engelse krant The Guardian. „Mannelijk bot is
normaal gesproken dikker. Bovendien corresponderen de schedelnaden met die van een persoon jonger
dan 40 jaar.” De DNA-test bewees vervolgens definitief dat het schedelfragment niet afkomstig kan zijn van
Hitler.
„De precieze oorzaak van zijn dood blijft daardoor onduidelijk.” Ook is het stuk bot niet afkomstig van Eva
Braun. „Waarschijnlijk is het wel van een vrouw tussen de 20 en de 40 jaar, maar er zijn geen aanwijzingen
dat Braun zich door het hoofd heeft geschoten of dat iemand anders dat heeft gedaan. De schedel kan van
iedereen zijn geweest”, aldus Bellantoni. Hiermee is het bewijs geleverd dat Hitler niet in de bunker is
overleden (Bron:Reformatorisch Dagblad
Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat terwijl Seyss-Inquart nog in Achterveld over details confereerde,
de Führer zelfmoord pleegde, na per testament Admiraal Dönitz te hebben aangewezen als zijn opvolger,
waarop hij concludeerde dat capitulatie onvermijdelijk was (Bron: De Tweede Wereldoorlog
2 mei 1945
De Protocollen van Achterveld werden in Wageningen ondertekend (Bron: Wikipedia)
2 en 3 mei 1945
Admiraal Dönitz, de in het testament de opvolger van Hitler was, ontbood Seyss-Inquart naar Flensburg te
komen; deze had een dag eerder Dönitz geïnformeerd over zijn contact met Bedell-Smith. Van Dönitz kreeg
hij de opdracht zijn contacten voort te zetten maar wegens slecht weer kon de boot in de nacht van 3/4 mei
niet uitvaren (Bron: De Tweede Wereldoorlog)
4 mei 1945
Om 9 uur kwam adjudant majoor Molenaar bij minister van Oorlog Jan De Quay binnen met het bericht dat
de Duitsers in Nederland, Denemarken en NW Duitsland hadden gecapituleerd (Bron:
dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay). Direct daarna, dezelfde dag nog, werd Seyss-Inquart in
Hamburg gearresteerd en overgebracht naar Delden om verhoord te worden door generaal Crerar, de
commandant van het eerste Canadese leger, die zijn hoofdkwartier toen nog op kasteel Twickel had. SeyssInquart werd bewaakt door Canadese soldaten en gevangen gezet in een tent bij de watertoren, tot groot
genoegen van de Deldense bevolking, die belangstellend kwam kijken. (Bronnen: ScholierenEuropese
Bibliotheek). Op deze wijze moest naar de Nederlandse bevolking toe de indruk worden gegeven dat
Nederland was bevrijd, met de voorkennis en wetenschap dat nadien het Hitler-kabinet en daarmee de
Nazi’s vanuit Nederland zijn doorgegaan omdat Adolf Hitler niet dood was en tot 1962 heeft geleefd (Bron:
Paradigma)
5 mei 1945
Rijkscommissaris Seyss-Inquart moest in Nederland (Delden) zijn om (onder dwang!) Jan Donner (de
grootvader van Piet Hein Donner) te benoemen tot lid van de Hoge Raad. Hij was de enige persoon die
daartoe bevoegd was omdat Adolf Hitler nog in leven was en Jan Donner op 13 maart 1944 ontslag heeft
genomen als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting
(Bron: Europa Nu). Adolf Hitler heeft na zijn spectaculaire ontsnapping namelijk nog 17 jaar gewoond op een
ranch in San Carlos de Bariloche (Patagonia), waar hij in 1962 om 15:00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto
Lehmann is overleden (Bron:Paradigma)
Na de Tweede Wereldoorlog:
Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op die
datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse generaal
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Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins Bernhard. De
overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige
Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, aanwezig in het
Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.
In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse troepen in
Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: Wikipedia). Hiermee
is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het Nederlands Staatshoofd
en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend en ook niemand bij de
ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal
Charles Foulkes aanwezig is geweest. Dit kon ook niet want Adolf Hitler was nog in leven en
RijkscommissarisSeyss-Inquart die op deze dag Jan Donner (ARP) als raadsheer bij de Hoge raad heeft
benoemd in Nederland (Delden) was.
Op 6 mei 1945 om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de
geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke overgave. Dit met de wetenschap dat
Nederland nog bezet was omdat Adolf Hitler in leven was en Rijkscommissaris Seyss-Inguart in Nederland
verbleef.
Op 7 mei 1945, na de vermeende dood van Adolf Hitler en in overeenstemming met zijn laatste wil en
testament, werd Dönitz benoemd tot Hitlers opvolger als Staatsoberhaupt (staatshoofd) met de titel van
rijkspresident en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Op 7 mei 1945 beval hij Alfred Jodl de Duitse
overgave te tekenen inReims, Frankrijk. Dönitz bleef aan het hoofd van de Flensburgregering, zoals het
bekend kwam te staan, totdat het ontbonden werd door de geallieerden op 23 mei 1945 (Bron: Wikipedia).
Omdat Adolf Hitler tot 1962 nog in leven was en Nederland niet was bevrijd omdat Rijkscommissaris SeyssInquart op deze dag nog in Nederland verbleef, betekent dat Nederland nooit bevrijd is geweest.
Op 24 juni 1945 benoemde koningin Wilhelmina het eerste naoorlogse kabinet. Dit betekent dat Adolf Hitler
vóór 24 juni 1945 koningin Wilhelmina moet hebben aangesteld als opvolger van de gevangen genomen
Seyss-Inquart. Dit mocht nooit uitkomen. Om die reden is Seyss-Inquart daarna overgeplaatst naar Bad
Mondorf in Luxemburg waar alle oorlogsmisdadigers voorlopig werden verzameld voor een van de eerste
vooronderzoeken die later tot het Neurenbergproces leidden (Bron: Scholieren). Seyss-Inquart bevond zich
onder de 22 oorlogsmisdadigers die tijdens het Proces van Neurenberg werden berecht; hij werd op 1
oktober 1946 op drie van de vier aanklachten schuldig bevonden en op 16 oktober 1946 ter dood gebracht
(Bron: Wikipedia)
Er konden dan ook geen democratische verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Om die reden heeft Wilhelmina, als opvolger van Seyss-Inquart, het eerste kabinet SchermerhornDreespersoonlijk aangesteld. Om de Nederlanders gerust te stellen werd verteld dat het om een 'noodkabinet' ging dat orde op zaken moest stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moest
nemen, en verkiezingen moest voorbereiden. Het kabinet-Schermerhorn-Drees bestond uit ministers van de
(in 1946 met de samengegaan in de 'er Lieftinck (later PvdA) en (later), alsmede vijf partijloze ministers, van
wie er later twee PvdA-lid werden. Minister-president Schermerhorn was afkomstig uit de kring van de VDB.
Op deze wijze heeft men weten te realiseren dat Adolf Hitler vanuit Argentinië zijn oorlog op een
ogenschijnlijke vreedzame wijze via Koningin Wilhelmina en haar opvolgers Koningin Juliana en Beatrix
heeft kunnen voortzetten. Degene die hiervoor verantwoordelijk is, is Jan Donner die zich op
5 mei 1945 door Rijkscommissaris Seyss-Inquart heeft laten benoemen tot raadsheer bij de Hoge Raad. Hij
heeft daarmee weten te bewerkstelligen dat koningin Wilhelmina op deze wijze heeft kunnen terugkeren als
Nederlands staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse Raad van State. Dit betekent dat de familie
Donner (Jan Donner Adré Donner Piet Hein Donner) daarmee de opvolgende koninginnen Wilhelmina,
Juliana en Beatrix, volledig in gijzeling heeft en daarmee een volledige dictatoriale macht over het Koninklijk
Huis en Nederland heeft. Daarmee is ook glashelder dat Piet Hein Donner in 2012 de nieuwe Vice-President
van de Nederlandse Raad van State moest worden. Daartoe heeft hij Koningin Beatrix verplicht.
Op 24 oktober 1945 Verenigde Naties opgericht. Heden zijn de volgende 193 lidstaten aangesloten bij de
Verenigde Naties: Afghanistan Albanië Algerije Andorra Angola Antigua en Barbuda Argentinië Armenië
Australië Azerbeidzjan Bahama's Bahrein Bangladesh Barbados België Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnië
en Herzegovina Botswana Brazilië Brunei Bulgarije Burkina Faso Burundi Cambodja Canada CentraalAfrikaanse Republiek Chili China Colombia Comoren Congo-Brazzaville Costa Rica Cyprus Democratische
Republiek Congo Denemarken Djibouti Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte El
SalvadorEquatoriaal-Guinea Eritrea Estland Ethiopië Filipijnen Finland Frankrijk Gabon Gambia Georgië
Ghana Grenada Griekenland Guatemala GuineeGuinee-Bissau Guyana Haïti Honduras Hongarije Ierland
IJsland India Indonesië Israël Italië Ivoorkust Jamaica Japan Jemen Jordanië Kaapverdië Kameroen
Kazachstan Kenia Kirgizë Kiribati Koeweit Kroatië Lesotho Letland Libanon Liberia Libië Liechtenstein
Litouwen Luxemburg Macedonië Madagaskar Malawi Maldiven Maleisië Malta Marokko Mar shalleilanden
Mauritanië Mauritius Mexico Micronesia Moldavië Monaco Mongolië Montenegro Mozambique Myanmar
Namibië Nauru Nederland Nepal Nicaragua Nieuw-Zeeland Niger Nigeria Noord-Korea Noorwegen
Oeganda Oekraïne Oezbekistan Oostenrijk Oost-Timor Pakistan Palau Panama Papoea-Nieuw-Guinea
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Paraguay Polen Portugal Qatar Roemenië Rusland Rwanda Saint Kitts en Nevis Saint Lucia Saint Vincent
en de Grenadines Salomonseilanden SamoaSan MarinoSao Tomé en PrincipeSaoedi-Arabië Senegal
Servië Seychellen Sierra Leone Singapore Slovenië Slowakije Soedan Somalië Spanje Sri Lanka Suriname
Swaziland Syrië Tadzjikistan Tanzania Thailand Tonga Trinidad en Tobago Tsjaad Tsjechië Tunesië Turkije
Turkmenistan Tuvalu Uruguay Vanuatu Venezuela Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten Vietnam Wit-Rusland Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika Zuid-Korea Zuid-Soedan Zweden
Zwitserland.
Volgens eigen zeggen betreft de Verenigde Naties intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het
gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de
wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit kan onmogelijk
het geval zijn zolang Nederland lid is van deze Verenigde Naties, gezien het feit dat vanuit Nederland is
geregeld dat na de tweede wereldoorlog de Nazi’s zijn doorgegaan, waardoor miljarden wereldbewoners
bewust worden uitgeroeid met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent
Orangesuperwolmanzout-CO2VandaagRoundupgenetsche manipulatieXentari-WG Chemtrails
geneesmiddelen vaccins cosmetica producten
Op 3 juli 1946 beëdigd koningin Wilhelmina als opvolger van Seyss-Inquart onder aansturing van Adolf Hitler
vanuit Argentinië nieuwe illegale bewindslieden uit het kabinetBeel I. Dit illegale kabinet Beel I (thans: CDA,
PvdA) benoemd op 8 november 1946 Jan Donner tot president van de illegale Hoge Raad der Nederlanden
dat hij tot 1 maart 1961 is gebleven. Als waardering daarvoor heeft Louis Beel (RKSP, thans: CDA) vanaf
1959- 1972 vice-president van de illegale Raad van State mogen zijn en vanaf van 21 november 1956 tot 11
februari 1977 Minister van Staat (adviseur van koningin Juliana).
Na 8 november 1946 beslist de Centrale Zuiveringsraad onder voorzitterschap van illegaal presidentmr. dr.
Jan Donner van de Hoge Raad dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde
orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949
'geclausureerd en onvoorwaardelijk' buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen
als volgt:
'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen actief geweest om de
rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam onder meer omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij
circuit': Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en
bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter mr. D.
U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.
Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te
leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En
daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere
vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de
oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat 'opportunisme in dienst van de
wederopbouw'
Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30
miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951
aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker,
in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo weinig en het geeft zoveel
genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen collier' ter waarde van
dertigduizend gulden meegekregen.
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de
voeten te lopen heeft tot een stroom aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door
achtereenvolgende illegale ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende 'captains of
industry'. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van
de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had
succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de
strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat waren
gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich
bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon
iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden
weer uit de strijd.” (bewijs)
Op 4 april 1949 wordt de NAVO opgericht met als deelnemende landen, het Verenigd KoninkrijkVerenigde
StatenCanadaNederlandBelgiëLuxemburgFrankrijkItaliëDenemarkenNoorwegenPortugalIJsland. Later
kwamen daar TurkijeGriekenland (februari 1952), West-Duitsland (1955) en Spanje (1982) bij. Na het einde
van de Koude Oorlog sloten Tsjechië Polen Hongarije zich aan (12 maart 1999), evenals Estland Letland
Litouwen Slowakije Slovenië Roemenië Bulgarije (29 maart 2004). Zolang Nazi-Nederland lid is van deze
Verenigde Naties betreft dit een organisatie die meewerkt aan het uitroeien van miljarden wereldbewoners
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met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent Orange super wolmanzout-CO2
VandaagRoundupgenetsche manipulatieXentari-WGChemtrailsgeneesmiddelenvaccinscosmetica producten
1953:André Donner(ARP) was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik
die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft
artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft deze illegale Grondwetscommissie 1950
Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest
bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest
(Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act,
acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of
declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal),
Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitragecompromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat
(treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte),
Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord,
(agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration,
declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of
notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum
d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk
mag worden getoetst.
Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek.
Initiatiefnemers waren o.a. de Józef RetingerUnilever-topman Paul RijkensBelgische ex-premier Paul van
Zeelandprins Bernhard. Vanuit deze en alle opvolgende geheime Bilderberg conferenties werd en wordt nog
steeds vanuit voormalig Nederlands grondgebied door de opeenvolgende illegale Nederlandse Kabinetten
het Hitler-Kabinet voortgezet onder voorzitterschap van resp. Prins Bernhard, koningin Beatrix en Étienne
Davignon. In deze eerste geheimeBilderbergconferentie kon voorzitter Prins Bernhard aan alle aanwezigen
de mededeling doen dat deze aanpassing van artikel 60 in de Grondwet op advies van André Donner (vader
van Piet Hein Donner), is goedgekeurd door toenmalig vice-president Frans Beelaerts van Blokland (CHU,
thans: CDA) van de Raad van State, waarin meer dan tweede derde van de Tweede Kamer der Staten
Generaal ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) hebben
ingestemd en door koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse Raad van State is
ondertekend.
De huidige politieke partijen CDA, PvdA, VVD en SGP, als wel de Nederlandse Raad van State als wel
koningin Juliana en haar opvolger koningin Beatrix als staatshoofd en als voorzitter van de Raad van State
en daarmee de Staat der Nederlanden als rechtspersoon zijn voor deze wijziging van artikel 60 in de
Nederlandse Grondwet en alle daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk, evenals de politieke partijen CDA, PvdA, VVD en SGP als rechtspersoon daar die daarmee in
zeer ernstige mate hebben gehandeld in strijd met hun eigen verenigingsstatuten. Het is hierbij goed te
weten dat Beelaerts van Blokland vanuit zijn functie als vice-president van de Raad van State op 13 mei
1940 koningin WilhelminaLondenvergezelde en daar haar belangrijkste adviseur was. Niemand beter als hij
wist dan ook dat op grond van artikel 21 uit de Grondwet het Hitler-Kabinet door haar vlucht naar Londen
Nederland heeft overgenomen. Door hen is artikel 60 in de Nederlandse Grondwet als volgt gewijzigd:
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden door of met
machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist, door de koning bekrachtigd.
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overlegd; zij worden niet
bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” gesloten
en ondertekend door:
Paul-Henri Spaak (PSB) heeft dit ondertekend met de voorkennis en wetenschap:
dat hij samen met de Nederlandse ambassadeur Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten op 5
september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst valselijk
hebben ondertekend en de wetenschap,
dat ten tijde van deze ondertekening op 5 september 1944 Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten
onder president prinses Juliana (echtgenoot van Prins Bernhard) voorzitter was van de London Committee
of the Netherland Red Cross Society, een op 16 september 1940 door Prinses Juliana en jonkheer van Lidth
de Jeudeopgerichte stichting als opvolger van het Nederlandse Rode Kruis, welke op 17 april 1946 (na de
Tweede Wereldoorlog) is opgeheven.
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dat deze jonkheer van Lidth de Jeude (VVD) door koningin Wilhelmina is benoemd tot minister van oorlog,
die na de bevrijding het militair gezag had over Nederland om ervoor te zorgen dat vanaf 6 mei 1945 vanuit
Nederland Nazi-Duitsland kon blijven doorgaan onder leiding van de opvolgende Nederlandse
Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix,
dat korte tijd daarna (1 januari 1958) het Benelux-Verdrag zal worden gesloten wat gebaseerd is op zijn op 5
september 1944 in Londen valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douaneovereenkomst, van waaruit de Nazi’s zich als proeftuin binnen Europa kunnen ontplooien tot een groot
wereldrijk met de hulp van de Verenigde Naties en de NAVO.
De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:
in België, de Socialisten, want Paul-Henri Spaak was toen verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken
van België;
in West-Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, want Konrad Adenauerwas toen bondskanselier in de
Bondsrepubliek Duitsland
in Frankrijk, de Socialisten, want Christian Pineauwas toen verantwoordelijk minister van Buitenlandse
Zaken van Frankrijk;
in Italië, Christendemocraten, want Antonio Segniwas toen premier in Italië;
in Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, want Joseph Bech was toen premier van Luxemburg;
in Nederland, Katholieke Volkspartij (thans: CDA), want Joseph Luns was toen verantwoordelijk minister van
Buitenlandse Zaken van Nederland;
evenals de veroorzaker van dit, te weten Nederlands jonkheer van Lidth de Jeude (VVD, Liberaal)
Dit “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” is ondertekend door België,
Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië zonder het voorafgaande daaraan te hebben laten toetsen
door een rechter aan hun Grondwet en is daarmee niet rechtsgeldig.
In deze zes Europese Unie landen zijn thans (deels) aan de macht de volgende partijen:
In België, de Socialisten, Liberalen en Christelijken, met als premier Elio Di Rupo
In de Bondsrepubliek Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, met als bondskanselier Angela Merkel
In Frankrijk, de Socialisten, met als president François Hollande
In Italië, de Sociaaldemocraten, met als president Giorgio Napolitano
In Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, met als premier Jean-Claude Juncker
In Nederland, de Christelijken en Liberalen, met als minister-president Mark Rutte
Dit betekent dat België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg daarmee gebonden zijn
aan het vanuit Nederland voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse
Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix. De hoofdverantwoordelijke daarvoor is Paul-Henri Spaak
omdat dit alles het gevolg is van het door hem op 5 september 1944 in Londen valselijk ondertekende
Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst voor België en Luxemburg zonder daartoe
bevoegd te zijn. Dit alles buiten Belgisch Koning Leopold III om zonder het voorafgaande daaraan te hebben
getoetst aan de Belgische Grondwet, waartoe hij wettelijk verplicht was.
Nadien hebben deze zes landen maar liefst 21 Europese landen meer in dit vanuit Nederland voortgezette
Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix
in een Europese Unie getrokken en daarmee een Nazi-staat met een grondgebied van 4.324.782 km² en
ongeveer 500 miljoen inwoners bestaande uit de volgende 27 landen weten te realiseren:
Daarmee hebben Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) vanuit voormalig
Nederlands grondgebied in vredestijd het derde Duitse Rijk weten te realiseren, qua grondgebied de
zevende plek in op de wereldranglijst en qua bevolkingsaantal - na ChinaIndia - de derde.
Op 3 februari 1958werd het “Benelux-verdrag” van kracht. Dit verdrag “Benelux-Verdrag is ondertekend door
Nederland, België en Luxemburg, met de voorkennis dat het is gebaseerd op het op 5 september 1944 te
Londen door Paul-Henri Spaak namens België en Luxemburg en door Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe
Slooten namens Nederland valselijk opgemaakte Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douaneovereenkomst, zonder het te hebben laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgische
Grondwettelijk Hof, waarmee België en Luxemburg vanaf dat moment onderdeel zijn geworden van het
vanuit Nederland voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden
Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Daarmee is groen licht gegeven voor het vrij vervoer en vrij dumpen van
hoog problematisch gevaarlijk afval in Belgische grindgaten, zandafgravingen, cementovens, groene stroom
centrales (Machiels) en ook in Belgisch spaanplaat (Unilin), cement, beton, stenen maar ook op Belgisch
groenten en fruit (loonwerkbedrijven), via sproeivliegtuigen vanuit de lucht (NAVO), in vaccins, in cosmetica
producten, medicijnen en zelf rechtstreeks in ons drinkwater (Solvay Chemicals International SA).
Met het ondertekenen van dit Benelux-Verdrag is tevens groen licht gegeven om vanuit de Benelux met de
hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden kilogrammen
kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale bedrijven als Philips,
Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow Chemical, Machiels,
Essers, Unilin, Solvay, etc. onder de dekmantels van, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene
stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik,
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Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, agenda 21, etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie
(gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 massaal in gezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar
wereldwijd zodanig ernstige vormen aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als
gevolg daarvan miljarden wereldbewoners daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere ernstige
vergiftigingsziekten wat met hun eigen belastinggeld is betaald.
Koning Leopold IIIis gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven om dit te voorkomen. Hij
voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" geschreven, dat gepubliceerd
moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden
(zelf schreef hij "bezetten"). In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de
gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Op 16 juli 1951
tekende Leopold III zijn troonsafstand, en de volgende dag werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der
Belgen.
Hiermee heeft Belgisch Staatshoofd in zijn in januari 1944 achtergelaten "politiek testament" de verdragen
die in Londen zijn gesloten verworpen en daarmee ook de door Paul-Henri Spaak namens België en
Luxemburg valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst. Het
Belgische Federale regering dient aan deze beslissing van Koning Leopold IIIdan ook uitvoering te geven en
het Benelux-Verdrag daarop te vernietigen.
21 april 1962: als gevolg van de in 1953 gedane wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet, die
door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph
Maria Beel(KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief
advies uit te uitbrengen waarop het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april
1962 deBestrijdingsmiddelenwetvan kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:
de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;
en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of
schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:
in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter
mag worden beoordeeld. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 2 september 1996 (kenmerk:
GZB/C&O/963400) van Erica Terpstra, Staatsecretaris van Volksgezondheid en Sport en de brief d.d. 10
april 1996 (kenmerk: 96/1807 HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij, Secretaris van het college voor de
toelating van bestrijdingsmiddelen (zie bewijs
Met het tot stand brengen van deze Bestrijdingsmiddelenwet op 21 april 1961 heeft Nederland in zeer
ernstige mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Daarin staat
namelijk letterlijk het volgende geschreven (zie bewijs
Artikel 1
Tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden wordt een
Economische Unie ingesteld, welke een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten omvat.
Deze Unie brengt met zich mede:
de coördinatie van het economische, financiële en sociale beleid.
Het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk beleid in de economische betrekkingen met derde
landen en inzake de daarmee verband houdende betalingen.
Dit betekent dat Nederlands kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op grond van
artikel 1 uit het op 3 februari 1958 met België gesloten Benelux-verdrag wettelijk verplicht was om het
ontwerp van de Bestrijdingsmiddelenwet neer te leggen bij Kamer van volksvertegenwoordigers van België
(artikel 78 Belgische Grondwet), waarna in België betreffend wetsontwerp eerst getoetst had moeten worden
aan de Belgische Grondwet. Omdat Nederland dat heeft nagelaten betekent dat Nederland daarmee in zeer
ernstige mate artikel 1 van het Benelux-Verdrag heeft overtreden. Daarmee is de rechtspersoon “Staat der
Nederlanden” volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daaruit voorvloeiende vergiftigingsschade
in België, Europa en de rest van de wereld.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk HuisNederlandse Staat) hebben, buiten
de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers om, van deze door de Raad van State en Nederlandse
Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar
hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water
oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide
(chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig
duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren (bewijs 1bewijs 2bewijs
3bewijs 4bewijs 5)
15 mei 1978:De politieke partijen CDA en VVD die op 21 april 1961 deze Bestrijdingsmiddelenwet hebben
goedgekeurd wisten vooraf dat dit op den duur tot een ‘crisistijd’ zou gaan leiden. Met die voorkennis heeft
het kabinet “Van Agt I” (weer een CDA / VVD kabinet) de “Wet, houdende regelingen inzake voorzieningen
op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden” tot stand gebracht. Deze wet
regelt dat de overheid in ‘crisistijd’ desnoods al uw financiële bezittingen in beslag kan nemen, ook uw
spaargeld, goud en zilver. In artikel 33 van deze wet wordt het de uitvoerende ministers, ambtenaren en

NIEUWSBRIEF 235 – 15 NOVEMBER 2015 – PAG. 17

instanties bovendien verboden om hierover ook maar iets tegen de burgers te zeggen. Bovendien zijn zij
automatisch vrijgesteld van eventuele gerechtelijke vervolging in de toekomst (zie bewijs
Ook met het tot stand brengen van deze Noodwet op 21 april 1961 heeft Nederland in zeer ernstige mate
artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit zo zijn dat
deze Noodwet via het afgesloten Benelux-Verdrag ook in België van toepassing is en dat op grond daarvan
in ‘crisistijd’door van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-regime ook bij alle Belgen en Europeanen hun
spaargeld, goud en zilver kan worden afgenomen. Het moge u duidelijk zijn dat het heel hoog tijd wordt dat
bij de rechtspersoon “Staat der Nederlanden”, alle betrokken politieke partijen als CDA, VVD, PvdA, D66,
SGP, ChristenUnie, als wel alle personen die hiervan miljardair of miljonair zijn geworden al hun geld, goud,
zilver en eigendommen wordt afgenomen. Ook op grond hiervan dient België het met Nederland afgesloten
Benelux-Verdrag onmiddellijk in te trekken.
1983: Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims
richtingShell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het
simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André
Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de
Bestrijdingsmiddelenwet. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president van de
Raad van State Piet Hein Donner was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van deStaatscommissie CalsDonner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983hebben voorbereid. Met deze herziening van de
Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt bewijs
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid vanwetten en verdragen.”
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene Grondwet op te nemen met
toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 500
miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat)
vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen.
Daarmee heeft André Donnervoor Vice-PresdentWillem Scholten(CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van
de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers
I(weer een CDA / VVD kabinet) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag
worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet:
Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan.
Artikel 21 Grondwet
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.
Artikel 22 Grondwet
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Daarmee heeft André Donnermet de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke
partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de dekmantel
van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen
(waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer
giftigekankerverwekkende stoffen alsarseenzuur chroomtrioxide (chroom VI), zijndehoogproblematisch
gevaarlijk afval van met nameBilliton/Shell/Budelco via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en
tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag
worden opgetreden. Hetzelfde geld voor alle andere agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen,
waaronder Roundup, Xentari WG, etc.
Ook met het tot stand brengen van deze nieuwe Grondwet heeft Nederland in zeer ernstige mate artikel 1
van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit zo zijn dat
Nederland met deze herziening van hun Grondwet, daarmee de Belgische Grondwet heeft uitgeschakeld, en
daarmee ook het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ook op grond hiervan dient het met Nederland afgesloten
Benelux-Verdrag onmiddellijk te worden vernietigd.
Wat hiervan allemaal de gevolgen zijn voor de zeven miljard wereldbewoners in het algemeen en Ad van
Rooij en Erik Verbeek en hun familie in het bijzonder kunt u hieronder lezen:
Op 1 september 1968 is mr. F.J.M. (Frank) Houben, zoon van dr. F.J.M.A.H. (Frans) Houben, door Koningin
Juliana benoemd tot burgemeester van de Gemeente Luyksgestel in Noord-Brabant en is dat tot 1 februari
1977 gebleven. Op 26 oktober 1973 heeft burgemeester Frank Houben, als burgemeester van Luyksgestel,
beslist dat houthandelaar C. Tissen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een
bouwvergunning krijgt voor de oprichting van een houtconserveringsinrichting met ketelhuis in het
buitengebied van Luyksgestel onder de strikte voorwaarde dat hij als conserveringsmiddel “uitsluitend
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wolmanzout” moest gebruiken met de nadrukkelijke vermelding dat als C. Tissen een ander
conserveringsmiddel (bestrijdingsmiddel) gaat gebruiken voor elke dag dat hij dat gebruikt daarvoor maar
liefst fl 1.000,- (duizend gulden) boete aan burgemeester Frank Houben moet betalen. Burgemeester Frank
Houben legde deze dwangbepaling bij houtbedrijf C. Tissen op zonder als burgemeester daartoe bevoegd te
zijn met de voorkennis en wetenschap dat “wolmanzout” is samengesteld uit hoog problematisch gevaarlijk
afval van Billiton/Shell, met daarin zeer hoge concentraties “arseenzuur” en “chroomtrioxide” dat, via het
door bedrijf C. Tissen geproduceerde en verkochte “geïmpregneerd hout” als tijdelijke drager, op een
ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht wordt gedumpt.
Dit met de voorkennis en wetenschap dat de Bestrijdingsmiddelenwet een ernstige tekortkoming kent en
daarin niets is geregeld over het gedeelte van de bestrijdingsmiddelen die tijdens de gebruiksfase met het
(regen)water mee uit het geïmpregneerde hout gaan en het overblijvende gedeelte dat in de afvalfase op
een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht, al dan niet via tijdelijke nieuwe
secundaire producten (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-07.php
Dit met de voorkennis en wetenschap dat arseen (arseenzuur) en chroom VI(chroomtrioxide) zo extreem
gevaarlijk zijn dat veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen
gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een maximaal brongerichte aanpak
met de best bestaande techniek moet worden vermeden. Dit alles met de voorkennis en wetenschap dat het
koninklijk huis en de Staat der Nederlanden groot aandeelhouders zijn van Billiton/Shell. Via hun groot
aandeelhouderschap bij Billiton/Shell hebben Koningin Beatrix en de Staat der Nederlanden zich met de
hulp van Frank Houben (CDA) daarmee met miljarden euro`s onrechtmatig kunnen verrijken, ten koste van
miljarden mensenlevens op termijn, wat hieronder feitelijk uiteen wordt gezet (Bron: Sociale Databank
Nederland, lees:http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
Op 7 juli 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder C. Tissen “Hout impregneren zonder
het milieu te belasten”. Volgens het Eindhovens dagblad belast houtimpregneerder C. Tissen te Luyksgestel
het milieu niet met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). De werkelijkheid is echter totaal anders.
Houtimpregneerder C. Tisssen heeft namelijk berekend en gemeten dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg.
arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) in het hout perst dat nooit meer op zijn bedrijf
terugkomt. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn zware metalen die in de natuur nooit afbreken en volledig
oplossen in water. Dit betekent dat als het geïmpregneerde hout er niet meer is (is verrot), al het arseenzuur
en chroomtrioxide (chroom VI) in opgeloste vorm in het oppervlaktewater, grondwater en daarmee later ook
in ons drinkwater terecht is gekomen, waaruit het technisch niet meer te verwijderen valt. In 2000 schrijft het
Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen in Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker
als gevolg van arseen in grondwater. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in Bangladesh. De
helft van de bevolking dreigt besmet te raken door het drinken van met arseen verontreinigd grondwater.
Ondanks deze wetenschap en de wetenschap dat hetzelfde met alle 16,5 miljoen Nederlanders en vanuit
Nederland met alle Wereldbewoners staat te gebeuren als gevolg van hun foute artikel over
houtimpregneerder C. Tissen, weigert de redactie van het Eindhoven Dagblad haar artikel daarop te
rectificeren. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
Bij brief d.d. 17 juli 1996 heeft houtimpregneerder C. Tissen hierover de Vaste Kamercommisie Milieubeheer
van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. Bij brief d.d. 9 september 2006 (kenmerk: VROM 96-629)
heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal houtimpregneerder C. Tissen laten weten dat haar commissie
in haar vergadering van 28 augustus 1996 unaniem heeft besloten dat zijn brief d.d. 17 juli 1996 voor
kennisgeving is aangenomen. Dit betekent dat daarmee alle in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zittende politieke partijen, zijnde de CDA, PvdA, VVD, D66, Groenlinks, SP, RPF, SGP en Groep Nijpels
hebben beslist dat zij akkoord zijn met het op deze wijze vergiftigen van de gehele wereld via Nederlandse
houtimpregneerbedrijven als dekmantel en de vanuit Nederland aan de buitenlandse
houtimpregneerbedrijven (waaronder België) geleverde wolmanzouten als dekmantel, waarmee het
Nederlandse koninklijke huis zich persoonlijk met de hulp van Frank Houben met miljarden euro`s
onrechtmatig heeft kunnen verrijken (Bron: Sociale Databank Nederland, lees:http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
Op 22 april 1987 is mr. F.J.M. (Frank) Houben door Koningin Beatrix benoemd tot Commissaris der Koningin
in Noord-Brabant en is dat tot 1 oktober 2003 gebleven. In oktober 1987 zijn Ad en Leo van Aarle (mijn
buren) in Olland begonnen met de graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een kelder, waarin
tienduizenden liters wolmanzouten moesten worden opgeslagen en waar bovenop een grote houtimpregneerketel moest worden geplaatst in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan
buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder voorafgaande sanering van het sterk verontreinigde
bedrijventerrein (14 maal de saneringswaarde met arseen, koper en zink) waartoe Ad en Leo van Aarle op
grond van de gemeentelijke bouwverordening wettelijk verplicht waren. Al mijn brieven hierover aan Frank
Houben als Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werden niet inhoudelijk behandeld en voor
kennisgeving aangenomen. Met bovengenoemde beschreven kennis in zijn achterhoofd heeft milieuminister
Hans Alders (PvdA) via zijn afdelingshoofd ing. C.M. Moons op 20 mei 1992 een “circulaire” laten uitgaan
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naar alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en alle betrokken overheden, met daarin de nadrukkelijke
vermelding dat in de milieuvergunningen die aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven (waaronder mijn
buurman) worden afgegeven geen rekening mag worden gehouden met de gebruiks- en afvalfase van het
door deze houtimpregneerbedrijven geproduceerde en verkochte geïmpregneerde hout en houten producten
daarvan, waaronder geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, zandbakken en zelfs picknicktafels. (Bron: Het
Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-02.php
Bij onherroepelijke uitspraak van 20 juli 2005 in de door mij aangespannen rechtszaak bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders
verleende milieuvergunning aan houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman) hebben de
staatsraden mr. J.R. Schaafsma (voorzitter), mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen (leden), in
tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort (ambtenaar van Staat) op 20 juli 2005 in zaaknummer:
200408002/1 beslist (en daarmee onherroepelijke jurisprudentie laten ontstaan) dat de Wet milieubeheer
geen betrekking heeft op de schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en het in het
afvalstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten. (Bron:
Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen, die persoonlijk verantwoordelijk is voor
deze onherroepelijk uitspraak in zaaknummer: 200408002/1, sinds 1989 ook kamerheer is van Koningin
Beatrix en een persoonlijk zeer goede vriend is van Frank Houben. Het is hierbij tevens goed te weten dat
deze staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen lid is van het landelijke Christen Democratische Appel (CDA) en als
lid hierover veel heeft vergaderd met onder meer Pieter van Geel (voormalig staatssecretaris en huidige
landelijk voorzitter van de CDA) en Gerda Verburg (huidig CDA-Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit). Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen (mede)oprichter,
eigenaar is van het advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. en dat dit advocatenkantoor om die
reden er alle belang bij heeft dat van mij al mijn geld en eigendommen worden afgenomen. Juist om die
reden krijg ik al maar liefst 18 jaar lang de ene na de andere onrechtmatige executoriale beslaglegging
opgelegd vanuit advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. in opdracht van eerst burgemeester P.
Schriek (CDA) en nu burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode.
Met bovengenoemde voorkennis hebben de politieke partijen CDA en PvdA (vanuit kabinet Lubbers III) met
steun van de politieke partijen VVD, D66, Groenlinks, SP, RPF, SGP en Groep Nijpels geheel Nederland
vergiftigd met onder meer tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en is
men vanuit Nederland, door ondertekening van het "Rio de Janeiro protocol" in juni 1992 onder
voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyotoprotocol” in april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in
Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap
van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA) onder de dekmantel van “Duurzaamheid” de gehele
wereldbevolking aan het vergiftigen met onder meer miljarden kilogrammen levensgevaarlijke volledig in
water oplosbare stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI). De
kankerexplosie als gevolg daarvan zal de komende tien jaar wereldwijd meer dan een miljard mensen
treffen. De veroorzaker daarvan is niet koningin Beatrix die hieraan persoonlijk miljarden euro`s heeft
verdiend maar is de “Houben-clan” onder voorzitterschap van huidig kamerheer Frank Houben, zoals
voormalig premier prof. dr. J.E. de Quay dat noemde. Dit samen met de familie Donner, te weten: Jan
Donner, Andre Donner en Piet Hein Donner. Daarom moest Piet Hein Donner (CDA) kost wat kost VicePresident bij de Nederlandse Raad van State worden en was ik daarvoor niet geschikt. (Bron: Het Echte
Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
Onder de dekmantel van “wij hebben u rijk gemaakt en wereldwijd veel macht bezorgd” wordt koningin
Beatrix die op 10 maart 1966 in het huwelijk is getreden met prins Claus (op mijn verjaardag) al maar liefst
30 jaar lang hierover het zwijgen opgelegd door kamerheer Frank Houben en de familie Donner en daarmee
gegijzeld. Ik heb het met haar te doen om 30 jaar zo te hebben moeten leven. Onze koningin verdient veel
beter.(Bron: Sociale Databank Nederland, lees: http://www.sdnl.nl/column30.htm
Om de hierboven beschreven “Duurzaamheid” (hetgeen feitelijk de vergiftiging van de gehele
wereldbevolking inhoudt) kracht bij te zetten, heeft Frank Houben (CDA) stichting Telos in het leven
geroepen die in 2003 aan hemzelf de eerste “Frank Houben duurzaamheidsprijs” heeft uitgereikt, die
vervolgens om de twee jaar aan personen wordt uitgereikt die veel voor het milieu en de natuur hebben
gedaan. In 2005 is de Frank Houben duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Ger van den Oetenlaar (wethouder
in Boxtel), in 2007 aan Rob de Vrind en in 2009 aan Ron Lodewijk (journalist Brabants Dagblad). Op deze
wijze haalt hij kritische mensen van weleer in zijn kamp om onder de dekmantel van “duurzaamheid” letterlijk
alles te vergiftigen tot onze kinderen aan toe met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).
Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren.
Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een
eigen geschiedenis en karakter. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de decoratievoorstellen
landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de 'minister die het aangaat' over de voorstellen te
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adviseren. Ook adviseert het Kapittel over de toekenning van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.
Sinds 1 november 2005 is mr. F.J.M. Houben hiervan voorzitter en mr. J.C. van Ingen secretaris. Dit
betekent dat Frank Houben vanaf 1 november 2005 daarmee de hoogste zeggenschap heeft gekregen
welke personen op Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding krijgen. Het moge u duidelijk zijn dat dit
nagenoeg allemaal mensen zullen zijn die voldoen aan zijn hierboven beschreven “duurzaamheidseisen” en
dat de gevolgen daarvan desastreus zullen zijn voor de gehele wereldbevolking.
Om Koningin Beatrix in een dergelijke “gijzeling” te houden heeft Koningin Beatrix, mede op advies van de
Frank Houben, bij besluit zelfs de beslissing genomen dat houtimpregneerbedrijf Van Swaay Schijndel B.V.
te Schijndel vanaf 1993 het predicaat Hofleverancier mag dragen en dat Frank Houben, als commissaris van
de koningin in Noord Brabant, deze beslissing met een daarbij behorende oorkonde moet overbrengen aan
directeur Jan van Swaay tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst. (Bron: Het
Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-15.php). Dit verklaart dat minister J.P.H.
Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nota bene voorheen zelf staatsraad) geen uitvoering
geeft aan de tegen hem door mij gewonnen uitspraak van 20 mei 2009 in zaaknummer: 200807464/1 bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitgesproken door mr. J.E.M. Polak (voorzitter), en mr.
W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek (leden) in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat
(ambtenaar van Staat). (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
Onder Voorzitterschap van mr. J.E.M. Polak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
op 20 mei 2009 inzake de kankerverwekkende stoffen bevattende geïmpregneerde palen op het schoolplein
EBS-Online te Eindhoven, die afkomstig zijn van Hofleverancier Van Swaay Schijndel B.V. en waaraan de
kinderen van de familie Heijmen jarenlang verplicht zijn blootgesteld, onherroepelijk uitspraak gedaan. Op
grond van deze onherroepelijke uitspraak moest verantwoordelijk minister J.H.P. Donner (CDA) een nieuw
besluit nemen waarin de inhoud van mijn aanvullende Risico- Inventarisatie en –Evaluatie rapport d.d. 8
februari 2007 (mede vanwege mijn Europees erkende Arbodeskundigheid) moest worden meegenomen.
Ondanks deze bij onherroepelijke uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
opgelegde wettelijke verplichting heeft verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met zijn voor mij tot 19 mei 2010 achtergehouden besluit d.d. 26 oktober 2009 (ref:
WBJA/JA-SVA/2007/21266/BOB3) daaraan geen uitvoering gegeven. Om dit alles af te dekken heeft hij
zichzelf met de hulp van minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie benoemd tot Vice-President
van de Nederlandse Raad van State. Voormalig burgemeester Piet Schriek (CDA) en huidig burgemeester
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode zijn partijgenoten van Frank Houben (CDA) en Piet Hein Donner
(CDA). Daarnaast is huidig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode een persoonlijke vriend
van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA). (Bron: Het Echte Nieuws, lees:
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
Om deze mens- en milieu-vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen heeft A.M.L. van Rooij (door
toedoen van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode) op 21 april 2010 naar België moeten vluchten om niet
teworden vermoord in navolging van Pim Fortuyn
Op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) heeft A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief in
België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast
met het Migratie- en asielbeleid Joëlle Milquet.
Ondergetekende Verbeek Erik en zijn familie zijn maar liefst 20 jaar lang het slachtoffer van Nazi-Staat
Nederland die België met het ondertekenen van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag er mee
heeft ingetrokken.Hiertegen loopt heden een strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv
bij federaal magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan procureur des konings Marc
Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder nr: HA45. F1.7961-12. Ook is onder
notitienummer: HA60.LI.19356/09 hierover een rechtszaak in behandeling genomen bij de correctionele
rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het parket van het Hof van Beroep in
Antwerpen als partij in kennis is gesteld.
Zie ook: De Tweede wereldoorlog en haar geldmagnaten.
https://sites.google.com/site/universalfederationback/hitler-kabinet-geruisloos-voortgezet-vanuit-nederlandsgrondgebied
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De Tweede Wereld Oorlog en haar geldmagnaten
Financiers van het derde Rijk (Nazi’s) behielden na 1945 op gewiekste wijze hun rijkdom en hun macht,
veroorzaakten de kredietcrisis en daarna de schuldencrisis, vergiftigen de gehele wereldpopulatie met hoge
winsten voor het alsnog geruisloos implementeren van een fascistische Wereld Orde, wat heeft
platsgevondenvanuit Nederlands grondgebied, en de Belgische Koning Leopold III weigerde aan deel te
nemen, ook John.F Kennedy waarschuwde ons (video)! wederom worden nietsvermoedende burgers
misleid, ditmaal met ongeziene genocide gevolgen (video). Laat ons duidelijk zijn wanneer er over joodse
bankiers wordt gesproken, word hierbij een selecte groep bedoeld DIE HET JUDAÏSME HEBBEN
GEADOPTEERD EN MISBRUIKT VANUIT WELLICHT POLITIEKE REDENEN, HET GAAT HIER OM EEN
UITERST KLEINE KLIEK VAN ZEER INVLOEDRIJKE MENSEN (video) !!! Dus niet het joodse volk in het
algemeen die uiteindelijk net als de rest van de wereld misleid en misbruikt worden, zij hebben hier niets
mee te maken!! Velen staan onder invloed van het Zionisme, wat niet betekend dat elke aanhanger van het
Zionisme een onbetrouwbaar persoon is. Er is een groot verschil tussen de burgers en de invloedrijke
stromingen waar wij met zijn allen van geboorte tot ons graf onder gebukt gaan, "inclusief het het Joodse
volk zelf", die ook hun jongeren zien sneuvelen voor de zelfde leugens in de zelfde oorlogen, net als
Christenen, oslims, Hindoes… Palestijnen, Amerikanen, Afrikanen, Europeanen en vele anderen… Mede
door de haat die ze voor elkaar voelen. VERDEEL EN HEERS, DANKZIJ DE ENORM GEFINANCIËRDE
PROPAGANDA NETWERKEN. Het gaat niet om de Joodse burgers! LATEN WIJ DIT GOED ONTHOUDEN!
Drie vooraanstaande familieleden van No Cancer Foundation voorzitster Banjac Branka waren gevangenen
in het kamp Auswitch, ook zij zijn vele generaties lang slachtoffer van deze bloedlijnen. No Cancer
Foundation verzoekt ondanks, om deze genocide waanzin te "STOPPEN" om vervolgens vergevingsvol en
begripvol echte oplossingen aan te bieden door gezamenlijk op te komen voor een betere en vrije wereld
voor iedereen waarin zal blijken dat we uiteindelijk niet zo verschillend zijn als men ons wil doen geloven
(video)
"De Rothschild’s kunnen oorlogen beginnen en voorkomen. Hun woord kan imperiums maken en breken." Chicago Evening American, December 3, 1923
Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet August Thyssen, de grootste militaire producent in Duitsland,
zijn staalrijk in gevaar. In het 'neutrale' Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in
Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn op tijd versluizen tegen de
schadeclaims van het Versailles-verdrag. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel
imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. Die raakt in 1923 in de ban van Adolf Hitler, de man die de
Duitse industrie kan redden van de opstandige arbeidersklasse.De staalbaron ontmoet Adolf Hitler en
generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 goudmark te geven aan de beginnende NSDAP.
Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren
ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde
Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien.
In New York is Prescott Bush, ondertussen managing director van UBC. "De familie Bush wist zeer goed dat
Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime
pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus,
voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes (bron:De Waarheid Nu).
8 maart 1926 tot 26 mei 1933.
Jan Donner was minister van justitie in Nederland.
In 1936 werd de Belgische Socialist Paul-Henri Spaak Minister van Buitenlandse Zaken, zijn vader Paul
Spaakwas goed bevriend met leden van de beruchte Rothschild bankiers familie (Ashke-Nazi joden), alwaar
Robert Rothschild na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot het kabinet Spaak.
31 juli 1933 tot 13 maart 1944.
Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als
raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de
bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het
Hitler-Kabinet onder aansturing vanuit de geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende
gegevens van belang:
vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland;
in 1933Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van deNSDAP en eveneens van de Reiter-SS
in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben
in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een skivakantie in het Duitse
Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in
Amsterdamgearrangeerd;
vanaf 3 december 1936luitenant-ter-zee à la suite eerste klasse en kapitein à la suite Koninklijke Landmacht;
op 6 januari 1937 wordt aan Prins Bernhard de titel Prins der Nederlanden met het predicaatKoninklijke
Hoogheidoegekend;
op 7 januari 1937 treedt Prins Bernhard in het huwelijk met prinses Juliana;
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van 6 januari 1937 tot 30 april 1980 lid van de Raad van State en dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
onder het Hitler-Kabinet (was gelijktijdig van 1954 tot september 1976 voorzitter van de geheime Bilderberg
conferenties);
op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met
de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee
zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit
het Hitler-Kabinet;
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van
deNederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de
Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en
Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. SeyssInquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van
opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britsestaatssecretaris van Buitenlandse Zaken
bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door
de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek
uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan
onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond
van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII
blog).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.
Op 18 mei 1940brachtAdolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Op 25 mei 1940laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het
Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het
civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris
Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de
regering zijn toegekend, overgenomen en vervolgens na de oorlog nooit officieel terug gegeven waardoor
het Hitler kabinet en betreffende Nazi agenda geruisloos tot op heden heeft kunnen doorgaan vanuit het
Nederlands grondgebied, de Benelux …
Rothshilds (Eng), Koningin Wilhelmina (NL) en socialist Henri Spaak (B) kapen Benelux voor geruisloze
voortzetting van het Hitler kabinet en het Derde Rijk.
De Belgische socialist Henri Spaak heeft samen met "Robert Rothschild" die vanaf april 1937 zijn kabinet
vertegenwoordigde en vervolgens in1954 zijn kabinetschef werdt (het zelfde jaar dat de
Bilderbergconferenties werden opgericht) en gezamenlijk het Verdrag van Rome hebben opgesteld,
ondertekend door Spaak zelf op 25 maart 1957. (de fundering van het derde Rijk!). Spaak zei,ik denk dat we
het Romeinse Rijk hersteld hebben zonder dat er ook maar een schot werd gelost. Robert Rothschild, Paul
Henri Charles Spaak maar ook Paul den Boeynants zijn niet toevallig lid van de Orde van Sint-Michaël en
Sint-George. Betreffendehebben België misbruikt om gezamenlijk met Nederland het Nazi regime alsnog
voort te zetten via de Benelux, Europa, Amerika en vervolgens de rest van de wereld. Wat zich werkelijk
politiek afspeelt is dat het Nederlandse koningshuis aan het hoofd van een wereldwijde complot staat
waaronder de Rothschild ‘s om een wereldregering in het leven te roepen
De opkomst van het Derde Rijk is wederom weer een goed voorbeeld, van hoe slimme bankierstalenten
samenspanden om ook hier weer de macht te vergroten.
Iemand die denkt (en dat zijn er velen) dat Duitsland na de eerste wereldoorlog in staat zou zijn geweest om
zonder hulp en zonder geld eventjes binnen een paar jaren tijd een geheel Nationaal Socialistisch Reich uit
de grond te kunnen stampen en een enorme economie op te zetten (terwijl men volledig aan de grond zat),
heeft het volledig mis. Dit is iets wat de officiële geschiedenis ons weldegelijk probeert te leren. In de jaren
na het verdrag van Versailles waarbij Duitsland volledig aan de grond kwam te zitten, de Kaiser aftrad en
men het land ‘democratie’ wilde opleggen, was het een grote instabiele chaos. Duitsland kon gaan betalen
met grond, en de economie lag bijna volledig plat. Er waren vele Nationalistische groepen die in de clinch
lagen met Communistische groeperingen. Vele privé legertjes werden ingezet, en de ‘democratie’ die men
koste wat het kost wilde invoeren, en daarbij dus werd opgelegd, werd grootschalig geweigerd. Het land zat
eigenlijk volledig aan de grond (op de elite na). Toch presteerde Duitsland het om binnen een paar jaar tijd
zogenaamd ‘ongezien’ een geheel Nationaal Socialistisch voor-rijk uit de grond te stampen, inclusief de
zware bewapening van extreem veel manschappen. Zomaar uit het ‘niets’ inclusief volledige oorlogsindustrie
en een extreem gefinancierde propaganda-machine. En dan komen we opnieuw uit bij de rijkste families van
geldzwendelaren die de aarde kent. Zeer bekende namen zoals de familie Bush en de familie Roosevelt,
Rockefeller, Warburg en Rothschild duiken hier dan ook meteen weer op. Dit is natuurlijk met klem uit de
geschiedenisboekjes gehouden, evenals de Zionistische connectie die er absoluut aan vast kleefde. Om de
echte geschiedenis achter de opbouw van NS-Duitsland te beschrijven en dus de opkomst van Hitlers Derde
rijk, beginnen we bij het chemische bedrijf I.G. Farben. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke
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reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financiërde. IG-Farben was het
ware geesteskind van de Rothschild's (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het
werd ook wel 'de staat in een staat' genoemd. Het kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) waar de
latere beruchte Gestapo direct mee te maken had. IG-Farben werd in 1925 neergezet als 'Interessen
Gemeinschaft Farbenindustrie Aktien gesellschaft', welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste
chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron) in
Duitsland dit kartel begonnen te vormen. De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de
Rothschilds welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg
Company. Hij was later hoofd van de Duitse geheime dienst gedurende de 1e wereldoorlog, en was
daarnaast zelfs de persoonlijke financieel adviseur van de Kaiser. Toen aan het einde van de 1e
wereldoorlog de Kaiser werd afgezet, werd Max Warburg de financieel adviseur van de nieuw gevormde
overheid. Het was tevens Warburg die meedeelde in het verdrag van Versailles, welke Duitsland extreme
schuldenlasten oplegde na de eerste wereldoorlog (en daar tegelijkertijd van profiteerde). IG-Farben had
een organisatie met een waarde van ruim 6 miljard Mark en zo'n 500 firma's onder diens controle.
Gedurende de periode van de Weimar Republiek begonnen een aantal hoge IG-Farben beambten aan een
zeer nauwe samenwerking met Adolf Hitler door diens politieke invloed te subsidiëren. Ook andere
industriëlen begonnen zichzelf te interesseren voor het succes van IG-Farben. Zo had Henry Ford in die tijd
een Duitse markt geopend van Ford Motor Company waarbij 40% van de aandelen naar IG-Farben zelf
gingen. IG-Farben richtte ook een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil.
Standard Oil van Rockefeller werd tevens groot aandeelhouder in IG-Farben. Ook Arthur Dean de directeur
van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest
van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook directeur van o.a. bedrijven als
American Solvay en American Metal. Ook heeft hij een flinke vinger in de pap bij de Council on Foreign
Relations, The Asia Foundation, Carnegie Foundation, International House en de Sloan Kettering Cancer
Center. Op 4 Januari 1933 werd Hitler uitgenodigd bij de Schroeder bank door een groep industriëlen. Zij
gaven hem het geld wat hij nodig had om zijn financiële problemen te kunnen overbruggen, in ruil voor de
belofte om de vakbonden te breken. Bij deze ontmoeting waren John Foster Dulles (CFR) aanwezig, en
Allan Dulles (Hij werd later hoofd van de CIA. Dit waren neven van Rockefeller. In 1936 ging de Schroeder
bank in New York samen met de Rockefellers, welke tesamen ‘Schroeder, Rockefeller & Company inc’ van
de grond trokken). Nadat Hitler aan de macht kwam, wees John D. Rockefeller zijn persoonlijke persagent
aan Hitler toe om hem als een full-time adviseur bij te staan bij de herbewapening van Duitsland (dit was Ivy
Lee, die tevens in de latere jaren ’20 het Sovjet Regime promootte voor het Amerikaanse publiek - Bron:
‘Murder by Injection’, Eustace Mullins, hoofdstuk 10; The Rockefeller Syndicate). Standard-Oil bouwde
vervolgens grote raffinaderijen in Duitsland, en heeft Duitsland de gehele oorlog voorzien van olie.
IG-Farben en de Vereinigte Stahlwerke zorgden samen met Wallstreet voor 95% van de explosieven voor
NS Duitsland. Ook leverde Standard Oil en DuPont Tetra-Ethyl lood aan Duitsland. Dit is het bestanddeel
wat toegevoegd moest worden aan vliegtuigbrandstof. Zonder dit bestandsdeel had de Luftwaffe nooit van
de grond kunnen komen. Hiervoor werd een overeenkomst gesloten tussen Ethyl Gasoline Corporation, I.G.
Farben en Montecatini (voor de productie van Tetrra-Ethyl lood - Italië) en tevens voor de vestiging van Ethyl
G.m.b.H. in Duitsland. De directeuren van Ethyl Gasoline Corporation waren destijds;
E.W. Webb, president en directeur; C.F. Kettering; R.P. Russell; W.C. Teagle, Standard Oil in New Jersey
en beheerder van FDR's Georgia Warm Springs Foundation; F. A. Howard; E. M. Clark, Standard Oil in New
Jersey; A. P. Sloan, Jr.; D. Brown; J. T. Smith; en W.S. Parish of Standard Oil in New Jersey.
DuPont fabriceerde zeer veel soorten munitie van lichte tot zware explosieven. Net als Henry Ford, leverde
General Motors vrachtwagens aan Duitsland, en General Motors was daarbij de grootste leverancier.
Onderhoudsafdelingen werden opgericht in ondermeer Zwitserland en Noord Afrika (voor de panzerdivisies
van Rommel). Hier werden de legervoertuigen van NS-Duitsland opgeknapt en weer rijklaar gemaakt.
Daarbij kwamen nog de twee bedrijven die tesamen het grootste gedeelte van de tanks bouwde en
aanleverde voor Duitsland. Dit waren de bedrijven Opel (General Motors - onder de controle van J.P.
Morgan en DuPont) en Ford A.G. (Ford Motor Company in Detroit). General Motors investeerde de
opbrengsten opnieuw in de Duitse Industrie. Acoa en Dow Chemical werkten samen met de Duitse industrie
qua overdracht van Amerikaanse technologie. De Duitse Opelfabriek die werd gebouwd door General
Motors, leverde naast verschillende soorten Trucks, ook pantservoertuigen en vliegtuigmotoren voor de
bommenwerper Junker 88A. Bendix Aviation voorzag Siemens & Halske A.G. van de nodige gegevens
inzake vliegtuig instrumenten zoals automatische piloten. Na 1940 verstrekte Bendix Aviation volledige
technische gegevens voor vliegtuig en diesel startmotoren, waarbij ze er flinke geldverstrekkingen in ruil voor
terug kregen. Tevens voorzagen General Electric en IT&T NS-Duitsland van de nieuwste communicatie
apparatuur. Ook Radar apparatuur werd verstrekt. Tevens waren IT&T en General Electric betrokken bij de
bouw van de Focke-Wolfe (bommenwerper welke vele geallieerde schepen direct de grond in boorde).
Tevens leverden ze onderdelen voor de V-1 raket en leverden per maand zo’n 50.000 ontstekingen voor
granaten.
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De directeuren van American IG (de Amerikaanse vestiging van IG-Farben) waren echte keiharde
Amerikaanse zakenmensen, en hieronder bevonden zich figuren als Walter Teagle (President van Standard
Oil in New York, en een naaste medewerker van Roosevelt) en tevens de bankier Paul Warburg ( 1 van de
stichters van de Federal Reserve in de VS - zijn broer Max Warburg zat bij IG-Farben in Duitsland), Charles
E. Mitchell (hoofd van de National City Bank in New York), Herman Metz (directeur van de warburg bank in
Manhattan) en Edsel Ford (president van de Ford Motor Company). IG-Farben stortte 400.000 RM naar
Hjalmar Schacht (de door Warburg en Hitler verkozen president van de Reichsbank) en Hess om de
verkiezingen in 1933 te bekostigen. IG-Farben was dan ook op de voorgrond getreden voor militaire opbouw
en ontwikkeling in NS-Duitsland.
Een donatie van 60.000 RM werd aan Hitler overgemaakt door de Duitse General Electric (A.E.G.). Tevens
gaf de Joodse bankier Eberhard von Oppenheim een geldinjectie van 200.000 mark aan Hitler. Tijdens de
zogeheten Kaiserhof vergadering in Mei 1932, kwamen Schmitz (I.G. Farben), Max Ilgner (American I.G.),
Kiep (Hamburg-American Line) en Diem (Duitse Potash Trust) bij elkaar wat tijdens deze vergadering
500.000 mark opleverde, en welke vervolgens naar de Deutsche Bank gestort werd voor de verdere
verdiensten van Rudolf Hess. Daarbij werd er ook 3 miljoen Reichsmark overgemaakt aan Hess om de
NSDAP en Hitler te financieren middels een witwas account van de Delbruck Schickler Bank. Grote sommen
geld werden verstrekt voor de verkiezingen van Adolf Hitler middels fondsen die hier speciaal voor werden
verworven. Om deze gelden bij elkaar te krijgen werd er een vergadering gehouden op 20 februari 1933 in
het huis van Hermann Goering, tesamen met Hjalmar H. G. Schacht (president van de Reichsbank). Deze
laatste had deze historische ontmoeting dan ook geregeld, en was tevens lid van de Roundtable group van
Cecil Rhodes/Alfred Milner (Bron:http://watch.pair.com/schacht.html). Hjalmar Schacht was daarnaast diep
betrokken bij handelingen op Wallstreet in de Verenigde Staten, en het was tevens Max Warburg die Hitlers
beslissing goedkeurde dat Hjalmar Schacht president van de Reichsbank werd (het document ‘Schacht’ voor
deze functie, werd ondertekend door Hitler, von Hindenburg, evenals de acht leden van de hoogste raad van
de Reichsbank, inclusief de Joden Mendelssohn, Warburg en Wasserman). Bij deze vergadering waren
tevens aanwezig; Krupp von Bohlen(Duitse munitie/wapen fabrikant/Staalbaron, en werkzaam binnen het
Ruhrgebied - in het begin van 1933 was hij het hoofd van de Reichsverband der Deutschen industrie), Dr.
Albert Voegler (leidende kracht van de Vereinigte Stahlwerke, directeur van de aan Prescott Bush [UBC
bank in New York] gelinieerde BHS Bank in Rotterdam, en een directeur van de Hamburg-American Line),
von Loewenfeld, en Dr. Stein (hoofd van de Gewerkschaft Auguste Victoria - een mijn die toebehoorde aan
I.G. Farben).
Zo richtte Hitler een speech van twee en een half uur aan de zakenmensen, en nadat Hitler had gesproken
betuigde Krupp von Bohlen de steun van de Industriëlen en de bankiers in de vorm van een politiek fonds
van 3 miljoen Mark - wat meer dan genoeg bleek om aan de (zichtbare) macht te komen, daar er na de
verkiezingen nog dik 600.000 Mark in het verkiezingsfonds bleef staan. I.G. Farben was de grootste
contributeur van het fonds, en tevens deed A. Steinke (directeur van BUBIAG - Braunkohlen-u Brikett
Industrie A.G. - verwant aan IG-Farben) nog eens een persoonlijke contributie van 200.000 Mark. De meest
dominante figuren op Wallstreet welke keihard meedeelden in de opbouw van NS-Duitsland, waren
ondermeer Gerard Swope (voortbrenger van de National Recovery Administration van Franklin Delano
Roosevelt), Owen Young van de Federal Reserve Bank in New York, Paul Warburg (stichter Federal
Reserve) en Clark Minor van International General Electric. De relatie tussen Gerard Swope, General
Electric en de familie Roosevelt was dan ook opmerkelijk goed. Zo dus ook tussen hen en de financiëringen
richting NS-Duitsland en tevens richting Rusland. En dat is dan ook niet verwonderlijk te noemen, omdat de
familie Roosevelt één van de grootste aandeelhouders was binnen General Electric. Het was tevens
Roosevelt (33e graads vrijmetselaar, lid van de Loge ‘Ancient Arabic Order of Nobles and Mystics’ onder de
titel ‘Ridder van Pythias’) die in precies hetzelfde jaar toen Adolf Hitler aan de ‘macht’ kwam in de V.S.
eenzelfde economisch plan invoerde zoals Hitler die invoerde (‘The New Deal’ - een eigenlijke replica van
het economisch bestel zoals Hitler die invoerde - let wel; ECONOMISCH BESTEL). De financiëringen
werden volledig afgerond door de Joodse bankiers Warburg, Rothschild, Schiff, Khun&Loeb, J.H. Schröder
Bank voor Europa, en op Walstreet (incl. dezelfde namen) W.A. Harriman & Co, National City Bank, Chase
Manhattan (Rockefeller), Guaranty Trust (onder de controle van J.P. Morgan = Rothschild/Rockefeller kartel)
en de Union Banking Corporation. Verder werd Hitler gefinancierd door de directe elite in Duitsland zelf,
middels Gustav Krupp (in 1919 al), Carl Duisberg (IG farben), Ernst Tengelmann (directeur van de Ruhr
kolenmijnen), Dr. Hjalmar Schacht (president van de Reichsbank - aangesteld door Warburg), Albert
Voegler, Adolf Kirdorf, Kurt von Schröder en Hugo Stinnes (deze laatste riep fondsen in het leven om van de
Volkischer Beobachter - de partijkrant van de NSDAP - een dagblad te maken). I.G. Farben, DAPAG en
A.E.G. werden verder allen opgebouwd middels Amerikaanse leningen in de 20er jaren, en hadden zoals
gezegd Amerikaanse directeuren en verkregen in de 30er jaren enorme Amerikaanse financiele
ondersteuning. In 1924 verkeerde de Krupp industrie in flinke moeilijkheden, en dit bedrijf werd gered door
een bedrag van $10 miljoen contante geldlening welke werd verstrekt door Hallgarten & Company en
Goldman Sachs. De geplande herbewapening van Duitsland kon enkel van start gaan nadat Dillon Read &
Co $100 miljoen aan Duitse obligaties op Wallstreet liet zweven.
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Daarnaast zou Sir Henri Deterding (Royal Dutch Shell) tevens gelden hebben verstrekt aan Adolf Hitler. Ook
zou hij al in 1921 contacten hebben gehad met Alfred Rosenberg (ondermeer Hoofd redacteur van de
Volkischer Beobachter). Dit werd beweerd door de Biograaf Glyn Roberts in zijn boek ‘The most powerful
man in the world’. Hij stelde dat de Nederlands-Britse oliemagnaat Henri Deterding zeer gefascineerd was
door Hitler, en hem niet minder dan 4 miljoen gulden doneerde. Hier is echter weinig hard bewijs voor
gevonden, maar verbaast zou men niet moeten zijn wanneer dit het geval was. Toch was het Henri
Deterning die later in Duitsland ging wonen toen Hitler aan het bewind kwam, en daar tevens zijn aandeel
deed vergroten in de Duitse Petroleum markt. Ook de Franse firma van Schneider-Creuzot zou Hitler
hebben gefinancierd. De Schneider groep is een firma van Franse bewapeningsfabrikanten welke zijn
invloed heeft gehad in het bevorderen van het Fascisme in Hongarije. Het was overigens Paul Fauré, een
Socialist en lid van de Chambre des Députés die deze bewering over de Franse Schneider groep deed. Er
werden volgens een citaat uit de Franse krant ‘LeJournal’ 300.000 Zwitserse Gouden Franken door Hitler
ontvangen, welke zouden zijn vervaardigd van intekengelden in Holland, onder de naam van een professor
op een universiteit genaamd Von Bissing. Volgens Paul Fauré stond de Skoda fabriek in Pilsen onder de
controle van de familie Schneider, en het waren volgens hem de directeuren van Skoda die deze
subscripties aan Hitler overmaakten. Niettemin is de bevestiging voor deze bewering van Fauré niet echt
terug te vinden in enige documentatie, maar nochtans zou men verbaasd moeten zijn wanneer dit geval ooit
bevestigd wordt (zoals de Franse familie DuPont absoluut een expert is voor de wapenmunitie, en heeft
meegedeeld in munitie-verstrekkingen voor NS Duitsland). Mussolini werd natuurlijk ook gefinanciërd, en wel
door de Banca Commerciale Italiana met aan het hoofd Lodovio Toplitz (ook een meneer van Joodse
afkomst - en dat mag gezegd worden!!). Een andere was Basil Zaharoff. Voor de leningen van Walstreet
richting Benito Mussolini rekenen we hier Thomas W. Lamont (Guaranty Trust), welke het hoofd was van het
bankiersnetwerk J.P. Morgan (Rothschild/Rockefeller Kartel). Lamont verstrekte Mussolini een lening van
$100 miljoen dollar in 1926 (Bron: Mussolini and Fascism: The view from America - auteur: John P. Diggins.
Thomas W. Lamont wordt bij uitstek gezien als de zakenman die het Italiaanse Fascisme sterk deed
bevorderen). We zien ook hier weer de dubbele agenda met haar dubbele financiëringen direct terug, daar
Guaranty Trust van Lamont/Morgan tevens centraal stond voor de financiëringen richting het Communisme.
De directeur van Guaranty Trust was de vader van Corliss Lamont, welke een absolute Communist was.
Maar zo kennen we natuurlijk ook Otto Kahn, de directeur van de American International Corporation, en van
Kuhn, Loeb & Company, die zei; "Het Amerikaanse kapitaal dat in Italië wordt geïnvesteerd zal veiligheid,
bevordering, kans en beloning ondervinden." Maar het was diezelfde Otto Kahn die tijdens een lezing in
1924 voor de Socialistische bond voor Industriële Democratie voorlegde, dat ‘hun doelstellingen tevens ZIJN
doelstellingen waren." Maar ook Basil Miles (Russische bureau van het Staats Departement) was actief voor
de zakenmensen die het Bolsjewisme ondersteunden. Toch was het diezelfde Basil Miles die in februari
1923 in de Nation’s Business een pro-fascistisch artikel schreef met de naam; "Italy’s Blackshirts and
Business." Basil Miles schreef; "Het succes van de Fascisten is een expressie van de Italiaanse jeugd."
Miles hemelde het fascisme enorm op, en prees haar hoge achting voor haar zaken met Amerika. Naast de
leningen die Guaranty Trust (Morgan) deed aan de fascisten van Mussolini, en de ondersteuning van
Rockefeller richting Nationaal Socialistisch Duitsland, werd het Communisme in Rusland flink uitgebouwd
door hetzelfde kartel. Zo steld ook Antony C. Sutton in zijn boek ‘Western Technology and Soviet Economic
Development’, dat het Morgan/Rockefeller kartel gewoon doorging met de opbouw van de Sovjet Unie,
zowel militair als economisch. Dit is in feite iets wat Stalin na de oorlog dan ook toegaf; Dat tweederde voor
de opbouw van het Communistische Rusland door Amerikaanse inzet werd gerealiseerd.
Tevens waren het leden van de Rhodes/Milner Roundtable group (of ‘Cliveden Set’ zoals Cloud Cockburn een Communist - hen noemde) die Adolf Hitler ontmoetten voor dergelijke onderhandelingen. Het was de
Roundtable group die ervoor zorgde dat Hitler niet gestopt werd in Oostenrijk, het Rijnland en Sudetenland.
De financiering hiervoor werd rondgemaakt middels de door Warburg gecontroleerde Mendelsohn bank in
Amsterdam, en de J. Henry Schroeder bank welke afdelingen had in Frankfort, New York en Londen. Een
zeer belangrijke firma van de Schroederbank was de firma Sullivan & Cromwell wiens hogere ‘partners’
bestonden uit ondermeer John Foster Dulles (CFR, en een top directeur voor de Internationale Nikkel Co.
welke overeenkomsten had met IG Farben zelf), en zijn broer Allen Dulles welke de directeur was binnen het
bestuur van de J. Henry Schroeder bank (later werd hij hoofd van de CIA). Verder waren dit neven van de
Rockefellers, en - volgens de onderzoeker en auteur Eustace Mullins - vertegenwoordigers van Khun, Loeb
& Company.
De Vereinigte Stahlwerke
De Vereinigte Stahlwerke is zeer berucht geworden om diens productiviteit voor NS-Duitsland. August
Thyssen had in Rotterdam de Bank voor Handel en Scheepvaart opgezet, om zijn staal imperium na de
eerste W.O. te beschermen en zo het verdiende geld van de eerste W.O. van de August Thyssen Bank over
te zetten naar de Rotterdamse Bank, nog voor het zogenaamde verdrag van Versailles. Zo heeft August
Thyssen zijn staalimperium overgedragen aan zijn zoon Fritz Thyssen, welke ook de NSDAP financiërde.
Fritz Thyssen ontmoette Adolf Hitler persoonlijk, en generaal Erich von Ludendorff, waarna hij 100.000 goud
marken doneerde aan de NSDAP. Fritz Thyssen had in die tijd ook een Amerikaanse onderneming
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opgericht. Hij ontmoette in 1922 Averell Harriman (Investeringsbedrijf W.A. Harriman & Co, en tevens
Skull&Bones lid) in Berlijn, waarbij Fritz Thyssen met hem overeen kwam om een Thyssen Bank op te
richten in New York. Zo dienden de zaken-partners van Harriman als directeur, tesamen met de agent van
Thyssen, H.J. Kouwenhoven. Thyssen had nu dus drie banken; In Nederland, Duitsland en de VS. H.J.
Kouwenhoven reist in 1924 naar de VS om daar met Averell Harriman en George Walker de UBC (Union
Banking Corporation) op te zetten (de UBC was direct gelinieerd aan de Bank voor Handel en Scheepvaart
van Thyssen), op exact het zelfde adres als Harriman & Co (van dit adres gingen de gelden tevens naar het
Communisme). In 1925 krijgt het August Thyssen imperium een lening van 12 Miljoen Dollar, en zo
anderhalf jaar later nog eens 5 Miljoen. Deze lening werd verstrekt door de Amerikaanse bank Dillon - Read
& Co. Zijn bank werd ondermeer door Rockefellers Standard-Oil, Ford, General Electric, DuPont en ITT
gebruikt om Hitler te financiëren. Het Vice-presidentschap van Harriman & Co werd door George Walker
overgedragen aan zijn schoonzoon Prescott Bush (Grootvader van George W Bush jr. - tevens Skull&Bones
lid), waarna Harriman & Co in zee ging met een Brits/Amerikaanse investeringsmaatschappij genaamd
Brownbrothers (1 Januari 1931). W.A. Harriman & Co werd Brownbrothers & Harriman, en verkreeg
vervolgens een enorm aandeel in de Consolidated Silesian Steel Corporation (Poolse mijnindustrie).
Partners van de Brownbrothers & Harriman firma waren dus Prescott Bush en Thatcher M. Brown. Maar ook
Robert A. Lovett stapte over van Brownbrothers. Zijn vader was weer de advocaat van E.H. Harriman,
spoorwegbaas, en had samen met Prescott’s vader in de raad voor oorlogsindustrie gezeten. Brownbrothers
zelf, had al een aardige naam opgebouwd in de Amerikaanse burgeroorlog. Brownbrothers, met vestigingen
in Engeland en de V.S. vervoerde in die tijd op hun schepen 75% van de katoen, welke door slavenarbeid
werd vervaardigd (van het Zuiden naar Engeland). Ook Gouverneur Montagu Collet Norman (Gouverneur
van de Bank van Engeland - en wie controleerd de Bank van Engeland?) was een voormalig partner van
Brownbrothers, en zijn vader was zelfs de baas van Brownbrothers tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
Binnen de Britse klasse stond Montagu Collet Norman dan ook bekend als één van de grootste Hitler
supporters. Maar ook Thatcher Brown was een intieme vriend van Sir Montagu C. Norman, de directe
partner van Prescott Bush (Bush leidde de Amerikaanse vestiging van Brownbrothers in New York, terwijl
Thatcher Brown dezelfde firma in Londen leidde). Montagu C. Norman was zelfs een goede vriend van
Warburg. Een deel van de winsten van het nieuwe Brownbrothers & Harriman bedrijf werden geïnvesteerd in
de SS. Niettemin werd er in 1933 in Berlijn een overeenkomst bereikt om alle handel tussen Duitsland en
Amerika volledig te kunnen coördineren, middels onderhandelingen waar Hitler zelf, zijn minister van
Economische zaken, Hjalmar Schacht en John Foster Dulles in meedeelden. Dit alles in overleg met Max
Warburg en Kurt von Schröder. Hier kwam het resultaat uit rollen, dat Oliver Harriman (hoofd van ‘Harriman
International Co.’ en neef van Averell Harriman) een syndicaat vormde van 150 bedrijven om de zaken
tussen Duitsland en Amerika goed af te kunnen handelen. In 1934 ging Samuel Pryor (hij had ook met de
UBC bank en American Ship & Commerce Corporation te maken), de voorzitter van Remmington Arms (de
wapenfabrikant) een overeenkomst aan met I.G. Farben. Het merendeel van de wapens waarmee de
Duitsers werden uitgerust waren van Amerikaanse makelij, en het is tevens bekend dat de Jugend Sturm
(voorloper van de Hitler Jugend) al in de jaren twintig met Amerikaanse pistolen werd uitgerust.
In de jaren twintig waren het Bert Walker en Averell Harriman die de controle verkregen over de HamburgAmerican line (een scheepvaartbedrijf) in onderhandeling met Wilhelm Cuno. Wilhelm Cuno was hier de
directeur van, en tevens een Duitse politicus welke Kanselier werd gedurende de Weimar Republiek in 1923
(ook Wilhelm Cuno doneerde zoals eerder werd gezegd, flinke sommen geld aan de NSDAP). De HamburgAmerican line zat verder vast aan de MM Warburg bankiers, en het was dit scheepvaartbedrijf wat een
enorme rol is gaan spelen in de verschepingen van wapens en munitie naar Duitsland. Ook de bedrijven
Holland-American Trading Corporation en de Seamless Steal Corporation vielen onder het roer van de UBC
bank. Daarbij werd er door American Ship and Commerce Corporation (van Prescott Bush/Harriman) mede
gedeeld dat Max Warburg de aangewezen vertegenwoordiger moest zijn binnen de raad van HamburgAmerica (line). Bush en Harriman vreesden een antipathie in Amerika jegens hun zaken met NS-Duitsland,
want de anti-propaganda tegen Hitler was in het buitenland flink toegenomen. Max Warburg stuurde
Harriman op deze eis een brief, waarin Max Warburg stelde dat de Hitler beweging goed was voor Duitsland.
Hij zei in 1933;
"Voor de laatste jaren gingen de zaken aanzienlijk beter dan wij hadden voorzien, maar een tegenaanval
(anti-Hitler propaganda en demonstraties) maakte zich zeer gevoelig in de laatste maanden. Wij lijden
eigenlijk ook onder de zeer actieve propaganda die tegen Duitsland gevoerd word, welke door een aantal
onplezierige omstandigheden worden veroorzaakt. Deze gebeurtenissen zijn een natuurlijk gevolg door de
zeer opgewonden verkiezingscampagne (van Hitler), maar werden buitengewoon overdreven in de
buitenlandse pers. De overheid (van Duitsland) heeft vastberaden besloten om openbare orde en vrede te
handhaven. Ik ben er in dit opzicht dan ook volledig van overtuigd dat er geen reden is voor enig alarm, of
voor wat dan ook."
-- Max Warburg, at M.M. Warburg and Co., Hamburg, to Averill Harriman, c/o Messrs. Brown Brothers
Harriman & Co., 59 Wall Street, New York, N.Y., March 27, 1933 (geciteerd uit het boek George Bush: The
Unauthorized Biography --- by Webster G. Tarpley & Anton Chaitkin)
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Twee dagen later (na de brief van Max Warburg aan Harriman) zond Erich Warburg (de zoon van Max
Warburg) een telegram naar zijn neef Frederick M. Warburg (de directeur destijds van Harriman Railroad)
waarin hij dringend vroeg "al zijn invloed te gebruiken, om alle anti-NS activiteiten tegen Duitsland in
Amerika een halt toe te roepen, inclusief de onvriendelijke propaganda in de buitenlandse pers." Frederick
M. Warburg zond een bericht terug waarin hij duidelijk stelde dat er ‘geen verantwoordelijke groepen waren
die een boycot overwogen inzake Duitse goederen, maar dat dit eerder om een aantal zeer opgewonden
individuen zou gaan (die een anti-campagne tegen Hitler en Duitsland hadden opgezet).’ Twee dagen
daarna voerde de"American Jewish Committee" welke onder de controle stond van Warburg en de B’nai
B’rith, een formele en officiele gezamenlijke verklaring uit van beide organisaties, dat een "Amerikaanse
boycot tegen Duitsland niet werd aangemoedigd" en adviseerde tevens dat "gezamenlijke massabijeenkomsten (zoals demonstraties) en gelijkgeaarde agitaties niettegen Nationaal Socialistisch Duitsland
zouden moeten worden aangewend." Met deze ‘campagne’ welke de antipathie jegens NS-Duitsland af
probeerde te zwakken gingen de American Jewish Committee en de B’nai B’rith gedurende de dertiger jaren
gewoon door (bron; EIR, Lyndon LaRouche). Emil Helfferich, de chef die over de subsidies ging, verstrekt
door Standard Oil en tevens over die van de Hamburg-American Line van Bush, Harriman en Hitler,
bekende na de oorlog dat de SS bewakers die in Auschwitz hadden gediend, werden betaald via een bankaccount van Standard-Oil. Emil Helfferich en Karl Lindemann (directeur die samenwerkte met
Bush/Harriman) waren gemachtigd om ‘Standard-Oil cheques’ uit te schrijven voor SS-hoofd Heinrich
Himmler. Daarbij ging er in 1936 een bericht uit van de Warburg Bank naar het Bush-Harriman kartel, welke
geschreven was door Emil Helfferich. Hierin stond te lezen dat het de bedoeling was dat de samenwerking
tussen de Hamburg American Line en Bush-Harriman gewoon zou voortduren zoals daarvoor aan de orde
was (zoals dit was voordat Hitler aan de ‘macht’ kwam). Helfferich zond een employee richting New York om
Averell Harriman te ontmoeten, waarna het Harriman/Bush kartel antwoordde; "Ik ben blij te vernemen dat
Mr. Helfferich heeft verkozen om de relaties tussen de Hamburg-American Line en onszelf op dezelfde basis
voort te laten duren, zoals hiervoor." Dit antwoord werd naar Rudolf Brinkmann gestuurd, de employee van
Max Warburg destijds op de Warburg Bank. In 1937 vertrok Max Warburg zelf bij I.G. Farben, zogezegd
omdat Max Warburg ‘Joods’ was(terwijl Max Warburg zoals men beweerd, zelfs door NS-Duitsland werd
vereerd als de meest ‘rechtschapen Ariër’ - vanwege de grote gelden). Hij vertrok naar Amerika waar hij in
1946 overleed. Rudolf Brinkmann begon de Warburg Bank onder zijn eigen naam - maar onder de controle
van hetzelfde netwerk - voor NS-Duitsland te leiden. Alleen de naam werd anders, maar niet de werkwijze
en ook niet het beheer. Duitsland verkreeg in 1939 namelijk nog altijd de steun van Paul Warburg middels
American I.G., waar hij samen met Charles Mitchell (National City Bank - later werd deze bank ontmaskerd
als een Rothschild bank), Carl Bosch, de Rockefeller bank, Herman Schmitz en Max Ilgner (de neef van
Schmitz) het roer stevig in handen hield. Het was tevens Schmitz die in het geheim de meest vertrouwde
adviseur van Hitler werd, en dit was zo geheim, dat de pers opdracht kreeg om hen nooit tegelijk op de foto
te nemen. Schmitz werd een erelid van de Reichstag, en zijn medewerker Carl Krauch werd de belangrijkste
adviseur van Hermann Goering. Het was tevens Paul Warburg die na de eerste oorlog bij het verdrag van
Versailles aanwezig was als de financieel adviseur van president Woodrow Wilson (die het plan op tafel
legde voor een Volkerenbond, de eerdere versie van een Verenigde Naties).
De Bushes (Skull&Bones) en trawanten financiërden dus NS Duitsland via Brownbrothers & Harriman, en
via onderandere de UBC Bank van Bush gelinieerd aan de BHS van Thyssen kregen ze de winsten terug in
de VS, waardoor zij NS Duitsland met een gesloten beurs en enorme winsten zeer groot maakten. Na de
oorlog werd Prescott Bush senator in Connecticut (Vestiging van de Yale University/Skull&Bones), en de
favoriete golfpartner van President Eisenhower. Het is daarbij zeer interessant te noemen dat de zogeheten
opzet van het Derde Rijk binnen de officiële geschiedenisboeken een zeer objectief punt had; En dat was de
totale vernietiging van het internationale Joods/Marxistische bankkartel geleid door Rothschild, terwijl de
krachtigste hand van hetzelfde Rothschild kartel (MM Warburg en Zionisten) achter de opbouw zat van
datzelfde Derde Rijk. En dat is iets wat men niet terug vind in de officiële verhaal. Op die manier konden
dezelfde Joodse/Anglo-amerikaanse bankiers ongezien hun gang gaan, en zouden zij nooit verdacht worden
in de ogen van de publieke opinie. Daarbij had de anti-Joodse propaganda ook te maken met een
samenwerking van NS Duitsland en het Zionisme (Het Zionisme verkreeg aardig grote privileges in NS
Duitsland in die tijd, en dan wel voor het doel alle Joden aldaar zo snel mogelijk richting Palestina te krijgen iets waar Duitsland in die tijd maar wat graag aan mee werkte - hier komen we dadelijk op terug). Deze
connecties zijn natuurlijk uit de geschiedenisboeken gehouden.
De opbouw voor een oorlog had namelijk een geheel andere inzet dan velen denken, en die was - zoals vele
serieuze onderzoekers hiervan overtuigd zijn - om achter de schermen tot de slotsom voor de ‘Verenigde
Naties’ te kunnen komen (de absolute eerste peiler voor het stichten van een toekomstige New World
Order). Een hele grote gecontroleerde zwendel dus, met vele dubbele agenda’s en met maar één enkele
winnaar; de absolute machts elite. En dubbele agenda’s hadden de heren zeer zeker tegenover hen die
onder hun macht vertoefden. Het was zelfs Rockefeller die middels een brief aan de New York Times in
1941 stelde; "Wij moeten het Britse Rijk koste wat het kost tot het einde aantoe bijstaan." (Deze oproep was
bedoeld om Duitsland tegen te gaan, terwijl Hitler zelfs de banden met Engeland wilde behouden, en zelfs
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wilde verstevigen). En dat terwijl Rockefeller’s Standard Oil een grootmagnaat was in de opbouw van NS
Duitsland, en hen de gehele oorlog middels grondstoffen bleef ondersteunen. Zoals gewoonlijk werd de
belangrijkste motor achter de opbouw van het Reich en de oorlog zelf middels de Anglo-Amerikaanse en
Joods/Zionistische bankierstalenten in de geschiedenis dus een complete ‘cover-up’ voor de publieke opinie.
Ze plaatsten zichzelf op die manier voor de publieke opinie zogenaamd in het vizier van NS-Duitsland en
werden volledig ‘begrepen’ alszijnde de‘tegenhanger’ van Adolf Hitler omdat ze zogenaamd ‘Joods’ of
‘Amerikaans’ waren. De geschiedenisboeken worden nu eenmaal keer op keer geschreven door de
overwinnaar, en daar staat dan ook elke keer weer het bekende verhaaltje in beschreven. Zeer bekende
‘Nazi-jagers’ zoals Simon Wiesenthal hebben namelijk nooit de ‘jacht geopend’ op Bush, Harriman,
Brownbrothers, Rockefeller, DuPont, Rothschild en Warburg. In de Neurenberg processen was de naam MM
Warburg absoluut aanwezig op de lijst van ‘oorlogsmisdadigers’. Warburg is echter nooit veroordeeld. Terwijl
Warburg één van de grootste krachten was achter de opbouw van NS-Duitsland en het regime van Adolf
Hitler. Lagere rangen welke bijvoorbeeld binnen IG-Farben onder hun verborgen superieuren hadden
gediend werden weldegelijk veroordeeld. Hitler ontving naast de hierboven genoemde steun, via dit netwerk
indirect gelden van Krupp, Kennedy en Rothschild. De directe verbinding tussen Hitler en Wallstreet was
daarbij Hjalmar H. G. Schacht, de president van de Reichsbank welke meedeelde in de nieuwe opbouw van
Duitsland. Zijn vader werkte weer in het Berlijnse kantoor van de Equitable Trust Co. van New York (onder
controle van Morgan). Daarnaast is het zeer opmerkelijk te noemen dat ‘Joodse’ bankiershuizen zoals die
van Rothschild/Warburg na de oorlog volledig de draad oppikten om verder samen te werken met bankiers
die Adolf Hitler in zijn strijd directe steun verleenden. Zo is het ook bekend dat de Chase Manhattan bank
van Rockefeller officieel vrijwel direct samen ging met het ‘Joodse’ Warburg kartel. Maar ook Morgan is
ondanks alles nog steeds direct verwant aan Rothschild, en het was zelfs Rothschild die (ondermeer via
Schiff - Kuhn & Loeb) Morgan groot heeft gemaakt, maar ook Rockefeller en Harriman (railroads). Morgan
en zo ook Brownbrothers zijn terug te herleiden naar de slavenhandel, openden vestigingen in Engeland,
kwamen onder de Rothschilds, en openden vestigingen in de V.S. (New York).
De geschiedenis van het bedrijf J.P. Morgan begon toendertijd binnen George Peabody & Company - dit
bedrijf vestigde zichzelf onder die naam in 1835 in Londen - en begon al in 1814 onder de naam Peabody,
Riggs and Company met big business in het Amerikaanse Georgetown, waarbij zij operatief werden in de
slavenhandel. Daarbij was dit bedrijf in die tijd al een directe zakenpartner van de Brownbrothers (het oudste
bankiershuis in de V.S.). Brownbrothers werkt vandaag de dag onder drie namen; Brownbrothers &
Harriman (nog steeds!!) in New York, Brown Shipley and Company in Engeland en Alex Brown and Son of
Baltimore (deze naam herinnert dus aan de tijden van de slavenhandel).
Nadat Peabody in Londen was aangekomen, had hij een ontmoeting met Rothschild, en deze zei tegen
Peabody dat de Engelse aristocratie niet zo vreselijk gesteld was op Rothschild, daar ze zijn uitnodigingen
telkens weigerden. Hij vroeg vervolgens of Peabody zichzelf als een verkwistend gastheer wilde vestigen,
waarbij Rothschild alle rekeningen zou betalen. Peabody ging hierop in, en Peabody zelf werd naast de
populairste gast, vervolgens een zeer goede naam in Londen. Bij het diner gegeven door Peabody op de
‘vierde Juli’ in Engeland om de onafhankelijkheid van de V.S. te vieren, werd hij enorm populair onder de
Engelse aristocratie, die op hun beurt grapjes zaten te maken over Rothschild bij een glas wijn, geschonken
door Peabody. De Engelse aristocratie had niet in de gaten dat elke druppel drank die ze nuttigden door
Rothschild was betaald. Peabody werd daarnaast een enorme succesvolle zakenman aan beide kanten van
de Atlantische oceaan, en werkte samen met het Huis Rothschild die hem in de schaduw steunde.
Peabody’s agent in Amerika was een firma in Boston genaamd Beebe, Morgan and Company. Deze werd
gerunned door Junius S. Morgan (de vader van John Pierpont [J.P.] Morgan). Dit bedrijf ging als ‘agent’ in de
60er jaren van de 19e eeuw in Londen volledig samen als partner in George Peabody and Company, waarbij
het bedrijf van Morgan zelf, nauwe banden aanging met de Rothschilds.
Later zij de baron Kurt von Schröder; "De invloed van de grote banken op de Duitse industrie werd zo groot,
dat er bijna geen stukje van de Duitse industrie was dat niet onder hun controle stond." Zoals Kurt von
Schröder dit zei, staat dit in een rapport van een regeringscommissie uit de Verenigde Staten, over een
onderzoek naar de Dresdner bank in 1945 - 1946.
Een aantal Amerikaanse bedrijven die Adolf Hitler (en via het Federal Reserve System van
Rothschild/Warburg) financiërden zijn;
Chase National Bank (Rockefeller) *
National City Bank (Rockefeller) *
Standard Oil (Rockefeller) *
General Aniline and Film
Sterling Products
Radio Corporation of America (RCA)
Ford Motors
General Motors
International Telephone and Telegraph (ITT)
IBM
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Alcoa (het Mellon-Davis-Duke monopolie)
Hearst newspaper syndicate
Readers Digest magazine
Du Pont
The Saturday Evening Post
Sullivan and Cromwell law firm (Allen Dulles = CIA)
Texas [Oil] Company *
Davis Oil Company
SKF Industries(*) - De Rockefellers hebben tevens samen met de Rothschild's naast het Nationaal
Socialisme ook het Communisme op zeer grove wijze gefinanciërd.
Dezelfde geldmagnaten en industriëlen (nog altijd) achter het Communisme
Open de boeken…. En je zult versteld staan als je ziet hoeveel Amerikaans geld werd weggenomen van de
schatkist der Verenigde Staten voor het welzijn van Rusland. Zoek uit, welke zaken werden verricht voor de
Staatsbank van Sovjet Rusland, door zijn correspondent, de Chase Bank van New York…."
- Congressman Louis T. McFadden (Chairman, House Banking Committé)
Dr. Bella Dodd, een ex-Communiste en leider van de Communistische Partij voor Amerika (CPUSA) in de
30er en 40er jaren (ze bekeerde zichzelf aan het einde van haar leven tot de Katholieke kerk), sprak
naderhand vaak over ondermeer de Communistische infiltratie binnen de Katholieke kerk (als insider kon ze
dat heel erg goed weten, en ze spreekt in haar boek "School of Darkness" dan ook nadrukkelijk over 1100
Communisten die in het geheim Katholiek ‘priester’ werden in de jaren ‘30), en sprak verder ook over hoe ze
als ware idealiste langzaam maar zeker de ware aard van het Communisme begon te doorgronden. En
vooral toen haar werd verteld, dat wanneer (tijdens de tweede wereldoorlog) de directe communicatie met
Moskou onmogelijk zou worden geacht, ze naar New York moest bellen (de Waldorf Towers), waar vandaan
ze vervolgens 1 van de 3 mensen zou spreken die ‘alles afwisten van de binnenste agenda van het
Communisme’. Volgens haar waren deze mensen alle drie stuk voor stuk extreem rijke Amerikaanse
Kapitalisten (multi-miljonairs). Daarbij was het adres van het hoofdkwartier van de partij (35 E. 12th Street)
verdeeld over negen verdiepingen, en (zo stelde ze) werden ze alle negen gebruikt voor CPUSA zaken. De
6de verdieping (ook onder hun ‘beheer’) werd gebruikt voor de Joodse krant de Freiheit, en tevens door de
Jewish Commission. Ze zei later; "Ik denk dat het Communistische komplot eerder een onderdeel is van een
veel groter komplot…." Ze vreesde later nog steeds voor haar leven en was bang dat ze teveel zou vertellen
van hetgeen ze wist. In haar boek "School of Darkness" stelt ze dat het Comminisme in feite een hoax was,
voortgebracht door financierders uit New York en Londen, om ‘de gewone man’ onder controle te stellen,
wereld tirannie te bevorderen en een Fascistische wereldoverheid voort te kunnen brengen. En hier heeft ze
stellig gelijk in gehad. De oorlogsjaren werden een prachtige samenwerking tussen de Communistische
partij aldaar en de kapitalistische elite, waarbij dezelfde elite figuren een Communistisch propaganda bureau
financierde (Russian Institute) welke op hetzelfde adres te vinden was als de CFR van Rockefeller. Hier
mengden grote namen als Whitney, Vanderbilt, Lamont en Morgan zichzelf met de Communisten. Bijna de
gehele administraties van president Roosevelt en Truman werden gedomineerd door Communisten en
mensen met Communistische sympathieën (!!!!). Verder stelde Bella Dodd dat het Communisme een
‘vreemde geheime sekte’ is welke het doel heeft, de complete (religieuze) Westerse beschaving te
vernietigen. Bella Dodd hielp in die tijden tevens mee om het Congress of American Women van de grond
te trekken (de voorloper van de Feministische beweging welke gezorgd heeft voor een omwenteling in de
‘natuurlijke orde’ in de verhoudingen van man en vrouw). Het Sovjet Communisme (net als vele andere
soorten van ‘Communisme’ van vandaag de dag) was een ‘apparaat’ in handen van de grootkapitalisten, de
Maffia en de Internationale (privé) bankiers. Ook de CPUSA zelf had connecties met de geheime politie van
Stalin middels het Brother-Sun netwerk (waar de CPUSA in operatie actief voor was). Via dit netwerk zouden
geallieerde atoom-geheimen zijn gestolen en voorts zijn overgedragen richting de Sovjet Unie. Grote
subsidies richting de CPUSA kwamen vanuit Moskou, en vooral in de vroege jaren. Daarna sluisde de
Joods/Russische miljonair en industrieel Armand Hammer (tevens een Rockefeller agent van het concern
Occidental Petroleum) Sovjet gelden richting die organisatie. De CPUSA had tevens sinds 1924 een
overeenkomst met de Maffia. Dit werd ondermeer verteld door Maurice Malkin (een ex-leider van de CPUSA
- en tevens van Joodse origine),welke gediend had in de Russische Communistische onderwereld. Hij werd
extreem veroordeeld en aangevallen toen hij dit in een getuigenis voor het Congres naar voren bracht
(Malkin’s broer was een toegewijd Marxist en werd later omgebracht onder het regime van Stalin).
De Rockefeller's waren (natuurlijk!!) ook zeer diep betrokken bij de promotie en investeringen van de
Communistische Revolutie. De Marxistische ideologie was niet hetgeen ze interesseerde, maar men wilde
het ondermeer gebruiken vanuit zakelijke interesse. Standard Oil Company werkte absoluut samen met
Royal Dutch Shell om de controle te verkrijgen over de lucratieve Europese markt. Rockefeller financiërde
Lenin met enorme bedragen om de Communistische Revolutie in 1905 te bewerkstelligen. Jacob Schiff zijn
bankier, heeft ook de Japanners gefinanciërd in hun oorlog tegen Rusland. Schiff zorgde ook voor de gelden
die naar Trotsky en Stalin gingen. Zoals eerder werd gezegd is Karl Marx absoluut te associëren met het
Huis Rothschild. Karl Marx en Frederick Engels zijn door het Huis Rothschild gefinanciërd doormiddel van
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fondsen ten tijden dat zij 'Das Kapital' en 'Het Communistisch Manifesto' schreven. Ook Leon Trotsky kwam
voort uit deze kringen. Trotsky huwde de dochter van de bankier Abram Zhivotovsky welke een zeer nauwe
samenwerking had met het Huis Rothschild. Rockefeller zag in het Communisme het ultieme monopolie.
Niet alleen qua macht over de overheid maar een bijna 'eeuwigdurende' wat de absolute progressie was van
zijn Standard Oil monopolie. De Rockefellers gaven financiële steun aan het Communisme toen de Tsaar in
Rusland hen de toegang tot de Russische olievelden had geweigerd. Op deze olievelden werd op dat
moment al door Royal Dutch Shell Co. gepompt, maar Rockefeller wilde tevens zijn Standard Oil in Rusland
vestigen. Royal Dutch (Royal Dutch Shell) werd mede beheerd door de Rothschilds en de Nobel brothers.
Dezelfde namen blijven echter terug komen wanneer we kijken naar de financiële structuur die het
Communisme hebben grootgemaakt, en diens revoluties hebben bekostigd; Hier schrijven we duidelijk de
namen Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Mortimer L. Schiff, Jerome J. Hanauer, Kuhn, Loeb &
Company, Rockefeller, Guaranty Trust (Lamont van J.P. Morgan) en Brownbrothers & Harriman. Het State
department decimal file (861.00/5339) dat zelfs de titel draagt ‘Bolsjewisme en Judaïsme’ (gedateerd op 13
november 1918) geeft eveneens de namen Isaac Seligman, Guggenheim en Max Breitung weer. Ook
Speyer & Co komt in het rapport naar voren. Maar er is nog meer. Zo is er ook een ondervragings rapport uit
1938 van de NKVD (Stalinistische geheime politie), waarbij Christian Rakovsky (Communistisch
Revolutionair) werd ondervraagt, daar hem doodstraf door executie zou staan te wachten voor een mislukte
poging om Stalin omver te werpen. Rakovsky was een revolutionair leider van een (Trotsky) groep die
overheidsfunctionarissen aanviel. Lenin stelde hem in 1919 aan voor de overheid in de Oekraïne, en in 1925
stelde Stalin hem aan als Russische ambassadeur voor Parijs. Rakovsky behoorde echter tot de machtige
revolutionaire groep van Leon Trotsky (deze verkregen hun orders van de Rothschilds). Velen van deze
groep werden in 1937 doodgeschoten na de Stalinistische zuiveringen binnen de Communistische partij.
Rakovsky werd bij nacht en ontij op 26 januari 1938 aan een ondervraging onderworpen door de naaste
agent van Stalin (Gavriil Kus’min - bekend als Gabriel). Naast zijn aanwezigheid - inclusief een verborgen
geluidstechnicus - was ook Dr. Jose Landowsky aanwezig (deze werd door de NKVD ingeroepen voor ‘het
losmaken van de tongen van gevangenen’ - maar daarentegen werd hij letterlijk ziek van de vele
martelingen waar hij getuige van was geweest). De ondervraging van Rakovsky was echter geheel anders,
en zeer zeker mild te noemen. Hij kreeg een (te) lichte drug in zijn drinken, waarvan Dr. Landowsky niet
verwachtte dat het veel effect zou hebben. De ondervraging duurde van middernacht tot 7:00 uur in de
ochtend, en werd gedaan in het Frans. Gavriil Kus’min gaf daarna aan Landowsky het bevel om de
ondervraging in het Russisch te vertalen en er twee kopiën van te maken. Landowsky zelf, was zeer
ondersteboven van de ondervraging en maakte vervolgens nog een extra kopie voor zichzelf - een riskante
zaak overigens. Hij schreef later; ‘Ik verontschuldig mijzelf niet dat ik hier het lef voor heb gehad.’
(Begrijpelijk, daar zijn vader - een Tsaristische kolonel - door de Bolsjewieken dood werd geschoten tijdens
de revolutie in 1917). Een Spaanse vrijwilliger vond het document later op het dode lichaam van Dr.
Landowsky in een hut aan het front in Petrograd gedurende de Tweede wereldoorlog. Vervolgens nam hij
het mee naar Spanje waarna het in 1949 gepubliceerd werd onder de naam ‘Sinfonia en Rojo Mayo’. Het
gehele document werd in 1968 gepubliceerd in het Engels in eenboek onder de naam ‘Red Symphony: XRay of Revolution’. Dit document was er dus eigenlijk niet voor om publiekelijk geopenbaard te worden, daar
het een aantal zeer interessante zaken verteld over de ‘ware heersers van de wereld’, en vele andere
dubieuze zaken. Rakovsky spreekt hier over een geheime machtsgroep die zowel het Communisme als het
Nationaal Socialisme groot heeft gemaakt, de Romanov’s (Tsaristische familie) in het geheim bestrijdde
(middels de Revolutie) en tevens van gelden voorzag, en zo een ‘synthese’ wilde bewerkstelligen middels
een dialektisch plan. Rakovsky spreekt van ‘HEN/ZIJ’ wanneer hij het over die geheime machtsgroep heeft,
en geeft voor zover hij kan (of wil) vertellen enkel en alleen de ‘familienamen’ van HEN door. Hij zei
vervolgens dat hij niet wist welke personages uit die familienamen precies tot ‘HEN/ZIJ’ behoorden. Hij
spreekt verder over Hitler, Stalin, Trotsky, Lenin enz. Let wel; Dit document is een zeer belangrijke te
noemen voor een JUISTE kijk op de ECHTE geschiedenis. Daarbij is het een zeer opmerkelijk document
(niet alleen om de grootse onthullingen van Rakovsky) omdat het stamt van voor de Tweede wereld oorlog
(1938), in een tijd dat Duitsland in de volle bloei stond van het Nationaal Socialisme. Rakovsky vertelde over
de grote geldverstrekkers van de revolutie, maar tevens over de dubieuze rol die Internationale bankiers
gespeeld hebben in zowel het Communisme als het Nationaal Socialisme. Rakovsky stelde eerder in de
ondervraging;
"In 1929, toen de Nationaal Socialistische Partij een crisis in haar groei begon te ervaren en de financiele
middelen ontoereikend waren, stuurden ‘ZIJ’ hun ambassadeur erheen. Ik weet zelfs zijn naam; het was één
van de Warburgs. In directe onderhandelingen met Hitler gingen ze akkoord met de financiering van de
Nationaal Socialistische Partij. En de laatstgenoemde ontving in een paar jaar tijd miljoenen dollars, die
werden verzonden van Wallstreet, en miljoenen Marken van Duitse financiers door Schacht; het onderhoud
van de S.A. en SS en ook de financiering van de verkiezingen die plaats vonden, welke Hitler aan de macht
bracht, werden gedaan door de Dollars en de Marken die door ‘HEN’ werden gezonden."
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Zo stelde Gavriil Kus’min (degene die de ondervraging leidde) een stukje verder in de ondervraging; "Als,
zoals je bevestigd, het ‘ZIJ’ waren die hem [Hitler] Führer maakte, dan hebben zij de macht over hem en
moet hij hen gehoorzamen."
Rakovsky; "In navolging van het feit dat ik wat haastig was, drukte ik mijzelf niet correct genoeg uit en u
begreep mij niet. Als het waar is dat ZIJ Hitler financierden, dan betekent dit niet dat ze hun bestaan en hun
bedoelingen aan hem [Hitler] bekend maakten. De ambassadeur Warburg presenteerde zichzelf onder een
valse naam, en Hitler raadde nog niet eens zijn ras; Hij [Warburg] loog ook over wiens vertegenwoordiger hij
was. Hij vertelde hem dat hij door de financiele cirkels van Wallstreet werd gestuurd welke geïnteresseerd
waren in het financieren van de Nationaal Socialistische beweging met het doel een bedreiging te creëren
tegen Frankrijk, wiens overheden een financieel beleid nastreven die een crisis in de Verenigde Staten
veroorzaakt."
Dit Rakovsky document (Red Symphony -- klik op de link om dit pdf.file te downloaden) is zeer zeker de
moeite van het lezen waard, en het zal menigeen een juiste blik kunnen laten werpen op de verborgen
agenda van beide wereldoorlogen.
Veel later is Averell Harriman (Skull&Bones / financiërder voor N.S. Duitsland - Harriman werd groot
gemaakt door Rothschild) verantwoordelijk geweest voor het verschepen van hele fabrieken naar Rusland.
Sommige onderzoekers beweren ook dat Harriman toezag op de overdracht van nucleare geheimen en
plutonium. Averell Harriman was samen met Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt en Joseph Stalin op
de Moskou Conferenties die tussen '42 en '47 plaats vonden om de 'opening van een tweede front' te
bespreken. Deze conferenties werden gehouden voor de zogenaamde totstandkoming van het lend-lease
project om de overdracht van voedsel, wapentuig etc. rond te maken. De aangestuurde macht van het huis
Rothschild door de namen Kuhn, Schiff en Warburg waren met het Rockefeller complex de grootste
geldverstrekkers om het Communisme groots te doen zegevieren, en daarbij als een zeer krachtige stroming
de wereld in te brengen. Deze investeringsreuzen stonden overigens op zeer goede voet, met Colonel
Mandell House (CFR), welke ondermeer de geheime werkwijze in zijn boek 'Intimate papers' heeft
beschreven over hoe men 'problemen moet creëren om een 'oplossing' te verkrijgen die de punten van de
agenda 'staven'... De Chase National Bank (nu de Chase Manhattan Bank, tevens 1 van de beheerders van
de Federal Reserve banken), was de financiële kracht achter de Russische overheid vanaf de
Bolsjevistische revolutie. Deze bank werd (en word nog) beheerd door Rockefeller. De Chase National Bank
heeft in 1926 de Russische overheid een enorme macht gegeven door hen ondermeer 30 miljoen Dollar aan
krediet te geven. Stalin zelf, heeft in 1944 bevestigd dat tweederde van de Sovjet Industrie door
Amerikaanse hulp en gelden werd opgezet. Dezelfde figuren die nu nog steeds aan de touwtjes trekken en
notabene bekend staan naast de beruchte Anglo-Amerikaanse tak als ‘wel edele’ steenrijke Joodse families,
zorgden ervoor dat Duitsland groot werd gemaakt voordat de oorlog uitbrak, en dat Duitsland de verdere
jaren een economie had waar ze oorlog mee kon voeren (zowel vanuit verdediging als aanvallend).
Daarnaast werd hetzelfde spelletje gespeeld voor de Communisten in Rusland. Daarbij schreef de
Russische generaal Arsene DeGoulevitch in zijn boek "Czarism and the Revolution" dat het ‘echte’ geld
voornamelijk vanuit Engelse en Amerikaanse kringen kwam, welke voor een lange tijd de Russische
revolutie steun verleenden. DeGoulevitch die zijn informatie van een andere Russische generaal ontving, zei
dat de Russische revolutie in elkaar werd gezet door de Engelsen, om precies te zijn, door sir George
Buchanan en Lord Alfred Milner (van de Cecil Rhodes Round Table group, waarvan leden ook Adolf Hitler
benaderden. Ook Hjalmar Schacht, de bankier van Hitler welke voor die functie verkozen werd door Hitler en
Warburg, was lid van deze groep). Hij zei; "In privé gesprekken werd mij verteld dat er meer dan 21 miljoen
roebels werd gespendeerd door Lord Milner inzake het financieren van de Russische revolutie." Ook
Vladimir Lenin zelf, wist dat hij niet zelf de controle voerde over hetgeen geschiedde (natuurlijk!!). Hij schreef
eens; "De staat functioneert niet zoals wij wensen. Hoe functioneert het? De auto gehoorzaamd niet. Een
man is aan het stuur en lijkt het te besturen, maar de auto rijd niet in de gewenste richting. Het beweegt zich
zoals een andere kracht het wenst." Hier zien we dus weer de macht van dezelfde families binnen de
broederschap. En het is zeker niet mis te noemen wat deze elite-macht door de geschiedenis heen heeft
veroorzaakt om ongezien tot een zichzelf steeds meer uitbreidende (wereld)macht (NWO) te kunnen komen.
Zonder deze ‘Babylonische’ (Illuminati) broederschap van ondermeer internationale topbankiers die nu nog
steeds het heft in handen hebben (en machtiger zijn als ooit tevoren), geen tweede wereldoorlog, geen NS
Duitsland, en geen Sovjet Communisme. En zo ook anno vandaag, geen Zionisme. Het geld wat zij
opstreken aan de tweede wereldoorlog hadden zij niet nodig om ‘nog rijker’ te worden. Deze lieden kunnen
zichzelf echt ALLES permitteren. Ook voor die tijd. Het gaat hier om macht en controle. En die slag hebben
ze wederom gewonnen. Het is voor zover we zien eigenlijk nooit anders geweest, dan dat meerdere
machten werden gecreëerd om oorlogen tegen elkaar te voeren, waarbij die machten in feite gefinanciërd
werden door dezelfde geesten. Wanneer iemand voor zijn ‘land gaat vechten’ heeft diegene dus een ‘vijand’.
Het doel is voor diegene simpel; Hij strijd tegen een zichtbare vijand die zijn land wil ‘veroveren’. Voor
diegene is het doel van die oorlog dus ‘verdediging door strijd’. Of deze vedediging nu bestaat uit een eerste
aanval of niet.
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(in het geval van Hitler, heeft het zelfs te maken met een grootschalige uitlokking om Duitsland in een oorlog
te krijgen. Hitler deed net als Stalin en Lenin de dingen toch weer eventjes anders dan dat men achter de
schermen aanvankelijk verwacht had)
Dat is voor hem de eenvoudige agenda, en voor hem de eenvoudige waarheid. Maar is dit dan de
‘werkelijke’ agenda? Simpel gezegd; Nee. Wanneer diegene zou weten dat zijn ‘vijanden’ ook uit dezelfde
bronnen worden gefinancierd evenals zijn eigen strijd voor zijn land of natie, dan wordt het verhaal natuurlijk
een flink stukje anders. Dan betekent het heel eenvoudig dat de inzet voor oorlog op alle fronten een geheel
andere doelstelling dient, en dus een verborgen agenda. Diegene zou dus gaan inzien dat zijn inzet om ‘te
sterven’ voor die natie helemaal niets te maken heeft met het idee dat hij hier zelf van heeft, maar dat zijn
leven (en dat van zijn ‘vijand’) systematisch wordt ingezet voor een bloedige machtsuitbreiding voor en door
enkelen, die geen zier geven of hij keihard sneuveld en daarbij een gezin achter laat in die dubbel
gefinancierde strijd. Voor die ongeziene groep is de gewone burger niets meer dan een product, een slaaf of
een nietige mier die men onder de voetzool vertrapt. Met zo’n inzicht wordt ‘oorlog’ voor een ieder een
volstrekt zinloos iets, en kan men stellen dat diegenen die achter de grote propaganda-machine zitten van
‘vechten voor je vaderland’ of vechten voor wat voor soort ‘Nationaal/Internationaal ideaal’ middels militaire
strijd, dan ook de directe vijanden zijn van elke goedgeaarde burger van welk land en welke natie dan ook.
Daarbij zorgen dezelfde figuren iedere keer weer dat men ‘bedreigd wordt’ middels de dreiging van oorlog
zodat men geen andere uitweg heeft dan zichzelf en dierbaren te verdedigen middels gebundelde kracht (en
wie verleend hiervoor weer de financiëringen?). Een ieder word volledig gek gemaakt door deze
machtswellustelingen, en de middelen daarvoor lijken onuitputtelijk. De Majoor Generaal Smedley Darlington
Butler (1881-1940) stelde eens heel duidelijk;
"Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er
voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om
draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s." Een agenda die
geruisloos isvoortgezet via Nederlands grondgebied als paard van Troje binnen Europa en de
Bilderbergconferenties (video).Lees meer
De Anarchist Lysander Spooner (1808-1887) stelde het eens zeer duidelijk en precies op de volgende wijze;
"This business of lending blood money is one of the most thoroughly sordid, cold blooded, and criminal that
was ever carried on, to any considerable extent, amongst human beings. It is like lending money to slave
traders, or to common robbers and pirates, to be repaid out of their plunder. And the man who loans money
to governments, so called, for the purpose of enabling the latter to rob, enslave and murder their people, are
among the greatest villains that the world has ever seen."
Laat ons duidelijk zijn wanneer er over joodse bankiers wordt gesproken, word hierbij een selecte groep
bedoeld DIE HET JUDAÏSME HEBBEN GEADOPTEERD EN MISBRUIKT VANUIT WELLICHT POLITIEKE
REDENEN. HET GAAT HIER OM EEN UITERST KLEINE KLIEK VAN ZEER INVLOEDRIJKE MENSEN!!
Dus niet het joodse volk in het algemeen die uiteindelijk net als ons misleid en misbruikt worden, zij hebben
hier niets mee te maken!! Velen staan onder invloed van het Zionisme, wat niet betekend dat elke
aanhanger van het Zionisme een onbetrouwbaar persoon is. Er is een groot verschil tussen de burgers en
de invloedrijke stromingen waar wij met zijn allen van geboorte tot ons graf onder gebukt gaan, “ ook het het
Joodse volk die hun jongeren zien sneuvelen voor de zelfde leugens in de zelfde oorlogen, net als
Palestijnen, Amerikanen, Europeanen en vele anderen… Mede door de haat die ze voor elkaar
voelenDANKZIJ DE ENORM GEFINANCIËRDE PROPAGANDA NETWERKEN. Het gaat niet om de Joodse
burgers!LATEN WIJ DIT GOED ONTHOUDEN! Ook zij zijn slachtoffers die onze steun en begrip nodig
hebben!
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten

Een zwarte dag voor Turkije
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk op welke manier
de Turkse AK partij van Erdogan erin is geslaagd om de
verkiezingen te winnen.
Het zal ongetwijfeld een combinatie van kiezersfraude,
intimidatie en chantage zijn geweest die hebben geleid tot de
overwinning van afgelopen zondag.
Er bestaat dan ook geen enkele twijfel dat deze uitslag meer de
wil is van Erdogan dan van de Turkse bevolking. Er zijn al de
nodige twijfels geuit over deze verkiezingen door de
internationale waarnemers, waaronder Amerika.
Kort nog wat van de achtergrond van het verhaal. Nadat
Erdogan bij de verkiezingen in juni er niet in slaagde om een
meerderheid te behalen voor zijn AK partij, begon hij een burgeroorlog tegen de PKK. Met als doel de
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bevolking wijs te maken dat de enige manier om de “terroristen” van de PKK te kunnen bedwingen een
sterke dictator is zoals hijzelf.
De PKK ondertussen beschuldigt Erdogan ervan dat hij aan ISIS geliëerde mensen heeft gebruikt om
zogenaamde False Flag operaties uit te voeren op Turks grondgebied, gericht tegen Turkse burgers om de
bevolking zo bang te maken dat ze hun steun voor de pro Koerdische partij HDP zouden opgeven.
Dat dit geen uit de lucht gegrepen verhaal is, bewijst het feit dat zijn partner in crime, premier Ahmet
Davutoglu,op heterdaad is betrapt met het beramen van een Falgse Flag operatie. In dit geval ging het om
het fabriceren van een excuus om Syrië binnen te kunnen vallen.
Het gevolg van de door Erdogan gestartte burgeroorlog tegen de PKK loog er niet om. Alles en iedereen die
in de verste verte iets tegen de overheid zou kunnen hebben, werd aangepakt.
Hoe dat bijvoorbeeld ging met de kantoren van de HDP partij is te zien op de volgende foto’s.
Ongeveer een week voordat bovengenoemde aanvallen op de HDP partij plaatsvonden, werden er in
Ankara drie Vice journalisten gearresteerd. De formele reden dat de twee Britten en een Irakees werden
opgepakt was omdat ze zich namens ISIS bezig zouden houden met terroristische activiteiten.
Daar bleef het niet bij. De Turkse politie viel ook bij Koza-Ipek media naar
binnen die onder meer eigenaar zijn van twee Turkse kranten, Bugun en
Millet en de TV kanalen Bugun TV en Kanalturk, alsmede de website
BGNNews.com. Deze mediagroep is nauw geliëerd aan Erdogan’s
politieke tegenstander Fethulla Gülen.
Na de “verkiezingen” die door vrijwel geen enkele onafhankelijke
waarnemer legitiem worden geacht, heeft de Turkse politie opnieuw een
aantal journalisten gearresteerd, dit keer omdat ze een staatsgreep
zouden hebben willen plegen.
Omdat ze afgelopen zondag op de voorpagina van een nieuwstijdschrift,
Nokta, hadden gezet: “Het begin van de burgeroorlog”. Op basis hiervan zijn
twee redacteuren, Cevheri Guven en Murat Capan, de gevangenis in gegooid
met als aanklacht “het in elkaar zetten van een staatsgreep”.
Ook medestanders van Gülen moesten het weer ontzien:
De Turkse politie heeft dinsdag tientallen mensen opgepakt die in verband
kunnen worden gebracht met Fethullah Gülen, de politieke vijand van
president Erdogan.
Onder de arrestanten bevinden zich hoge politieofficieren en ambtenaren.
Het Openbaar Ministerie deelde mee dat in de stad Izmir 57 leden van de
''terreurgroep" van Gülen waren aangehouden. De formele beschuldiging
slaat terug op een poging tot zuivering van het leger tijdens een zogenaamd
spionageproces in 2012.
Erdogan kon ooit rekenen op de steun van moslimgeestelijke Gülen, maar later kwam het tot een breuk.
Laatstgenoemde woont al sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten. Officieel is Gülen verdachte
nummer één in de zaak van de zuivering.
De arrestaties volgen twee dagen nadat de AKP van Tayyip Erdogan de parlementsverkiezingen won.
Wat hier allemaal gebeurt, is een totale farce met een volkomen losgeslagen dictator die nu helemaal kan
doen wat hij wil en niemand die hem een strobreed in de weg legt.
Hij speelt het slim door de Amerikanen toestemming te geven vluchten te mogen uitvoeren vanaf de basis
Incirlik. Hierdoor kijken de Amerikanen de andere kant op wanneer Turkse vliegtuigen niet ISIS aanvallen
maar Koerdische “terroristen” in Syrië, nota bene een van de weinige groeperingen die zich wél
daadwerkelijk bezighouden met het bestrijden van ISIS.
Ook is Amerika niet thuis wanneer Erdogan op wrede en onacceptabele manieren afrekent met eenieder die
tegen hem is.
De kroon wordt toch wel weer gespannen door Europa. Wij gebruiken eigenlijk nooit het woord “achterlijk”,
maar in dit geval is het volkomen op zijn plaats als je de achterlijke reactie leest van Europa op de Turkse
gemanipuleerde verkiezingsuitslagen:
De Europese Unie vertrouwt erop dat de Turkse regering er alles aan doet om de rechtsstaat en de
fundamentele vrijheden te versterken en weer ''constructief'' in gesprek gaat met de (Koerdische) oppositie.
Dat schrijft EU-president Donald Tusk dinsdag in een felicitatiebrief aan de Turkse premier Ahmet Davutoglu.
Europa dat het in zijn broek doet voor nog meer vluchtelingen die via Turkije de heilstaat binnen komen. Die
mede daardoor ook volkomen maling heeft aan de mensenrechten in Turkije want het hemd is nader dan de
rok. Zolang die aardige Erdogan er maar van alles aan doet om ze tegen te houden dan accepteren wij alles.
Zelfs een versneld lidmaatschap van de EU is nu ineens uiteraard wel bespreekbaar.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9967:een-zwarte-dag-voorturkije&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De waarheid over Gaddafi’s Libië
De Stille Waarheid:
Voordat de NAVO en de V.S. in maart 2011 begonnen met het bombarderen van Libië, stond de VN op het
punt om Kolonel Muammar Gaddafi eind maart 2011 een prijs uit te reiken voor zijn prestaties op het gebied
van mensenrechten.
Is het niet vreemd, dat de NAVO en de V.S. ons opeens via de mainstream media vertelden dat Gaddafi een
”brutale dictator” was, en dat hij grootschalig geweld tegen de burgerbevolking zou gebruiken?
En dit terwijl de VN één maand voor de bombardementen hem wilde prijzen voor de bestaande
mensenrechten in zijn land?
Wat was nou de échte reden voor de bombardementen, de propaganda en de steun van de NAVO aan de
‘anti-regering rebellen’?
Libië vóór de val van Gaddafi
Tot 2011 was Libië een land dat gebaseerd was op de Jamahiriya, een islamitische en socialistische
ideologie ontwikkeld door Muammar Gaddafi, geschreven in het Groene Boek waarbij het volk alle macht
zou hebben. Er bestonden geen politieke partijen. Volgens critici was Libië een dictatuur, Gaddafi gaf als
reactie hierop aan dat “westerse mensen het Libische systeem niet begrijpen”. Als we naar het ”Libische
systeem” kijken, klinkt het niet echt als een slecht systeem in de oren. Libië had vóór de oorlog namelijk een
levensverwachting van 74 jaar, was het hoogst genoteerde Afrikaanse land op de index van de menselijke
ontwikkeling van de Verenigde Naties en had ook een van de hoogste bbp’s van het continent. Voor een
Afrikaans land heeft het een zeer hogealfabetiseringsgraad. Maar dat niet alleen:
 De gezondheidszorg was gratis.
 Educatie was gratis.
 Elektriciteitsrekeningen bestonden niet, stroom was gratis.
 Daklozen waren er niet, het hebben van een huis was in Libië een van de mensenrechten die
voor iedereen golden.
 Alle pasgetrouwde stelletjes ontvingen 60,000 Dinar (€30.000) van de overheid om hun eerste
appartement te kopen, om het zo makkelijker te maken een gezin te stichten.
 Gaddafi heeft het grootste irrigatie-project ooit uitgevoerd, genaamd ”The Great Man Made
River Project”, om water voor iedereen toegankelijk te maken in het woestijnland.
 Een klein percentage van de olie-opbrengsten van het land werd direct op de rekeningen van
de bevolking gestort.
 Libië had haar eigen staatsbank die leningen verstrekte aan de burgers tegen nul procent
rente.
 Alle moeders met een pasgeboren baby kregen $5000 én een uitkering.
 Voor Inwoners die geen geschikte studie of medische zorg in Libië konden vinden, betaalde
de overheid niet alleen de reis naar het buitenland, maar kregen ook $2,300 per maand voor
accommodatie en vervoerskosten.
Hoe kan het dat we vóór de bombardementen een compleet ander beeld in de media te zien kregen over
Gadaffi’s Libië? Waarom werden deze feiten verborgen gehouden voor de Nederlandse bevolking?
Zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat Gaddafi plannen op tafel had liggen om voortaan goud, in
plaats van dollars te vragen voor de Libische olie? Terwijl de V.S. geen gram goud op voorraad heeft, en de
NAVO-landen het simpelweg niet kunnen veroorloven.
Of was de reden toch dat Gaddafi op het punt stond om in plaats van waardeloze stukjes papier zoals de
Dollar een nieuwe valuta wilde introduceren in Libië: De gouden Dinar, die bestond uit echte gouden munten
en staafjes die de positie van de Dollar en de Euro zou kunnen verzwakken?
Één ding was duidelijk: De NAVO en de V.S. wilden kosten wat het kost Gaddafi weg hebben.
Propaganda
Aangezien Nederland een actief lid is van de NAVO, schetste de Nederlandse mainstream-media een
compleet ander beeld over Libië en Gaddafi met behulp van propaganda en leugens om zo de bevolking
achter de NAVO-bombardementen te laten staan. Een opmerkelijk voorbeeld: Diverse westerse mainstreammedia berichtten eind september 2011 massaal over een massagraf waarvoor Kolonel Gaddafi
verantwoordelijk zou zijn. Enkel de Franse krant Libération heeft daadwerkelijk een journalist naar het
gebied gestuurd. Toen de botten geïdentificeerd waren werd het duidelijk dat het ging om de zoveelste
westerse propagandastunt.
De NOS berichtte: ‘In de Libische hoofdstad Tripoli is een massagraf gevonden met meer dan 1.270
lichamen. Het massagraf ligt bij de beruchte Abu Salim-gevangenis, waar het regime van de verdreven
kolonel Gaddafi zijn tegenstanders opsloot. Volgens mensenrechtenorganisaties is daar in 1996 een
massamoord gepleegd, waarbij 2.000 gevangenen zijn omgekomen’.
Nadat de botten geïdentificeerd waren, werd het duidelijk dat het ging om kamelenbotten,en dat de rest van
het bericht een broodje aap-verhaal was. De NOS heeft dit nooit publiekelijk naar buiten gebracht.
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Hillary Clinton ontmaskerd als misbruikster vrouwen en meisjes (video)
Gedurende vele jaren doet de gedoodverfde Amerikaanse
presidentskandidaat Hillary Clinton zich al voor als voorvechtster van
de rechten van vrouwen en meisjes.
Naar nu blijkt doet ze in de praktijk precies het tegenovergestelde
door verkrachtingsslachtoffers van echtgenoot Bill te intimideren en te
bedreigen. De presidentsverkiezingen in Amerika naderen met rasse
schreden en daarbij hoort dat er volop met modder wordt gegooid. Of
het navolgende verhaal ook in de categorie "modder gooien" hoort,
lijkt twijfelachtig. Hillary Clinton doet voorkomen alsof zij een groot
voorvechtster is van de rechten van vrouwen.
Ter illustratie een reeds eerder door ons gepubliceerde video waarin
wordt getoond dat Hillary Clinton overal waar ze verschijnt een pleidooi houdt voor de rechten van vrouwen.
We schreven al tijdens een eerder artikel dat Hillary alleen opkomt voor de rechten van vrouwen als het in
haar verkiezingskraam te pas komt. Dat ze in het werkelijke leven helemaal niets geeft om de rechten van
vrouwen. https://youtu.be/9lvKOfim32U
In haar vroegere jaren was deze ex first lady advocaat. Als zodanig heeft ze niet bepaald grote prestaties
geleverd, maar één van de zaken die ze gedaan heeft was de verdediging van een man die was beschuldigd
van een afgrijselijke verkrachting van een 11-jarig meisje.
Alhoewel Hillary wist dat de man schuldig was, gebruikte ze een aantal legale tactieken waarbij het meisje
werd weggezet als een “psychisch gestoorde slet”. Waarbij ze het voor elkaar kreeg dat de dader uiteindelijk
werd veroordeeld tot een minimale straf en zelfs na een paar maanden voorarrest alweer vrij kwam.
Het meisje dat na de verkrachting in een coma terechtkwam omdat ze niet alleen verkracht was maar ook
geslagen, heeft maanden in een ziekenhuis doorgebracht om te herstellen. Ze heeft daarna tien jaar lang
therapie gehad en kreeg van haar artsen te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer kinderen zou kunnen
krijgen. Ze is nu 52, is nooit getrouwd en heeft nooit kinderen gekregen.
Nu blijkt wederom dat Hillary de rechten van vrouwen met voeten treedt; zeker als ze zijn aangerand door
haar man Bill.
Dat is in ieder geval de mening van Roger Stone die een boek heeft geschreven met de titel: “The Clintons’
War on Women”.
Stone zegt onder andere het volgende:
“Het verhaal van Hillary Clinton in haar verkiezingscampagne is dat ze altijd al een voorvechter is geweest
voor vrouwen en meisjes en dat is totale onzin. In werkelijkheid is ze een misbruikster van vrouwen en
meisjes”. Stone baseert dit op de manier waarop ze er altijd alles aan doet om de misstappen van haar
echtgenoot Bill voor het grote publiek verborgen te houden. Stone noemt Bill Clinton een seksueel roofdier,
vergelijkbaar met Bill Cosby.
Hij heeft dan ook 27 vrouwen opgespoord die allen zijn aangerand of verkracht door Bill Clinton. Hij legt er
verder de nadruk op dat dit alleen de vrouwen zijn die door Bill werden gedwongen tot seks. Als hij de
vrijwillige “one night stands” ook had meegeteld dan zou het boek een encyclopedie zijn geworden.
Wanneer Bill dan weer eens heeft toegeslagen, komt vervolgens Hillary opdraven met een batterij
privédetectives die een soort terreurcampagne richting de slachtoffers beginnen om ze op deze manier het
zwijgen op te leggen.
Het zijn niet alleen maar aantijgingen in het boek van Stone, het zijn
lange lijsten met namen en bijbehorende verhalen van terreur en
intimidatie in opdracht van Hillary.
Volgens Stone noemt de voorvechtster van vrouwenrechten de
slachtoffers van haar man Bill bimbo’s, hoeren, sletten en bitches.
Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.
https://youtu.be/5KAUfCBAd8g
Er wordt uiteraard gesuggereerd dat Stone dit allemaal doet omdat
hijzelf een fanatiek Republikein is en Hillary de belangrijkste
Democratische kandidaat.
Zijn antwoord daarop is dat hij bezig is met een boek dat heet “Jeb
and the Bush Crime Family”. Dit boek gaat volgens Stone over dat
Prescott Bush de Nazi’s financierde en dat George H.W. Bush de regie had over een operatie waarbij voor
miljoenen Dollars aan cocaïne Amerika werd binnen gesmokkeld.
Verder wijst Stone erop dat de Clinton en de Bush familie samenwerkten om enorme hoeveelheden geld te
stelen van een liefdadigheidsinstelling die werd geacht de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te helpen.
“Ze hebben maar 10 miljoen Dollar uitgegeven in Haïti, er ontbreekt een bedrag van 128 miljoen Dollar. Ze
hebben de stichting opgeheven en geven geen antwoorden op vragen. Het is een Bush-Clinton
misdaadsyndicaat”.
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De vraag is ook in dit geval of Roger Stone met al deze onthullingen een lang en gelukkig leven is
beschoren.
Of dat binnenkort een juichende Hillary Clinton kraait van plezier om de dood van Stone, net zoals ze dat
deed met de dood van Gaddafi.
https://youtu.be/klC0wAv0p9U
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9968:hillary-clinton-ontmaskerd-alsmisbruikster-vrouwen-en-meisjes&catid=37:wereld&Itemid=50

Incassobureaus in Nederland gaan over de schreef
Naast de blauwe brieven van de belastingdienst is de meest
gehate post in Nederland wel die van incassobureaus en
deurwaarders.
Nog voordat je de envelop hebt opengemaakt, weet je al dat de
dreigementen je om de oren zullen vliegen. Dat is namelijk wat
incassobureaus doen, dreigen.
Uiteraard regent het klachten over dit soort bureautjes die als
paddenstoelen uit de grond schieten want iedere halve zool die
kan lezen en schrijven mag een incassobureau beginnen.
De gevolgen liegen er dan ook niet om zoals de Autoriteit
Consument & Martk (ACM) gisteren bekendmaakte:
Incassobureaus confronteren consumenten vaak met onterechte vorderingen, berekenen te hoge
incassokosten en zetten mensen op ontoelaatbare wijze onder druk om rekeningen te betalen.
Uit de studie blijkt dat incassobureaus in een op de vijf onderzochte gevallen te hoge kosten in rekening
brengen. Rekeningen zijn vaak onduidelijk en oncontroleerbaar. Ook zetten incassobureaus consumenten
onder druk door te dreigen met maatregelen waartoe zij niet bevoegd zijn, zoals beslaglegging op de
bankrekening of gedwongen verkoop van de inboedel.
Hiermee komen we direct aan de kern van het hele probleem:
Velen hebben vreselijk te lijden onder al die dreigende brieven die door incassobureaus op de deurmat
worden gekieperd.
Mensen slapen ’s nachts niet of worden zwetend van angst wakker over hoe het nu verder moet. Allemaal
dankzij de terreur van incassobureaus. Bij sommigen blijft het niet bij correspondentie en vallen ze mensen
ook lastig aan de telefoon om ze zo nog meer onder druk te zetten. Bij een aantal andere loopt het helemaal
de spuigaten uit want die kondigen aan op “huisbezoek” te komen.
Voor al die mensen in Nederland die te lijden hebben onder de terreur van één of meerdere incassobureaus
bij deze goed nieuws: Ze kunnen helemaal niets.
Ja, dreigen, dat is wat ze kunnen en daar houd het ook zo ongeveer mee op. Ze kunnen geen beslag leggen
op je loon, je bankrekeningen of je spullen. Dat kan alleen gebeuren via een deurwaarder die een vonnis
heeft van de rechtbank waarin staat dat je moet betalen.
Natuurlijk dient een onbetaalde rekening voldaan te worden. Dat is in negen van de tien gevallen op te
lossen door een betalingsregeling voor te stellen. Het bedrag wat je dan vervolgens gaat betalen, bepaal je
zelf en niet het incassobureau.
De beste manier is om schriftelijk mee te delen wat je kunt betalen per maand, dat gewoon doen ook al zegt
het incassobureau honderd keer dat “hun cliënt” het er niet mee eens is en meer geld wil zien.
Om een einde te maken aan de terreur van de incassobureaus is het belangrijk om te weten dat ze behalve
dreigen helemaal niets kunnen.
Dat betekent niet dat je je openstaande rekening helemaal niet hoeft te betalen want als we er vanuit gaan
dat de vordering terecht is en je stelt geen betalingsregeling voor dan kan de schuldeiser je dagvaarden en
via een gerechtelijk vonnis betaling afdwingen via een deurwaarder. Dán word het een ander verhaal want
die kan met een vonnis wel degelijk beslag leggen op je loon, bankrekening of bezittingen.
Krijg je een rekening van een incassobureau, kijk hem goed na of er geen gekke dingen op staan en stel
schriftelijk een regeling voor als de vordering terecht blijkt. Verder gaat het niet met een incassobureau.
Mochten ze je lastig vallen aan de telefoon of aan de deur dan kun je aangifte doen bij de politie wegens
stalking. Of, wanneer ze toevallig lid zijn van een branchevereniging daar melding doen via de
klachtenprocedure.
Belangrijkste is om je niet bang te laten maken door al die nodeloze en onzinnige bedreigingen van
incassobureaus.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9972:incassobureaus-in-nederlandgaan-over-de-schreef&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Waanzin in Syrie stijgt tot ongekende hoogte
Barack Obama schijnt net nog iets beter te zijn in het breken
van beloftes dan onze “vloeibare” premier Mark Rutte.
In samenwerking met onder andere dictator Erdogan zullen
“geselecteerde” rebellen in Syrië worden bewapend met
raketten waarmee ze burgervliegtuigen kunnen neerschieten.
Zoals we al verschillende keren hebben geschreven is het
uiterst verdacht dat zowel Amerika als Engeland het "bom aan
boord" verhaal blijven pushen als het gaat om het neergestorte
Russische passagierstoestel boven Egypte.
Een vraag die ook ieder keer weer naar voren komt is of een
beweging zoals ISIS in staat zou zijn om een dergelijk vliegtuig uit de lucht te schieten. De heersende
consensus onder Westerse experts is dat een ISIS niet over de technologie of de expertise bezit om dit voor
elkaar te krijgen.
Dat zijn echter praktische probleempjes die heel goed door de CIA kunnen worden opgelost.
Onder druk van onder andere Saoedi Arabië en de Turkse dictator Erdogan is Washington druk bezig met
het opzetten van bevoorradingslijnen richting “gematigde” rebellen. (Een gematigde rebel snijdt je hoofd
maar voor de helft af, dat scheelt een stuk).
De losgeslagen Erdogan die nu ook Amerika heeft gechanteerd om de Koerdische strijders in Syrië niet
langer van wapens te voorzien, terwijl deze wel worden geacht ISIS te bestrijden. Gelukkig kunnen de
Koerden in Moskou terecht voor hulp en steun.
Maargoed, onderdeel van de wapens die door de CIA zullen worden geleverd aan de gematigde
koppensnellers zijn draagbare luchtdoelraketsystemen, Manpads genaamd, die in staat zijn om
burgervliegtuigen uit de lucht te knallen.
Volgens een verklaring hoeft niemand zich echter zorgen te maken want ze zullen alleen worden gegeven
aan “geselecteerde” rebellen. Deze kunnen ze dan gebruiken in de strijd tegen de regeringstroepen van
Assad, de Iraanse en Hezbollah strijders en de al in Syrië aanwezige Russen.
Ondanks de loze beloften van Barack Obama dat hij er persoonlijk op zal toezien dat de oorlog in Syrië niet
zal ontaarden in een proxyoorlog met Rusland.
Als het bovenstaande je als waanzin in de oren klinkt dan is dat omdat het zo is.
De Amerikaanse inlichtingendienst (CIA) maakt bekend dat zij denken dat de ISIS afdeling Sinaï het
Russische toestel heeft neergehaald. Dit is dezelfde CIA die met de Turken en de Saoedi’s samenwerkt om
“geselecteerde rebellen” van wapens te voorzien waarmee ze burgertoestellen uit de lucht kunnen schieten.
Om ervoor te zorgen dat deze aardige gematigde jongens op witte gympen geen 747 uit de lucht knallen, zal
Washington de raketten uitrusten met speciale software waardoor ze alleen in bepaalde gebieden te
gebruiken zijn.
Eerder hadden we het over waanzin, maar dit gaat nog een stap verder en valt zo langzamerhand in de
categorie bizar.
Het is klaarblijkelijk nog niet genoeg dat Amerika antitankraketten geeft aan de rebellen die hiermee de
Iraanse milities bestoken. Dezelfde milities die door Amerika aan de andere kant van de grens, in Irak,
worden ondersteund.
Nu zullen Saoedi Arabië en de CIA met behulp van de Turken zorgen dat de rebellen wapens in handen
krijgen waarmee ze vliegtuigen kunnen neerhalen.
In het beste scenario betekent dit dat ze Russische gevechtsvliegtuigen zullen neerhalen en in het slechtste
dat de wapens “in verkeerde handen” terecht zullen komen en er burgertoestellen uit de lucht zullen worden
geschoten.
Om alles samen te vatten:
1) Amerika gaat antitankwapens geven aan rebellen die dit gebruiken tegen Iraanse soldaten.
2) Amerika gaat grondtroepen stationeren in de buurt van Latakia, wat vrijwel zeker betekent dat ze daar een
directe confrontatie met Hezbollah zullen aangaan.
3) Amerika geeft wapens aan “geselecteerde rebellen” waarmee ze burgervliegtuigen kunnen neerschieten,
notabene enkele dagen nadat een Russisch burgertoestel boven Egypte is geëxplodeerd.
Allemaal in samenwerking met Saoedi Arabië en Erdogan, de man die de verkiezingen in Turkije frauduleus
won en nu druk bezig is om een eigen grondwet te schrijven.
Door de Westerse mainstream media gebracht alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9976:waanzin-in-syrie-stijgt-totongekende-hoogte&catid=37:wereld&Itemid=50
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De wanhopige leugens van de Centrale Banken
Eigenlijk zou het anno 2015 niet meer mogen voorkomen, maar
toch zijn er nog mensen die blindelings geloven wat de
Centrale Banken van de Rothschild familie prediken.
De Centrale Banken die met de handen in het haar zitten en
geen idee meer hebben hoe ze de in het slop geraakte
wereldwijde economie weer kunnen aanslingeren.
Het laatste dat de machtshebbers van deze wereld willen, is
dat de bevolking erachter komt hoe slecht het eigenlijk gesteld
is met de economische situatie in de wereld. Dat moment van
massaal inzicht moet zo lang mogelijk gerekt worden.
Een economisch systeem dat kapot is, krakend vastgelopen, waar we in plaats van de gewenste inflatie
(groei) afstevenen op deflatie (krimp), waar al het geld bijdrukken niets heeft geholpen, de schulden na de
laatste crisis nog eens explosief zijn gestegen en mensen elkaar in een vlaag van collectieve waanzin
wijsmaken dat alles voorspoedig gaat.
De Chinese Centrale Bank bakt ze helemaal bruin:
China zal naar verwachting de komende drie tot vijf jaar telkens 6 tot 7 procent economische groei blijven
vertonen volgens voorspellingen van Yi Gang, vicepresident van de Chinese centrale bank.
Dat zei Yi Gang zaterdag op een conferentie in Peking.
Een dergelijk bericht is net zo hilarisch als de verklaring die China gaf voor de vele kunstmatige eilandjes die
het in de Zuid Chinese Zee creëert zoals we eerder schreven.
Hoewel China ongetwijfeld meer plannen heeft met die eilanden dan er alleen maar varkens op te houden
zullen ze vast die eilandjes niet gebruiken om een invasie voor te bereiden van de Filipijnen.
Ondertussen in de echte wereld:
Eén van de grote problemen waar men met de ineenstortende economie in China mee te maken heeft, is
uiteraard de snel teruglopende vraag naar grondstoffen en producten zoals staal.
Dit betekent dat Chinese staalfabrieken hun producten in China niet meer kwijt kunnen en deze dus nu maar
tegen idioot lage prijzen dumpen op de wereldmarkt om zo voorlopig nog even te kunnen overleven.
Dit blijft dat uiteraard niet zonder gevolgen voor andere staalproducenten zoals ArcelorMittal, de grootste ter
wereld. Dit bedrijf rapporteerde afgelopen vrijdag een nogal heftig verlies voor het derde kwartaal en stelde
de prognose voor de rest van het jaar behoorlijk terug, zover zelfs dat ze voorlopig geen dividend zullen
uitkeren. De financiëel directeur van de onderneming gaf de de Chinezen de schuld van dit alles omdat die
de wereldmarkt op dit moment overspoelen met goedkoop staal.
Wat we hier zien is een schoolvoorbeeld van deflatie, wat precies het tegenovergestelde is van wat de
Centrale Banken zo wanhopig proberen te bereiken. In plaats van werkelijke groei zien we wereldwijd een
structurele teruggang in de vraag naar goederen en producten.
Dan zie je hoe de idioterie van de aandelenmarkten in de praktijk werkt. Terwijl de financiëel directeur,
Aditya Mittal, heel duidelijk maakt dat er een structureel probleem is, waarbij men verwacht dat China dit jaar
meer dan 100 miljoen ton staal op de wereldmarkt zal dumpen (meer dan de vier grootste Europese staal
producerende landen gecombineerd leveren), gaat het aandeel ArcelorMittal in plaats van naar beneden,
omhoog.
ArcelorMittal boekte na een onrustige rit een winst van 0,4%. De staalproducent rapporteerde een stevig
kwartaalverlies en bracht de prognose voor het hele jaar fors terug. Beleggers zagen de pijnlijke resultaten
van de eerder dit jaar al hard afgestrafte staalaandeel blijkbaar als een mooi instapmoment. ING toonde zich
tevreden met de balanspositie.
Waar de aandelenmarkten zich totaal niets aantrekken van de werkelijke situatie op de wereldmarkten en
men rustig blijft verder gokken, zien we bij de Baltic Dry Index dat de wereldwijde handel drastisch afneemt
en we op het punt staan wereldwijd deflatie mee te maken in plaats van de zo gewenste inflatie.
De afgelopen 30 jaar zie je dat rond deze tijd van het jaar de vraag naar vervoer per schip toeneemt. Dit
heeft alles te maken met het seizoen en de komende feestdagen waarbij bedrijven extra voorraden inslaan.
Ieder jaar gebeurt dit, behalve dit jaar. Nu zien we voor deze tijd van het jaar het laagste punt ooit van de
Baltic Dry Index en is het ook nog slechts een fractie
verwijderd van de het laagste punt ooit op deze Index.
Waar het in feite allemaal op neer komt, is dat de
problemen die de crisis in 2008 veroorzaakten nooit zijn
opgelost. In plaats daarvan is men nog veel overmoediger
geworden en zijn de schulden wereldwijd, onder andere
door het geld bijdrukken, als een ballon opgeblazen.
Nu economieën echter niet groeien zoals verwacht en het
geleende geld terugbetaald moet gaan worden, ontstaan
de problemen. Afgelopen zomer al werd er door de Bank
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of International Settlements (BIS) op gewezen dat de schuldverhoudingen in sommige landen de spuigaten
uitlopen. Vooral bij landen als China, Brazilië en een hele reeks andere Aziatische landen.
De BIS waarschuwde dat al hun indicatoren rood alarm
afgaven omdat bovenstaande in de praktijk betekent dat er
gegarandeerd een nieuwe bankencrisis zal ontstaan. Probleem
is, zoals we zien met het dumpen van het Chinese staal op de
wereldmarkt, dat ook een bankencrisis niet beperkt zal blijven
tot bepaalde landen, maar een wereldwijd probleem gaat
worden.
Zelfs sommige gerespecteerde mainstream publicaties zoals
The Guardian beginnen zich af te vragen of ondanks dat de
beurs nog niet in elkaar is gestort de wereldwijde Apocalyps al
niet is begonnen.
Dat neemt niet weg dat wij volgens de Centrale Rothschild
bankiers rustig kunnen gaan slapen want alles is onder controle.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9979:de-wanhopige-leugens-van-decentrale-banken&catid=15:financieel&Itemid=28

Wie heeft ons weer veranderd?
Nog niet zo gek lang geleden waren september en oktober maanden
waarbij de wind om je oren gierde en de regen tegen de ramen
kletterde. Nu worden we ’s morgens wakker in een praktisch
windstille wereld waarbij de lucht letterlijk is vergeven van
dechemtrails. Het heeft de laatste tijd weinig zin meer om naar de
weersverwachting te kijken want iedere dag biedt min of meer
hetzelfde beeld.
Weinig of geen wind, soms wat bewolking of mist, maar daarna
overwegend zon en relatief hoge temperaturen. Zodanig hoog dat je
de komende eerste dagen van november lekker op een terras kunt zitten.
De meesten van ons zullen de maanden september en oktober associëren met herfststormen en
regenbuien. Zoals bijvoorbeeld het geval was op 6 september 2011:
In een deel van Nederland heeft dinsdag de eerste officiële herfststorm van dit jaar gewoed.
Het record voor september stamt uit 1944. Toen werd op 7 september bij Vlissingen windkracht 12 gehaald.
Dit lijkt ook de meest heftige storm te zijn geweest die Nederland ooit heeft getroffen. De laatste storm in
Nederland dateert van 11 en 12 november vorig jaar.
Toch maar even gaan kijken naar de weersverwachting van nu:
Vooral zaterdag kan het lokaal nazomers warm zijn in een zwoele zuidoostelijke stroming. Een krachtige
hogedrukblokkade zorgt ervoor dat we voorlopig geen enkele storing op ons afkrijgen.
Er zijn twee dingen die opvallen. De eerste is een hogedruk blokkade en het tweede dat opvalt zijn de
geweldige hoeveelheden chemtrails die we nu dagelijks in de lucht zien.
Bij het woord hogedruk blokkade moeten we onmiddellijk denken aan de Amerikaanse staat Californië waar
volgens velen al jaren kunstmatig een voor de kust in stand wordt gehouden waardoor de luchtstromen
helemaal anders lopen en de staat zo goed als verstoken blijft van regen.
Een klein stukje uit een eerder artikel: Door een combinatie van het sproeien in de lucht en de verwarming
van de ionosfeer door HAARP, zijn geo-enigeers erin geslaagd om de stroom van vocht naar de staat
Californië af te snijden. Het lijkt erop dat het een gebied is wat opgeofferd gaat worden.
Doordat men erin is geslaagd een blok van hoge luchtdruk te creëren
boven het westen van Amerika wordt de jetstream en daarmee de
vochtige lucht afgebogen naar het noorden, zodat Californië van
regen blijft verstoken. De vochtige lucht stroomt dan helemaal door
naar Alaska en draait de stroom om de bel van hoge luchtdruk heen
weer terug naar het zuiden.
Deze met de gesproeide en inmiddels ijsdeeltjes geworden
verontreinigde lucht zorgt dan weer voor de kunstmatige afkoeling
van het oostelijk deel van Amerika.
Waar het verdacht veel op lijkt, is dat er ook bij ons iets dergelijks aan de hand is. Misschien is de reden bij
ons niet zozeer het veroorzaken van droogte, maar wel een intensivering van de beïnvloeding van mensen
met het permanent sproeien van chemische nanodeeltjes in onze lucht.
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Wanneer er een dergelijke hogedruk blokkade heerst dan is dat perfect weer voor het sproeien van
chemtrails. Urenlang blijven deze kunstmatige wolken hangen en er is geen wind om ze weg te blazen.
Misschien vind men het nodig om juist nu de bevolking extra te bewerken omdat de spanningen in Europa
vooral door de vluchtelingenproblematiek met de dag groter worden.
Navolgend nog een stukje uit een eerder artikel:
Zo schrik je als je een Dr. Steven Davis die ongeveer 40 jaar onderzoek op zijn naam heeft staan, zegt dat
door de chemtrails het DNA van sommige mensen onherstelbaar is beschadigd.
Wanneer je Mark McCandlish, een voormalig medewerker van de Amerikaanse defensie, hoort uitleggen
hoe door het verwarmen van de miljoenen nanodeeltjes die in de lucht zijn gespoten je het weer kunt
veranderen en luchtstromen kunt reguleren, begrijp je enigszins dat geo-engineering niets meer is dan een
wapen dat gebruikt kan worden en wordt tegen andere landen, maar ook tegen de eigen bevolking zoals in
het geval van Californië.
Nog afgezien van de strategische belangen die gemoeid zijn met geo-engineering zijn er natuurlijk de
gevolgen voor de gezondheid van de mens. Omdat de deeltjes nano zijn, piepklein, worden ze door het
menselijk lichaam heel gemakkelijk geabsorbeerd, zelfs via de huid.
Het zal niet voor niets zijn dat juist de veel voorkomende aluminium nanodeeltjes een zeer schadelijk effect
hebben op het menselijk immuunsysteem. In de video wordt uitgelegd dat Aluminium op de receptoren gaat
zitten waar Magnesium hoort te zitten en daarmee vanalles verstoort. Er wordt uitgelegd dat je daar iets aan
kunt doen door het gebruik van chlorella wat zich bindt aan schadelijke metalen en op die manier helpt je
lichaam te ontgiften. Gecombineerd met suppletie van Magnesium zodat dat weer op de juiste plek in het
lichaam zich kan positioneren op de receptoren. Bijna iedereen in de westerse wereld heeft bovendien een
tekort aan Magnesium en daarmee word je dus nog kwetsbaarder voor metaaldeeltjes in je lichaam die de
boel verstoren. Een goed opneembare vorm is Magnesium l-Threonaat. Een interessant boek over wat een
tekort aan Magnesium met je lichaam doet en aan afwijkend gedrag veroorzaakt is: Magnesium, dé
oplossing van Dr Marianne Mousin-Bosc.
Langzaam maar zeker wordt de fysieke weerbaarheid van de mens aangetast en geleidelijk steken steeds
meer vreemde ziektes de kop op. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal wordt de mens beïnvloed door al die
vergiftigde nano(metaal)deeltjes in de atmosfeer.
Een bericht uit de Nederlandse media van enkele dagen geleden:
Aantal alzheimerpatiënten stijgt explosief
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is de enige volksziekte waar nog geen
medicijn voor bestaat.
Alzheimer is een zeer ingrijpende en nog ongeneeslijke hersenziekte. Het aantal mensen dat aan de ziekte
lijdt neemt snel toe. Dit jaar telt ons land ongeveer 260.000 mensen met dementie. Tenzij er een
geneesmiddel wordt gevonden is de verwachting dat er in 2040 meer dan 500.000 mensen met dementie in
Nederland zijn. Met de nationale actie die van 19 oktober tot 30 november loopt, willen de VriendenLoterij en
Alzheimer Nederland zoveel mogelijk geld werven voor onderzoek naar alzheimer en andere vormen van
dementie.
Laat de bevolking alsjeblieft hun geld in de zak houden. Het enige dat men moet doen is lezen wat een Dr.
Dr. Russell Blaylock zegt over de verwoestende werking van chemtrails op je hersenen.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Er is een groeiende lijst van zogenaamde degeneratieve ziektes (Meestal worden er ziektes onder verstaan
die gepaard gaan met een geleidelijk minder worden van een of meer lichaamsfuncties.) waaronder
Alzheimer en Parkinson. Dit soort ziektes is sterk gerelateerd aan de blootstelling van Aluminium in de
omgeving.
Niet alleen zorgen die Nanodeeltjes Aluminium voor meer ontstekingen, ook dringen ze via een aantal
verschillende routes heel gemakkelijk door tot in de hersenen. Dit gaat niet alleen via het bloed, maar ook
via de reukzenuwen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze via de reukzenuwen (nervus olfactorius) direct
terechtkomen in dat gedeelte van de hersenen wat het meest wordt beïnvloed gerelateerd aan Alzheimer,
maar ook het gedeelte dat het eerste wordt aangetast als deze ziekte zich voordoet.
De route van de Nanodeeltjes Aluminium naar de hersenen via de neus, maakt het bijzonder gevaarlijk
omdat dit zal worden ingeademd door mensen van alle leeftijden, inclusief baby’s en kleine kinderen. We
weten dat oudere mensen de grootste reactie vertonen op deze in de lucht zwevende metaaldeeltjes.
Steeds meer mensen krijgen het gevoel dat ze in een soort onwerkelijke wereld leven. Ze komen terecht in
de wachtkamer van de psychiater met wat men noemt depersonalisatie; iets wat net zoals ziektes als
Alzheimer’s met rasse schreden toeneemt.
En ja, wij zijn ervan overtuigd dat al deze mentale afwijkingen bij mensen heel goed veroorzaakt kunnen
worden door de miljoenen giftige deeltjes die iedere dag boven ons hoofd worden uitgestrooid.
Geloof je het niet? Sta op, loop naar buiten en kijk eens goed naar de lucht.
Detoxen met chlorella is een manier om de vergiftiging met deze deeltjes wat te matigen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9943:wie-heeft-ons-weerveranderd&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Rusland en Egypte bevestigen de “bom aan boord theorie” niet (video)
Waarom komen er ineens allerlei berichten over een bom aan
boord van het boven Egypte neergestorte Russische toestel?
Eerst komt Amerika met het verhaal van een lichtflits en nu
schijnt Engeland er zeker van te zijn dat er een bom aan boord
tot ontploffing is gebracht.
Gisteren kwam er een verklaring van IS Sinaï waarin stond dat
de Russische Airbus die zaterdag uit de lucht viel, was
neergehaald als gevolg van een terroristische daad. Het ISIS
“hoofdkantoor” in Raqqa publiceerde een video waarin de
Egyptische broeders werden gefeliciteerd met deze prestatie.
Wat dan volledig in lijn is met onze conclusie begin deze week:
De meest waarschijnlijke optie is een bom die op een bepaald
moment tot ontploffing is gebracht. Er van uitgaande dat wat Amerika dit keer zegt waar is en er geen
hittespoor is van een raket en een brandstoftankexplosie een onwaarschijnlijk theoretische mogelijkheid is,
dan blijft een bom over.
Dat de brokstukken en lichamen verspreid liggen over een gebied met een straal van acht kilometer is
eveneens een aanwijzing dat er een explosie heeft plaatsgevonden hoog in de lucht.
Na de Engelse mededeling dat men er bijna zeker van is dat er een bom tot ontploffing is gebracht, werden
alle verdere Engelse vluchten van en naar Sharm el-Sheik stopgezet. Een voorbeeld dat inmiddels door
meerdere landen, waaronder Nederland, wordt gevolgd.
Vandaag weet Engeland plots ook dat ISIS waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de bom.
Er is een "aanzienlijke kans" dat militanten van Islamitische Staat (IS) achter het neerstorten zitten van het
toestel van de Russische maatschappij Metrojet in de Sinaï. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse
Zaken Philip Hammond donderdag verklaard.
Waarmee dan de situatie ontstaat dat Amerikaanse en Britse autoriteiten meer schijnen te weten over de
oorzaak van de ramp dan de Russen en de Egyptenaren en dat ze genoeg weten om met grote
waarschijnlijkheid ISIS aan te wijzen als verantwoordelijke partij.
Er is tot nu toe geen enkele officiële mededeling gedaan over de voorlopige resultaten van het forensisch
medisch onderzoek van de slachtoffers. Wel zijn er een aantal anonieme tegenstrijdige berichten naar buiten
gekomen.
Volgens het Russische LifeNews zijn zij in het bezit van het medisch forensisch onderzoek dat zou aantonen
dat de passagiers die zich in het staartstuk van het toestel bevonden, gestorven zijn als gevolg van
verwondingen opgelopen door een explosie. Deze lichamen zouden voor meer dan 90 procent bedekt zijn
met brandwonden en doorboord zijn met kleine stukjes metaal.
Volgens het Russische Sputnik had een Egyptische arts die de lichamen had onderzocht hen verteld dat hij
van mening was dat er een krachtige explosie zou hebben plaatsgevonden.
Daarentegen kwam het TASS persagentschap met het bericht dat Russische en Egyptische experts gezegd
zouden hebben dat zij geen aanwijzingen hadden gevonden op de lichamen waaruit zou blijken dat er een
explosie had plaatsgevonden.
Volgens een hooggeplaatste Amerikaanse overheidsfunctionaris zal Rusland wanneer zou blijken dat de
theorie van een bom aan boord klopt heftig en militair wraak nemen.
Daarmee bestaat nu de situatie dat zowel Amerika als Engeland de bomtheorie pushen terwijl zij op geen
enkele manier bij het onderzoek zijn betrokken en de twee landen die dat wel zijn, Rusland en Egypte,
voorlopig de kaken stijf op elkaar houden.
De beide laatste landen hebben uiteraard liever dat er een structurele oorzaak voor de ramp wordt gevonden
in plaats van een bom.
De al eerder zwaar getroffen Egyptische toeristenindustrie krijgt hierdoor uiteraard opnieuw een geweldige
dreun want er vliegt zo meteen helemaal niemand meer naar duikparadijs Sharm al-Sheik.
Voor Rusland zou een structurele fout veel beter uitkomen dan een bom want alhoewel Poetin nog steeds
immens populair is, zal het gegeven dat door de Russische interventie in Syrië onschuldige burgers uit de
lucht worden geschoten deze populariteit niet ten goede komen.
Voorlopig is het alleen maar verdacht dat Amerika en Engeland de bom theorie zo zwaar promoten.
https://youtu.be/ZabYjhbUof4
Bronnen: RT News
Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9971:rusland-en-egypte-bevestigende-bom-aan-boord-theorie-niet&catid=37:wereld&Itemid=50
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Verplichte biometrische ID-kaart voor iedere wereldbewoner
Zoals we al eerder schreven is de nieuwe wereldregering afgelopen
september geïnstalleerd.
Dat betekent dat in de achtergrond alles nu loopt, zoals ook de
verplichte biometrische identificatiekaart voor iedere wereldbewoner
in het jaar 2030.
Het gaat nu snel sinds enkele maanden geleden de start is
gegeven voor de implementatie van de wereldregering.
Niet veel mensen weten dat die nieuwe wereldregering het plan
heeft opgevat om te zorgen dat iedere wereldbewoner in uiterlijk
2030 de beschikking zal hebben over een biometrische identificatiekaart.
Wat ook niet veel mensen weten, is dat er een enorme database zal worden gecreëerd in het Zwitserse
Geneve waar alle gegevens van deze kaarten zullen worden opgeslagen.
Ook hier geldt weer dat bijna niemand in de gaten heeft welke plannen er in de achtergrond worden
gesmeed om de New World Order voor de elite eindelijk bewaarheid te laten worden.
De zeventien punten zoals wij die al eerder publiceerden, is de leidraad voor deze nieuwe wereldorde en als
je een aantal van die punten eens wat dieper zou bekijken dan zie je zorgelijke dingen.
Zoals bijvoorbeeld onder punt 16.9 waarbij het volgende doel wordt gedefiniëerd:
“Om er voor te zorgen dat in 2030 iedere aardebewoner een wettelijke identificatie heeft, inclusief de
registratie van geboortes”.
In de achtergrond is de VN al heel druk bezig om deze doelstelling te verwezenlijken. Ze zijn partnerschip
aangegaan met Accenture om een biometrisch identificatiesysteem te implementeren dat informatie
doorgeeft aan een centrale database in Geneve.
De eerste groep mensen waarmee men gaat experimenteren, zijn uiteraard de vluchtelingen. Zij zullen ook
worden gebruikt om dit hele concept te verkopen aan het publiek.
Het wordt een heel gelikt systeem dat BIMS heet. Dit staat voor Biometric Identity Management System en is
in staat om biometrische gegevens van gezichten, iris en vingerafdrukken te verzamelen en op te slaan.
Door gebruik te maken van een centrale database in Geneve kan men overal ter wereld bijhouden waar
bepaalde mensen/vluchtelingen zich op enig moment bevinden.
Het klinkt sowieso "eng" en dit systeem zal later in de tijd niet alleen gebruikt worden voor vluchtelingen. De
autoriteiten hopen dat dit systeem hen eveneens in staat zal stellen om te voldoen aan de doelstelling van
een verplichte identificatiekaart voor iedere wereldburger in het jaar 2030.
Als reden voor het opzetten van een dergelijk systeem wordt onder andere genoemd dat er op dit moment
nog 1,8 (gelukkige) wereldbewoners zijn zonder enige vorm van identificatie. Dat kan natuurlijk niet want dan
zouden die arme mensen wel eens geen gebruik kunnen maken van alle mooie systemen die de
ontwikkelde wereld inmiddels heeft bedacht.
Onder het mom van het oplossen van een humanitair probleem wordt de volgende fase ingeluid voor een
wereldwijd controlesysteem.
Er zal ongetwijfeld straks een punt komen waarbij individuele landen hun biometrische gegevens eveneens
zullen opslaan in die centrale database want dat maakt het opsporen van terroristen een stuk gemakkelijker
nietwaar?
Wat gebeurt er als jij straks weigert mee te werken aan dit systeem?
Wij zijn geen helderzienden, maar durven wel te voorspellen dat je dan geen baan krijgt als je niet beschikt
over een geldig wereld ID, je geen bankrekening kunt openen, geen credit card kunt aanvragen en niet naar
het buitenland kunt reizen. Met andere woorden, je wordt in no time een paria van de maatschappij.
De elite wil iedereen in de centrale database. Het is een systeem waar zij de controle over hebben en dat zij
kunnen manipuleren op iedere door hen gewenste manier. Ook hier speelt uiteraard het afschaffen van
contant geld een steeds belangrijke rol.
Waar deze ontwikkelingen het snelste gaan, is uiteraard in de proeftuin van de NWO, Zweden.
Overal worden nu in Zweden pinautomaten weggehaald onder het motto: “Als je contant moet betalen, klopt
er iets niet”. Er wordt niet bij gezegd dat wanneer je alles via een bank doet iedere beweging die je maakt
getraceerd en gecontroleerd kan worden.
Iedere keer dat de elite dingen voorstelt zoals nu via de nieuwe wereldregering dan wordt dat verkocht als
iets dat “goed” is voor de burger, maar het eindresultaat is altijd dat zij nog meer macht en nog meer controle
hebben.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9961:verplichte-biometrische-id-kaartvoor-iedere-wereldbewoner&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Pepperspray bijna uitverkocht: de vraag in Duitsland neemt razendsnel toe
(Vertaling: E.J. Bron)
In Duitsland is pepperspray alleen nog te verkrijgen met een
wekenlange wachttijd. De bestellingen zijn in slechts twee maanden
met 600% gestegen. Bang geworden Duitse burgers hebben
volgens informatie van producenten de schappen leeg gekocht. De
vermoedelijke reden: de vluchtelingencrisis.
De Duitsers nemen privé massaal maatregelen. Volgens informatie van
“Focus” komt het in het hele land tot aanzienlijke leveringsproblemen van
de zogenaamde “peppersprays”. “De angst waart rond”, zegt Kai Prase,
de baas van de firma DEF-TEC Defense Technology GmbH in Frankfurt,
een van de grootste producenten van verdedigende middelen. “We zijn
sinds zes weken bijna volledig uitverkocht.”
In vergelijking met vorig jaar zouden de bestellingen de afgelopen twee maanden met meer dan 600% zijn
toegenomen. De wachttijd zou momenteel ongeveer vijf weken bedragen. Als reden geven producenten en
handelaars aan dat de enorme toestroom van “vluchtelingen” in de afgelopen weken veel mensen blijkbaar
onzeker gemaakt zou hebben.
Bron: www.focus.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/07/pepperspray-bijna-uitverkocht-de-vraag-in-duitsland-neemtrazendsnel-toe/#more-101053

Eet jij twee bananen per dag? Dit is wat er dan met je lichaam gebeurt…
Het eten van bananen kan een flinke invloed hebben op je gezondheid, zo hebben voedingsdeskundigen en
wetenschappers inmiddels uitgevonden.
Het lijkt gewoon een stuk geel fruit dat je af en toe eet als je er trek in hebt, maar vergis je niet: de banaan is
zoveel meer dan dat. Onlangs werd aangetoond dat bananen een flink grote invloed op je lichaam kunnen
hebben.. en meer dan je wellicht ooit voor mogelijk hebt gehouden.
Bananen zitten namelijk tjokvol natuurlijke energie-oppeppers. Fructose, glucose, vezels… om er maar eens
een paar te noemen. Een banaan is zo’n energiebom, dat wanneer je er twee eet je genoeg energie
verzameld hebt om anderhalf uur vol te sporten. Veel atleten preferen dit langwerpige stuk fruit daarom
boven ieder lid van de fruitmand.
Zet de banaan bijvoorbeeld maar eens af tegen de appel. Men zegt dat je appels en peren niet kunt
vergelijken, maar bij bananen en appels wordt het verschil toch al snel duidelijk: bananen bevatten tweemaal
meer mineralen en koolhydraten, driemaal meer fosfor, viermaar meer proteïne en zelfs vijf keer meer
vitamine A en ijzer. Al die voedingsstoffen heb je elke dag nodig om te overleven, en de banaan heeft ze in
veel grotere hoeveelheden in huis.
Maar de banaan kan méér behalve je energiepeil een grote opkikker geven: ze hebben bijvoorbeeld ook
tegen katers. Een bananenmilkshake met honing kalmeert de maag, verhoogt de bloedsuikerspiegel om de
alcohol sneller af te breken en hydrateert het uitgedroogde lichaam ook nog eens.
De banaan helpt je echter ook met mentale kwalen. Depressieve mensen zijn gebaat bij de tryptofaan die in
deze gele fruitstukken zit. Deze stof werkt direct op de hersenen, waardoor je eenvoudiger zal ontspannen
waardoor je stemming direct verbetert. De vitamine B6 van bananen zorgt dat dit ook zorgt bij vrouwen die
lijden aan de maandelijkse depressie PMS – oftewel het ‘premenstrueel syndroom‘.
In de zomermaanden ben je daarnaast extra gebaat bij bananen, want ze zijn je eerste hulp bij die irritante
muggenbeten. Het enige wat je moet doen is de binnenkant van bananenschillen over de muggenbulten
wrijven, en je zal direct zien dat de zwellingen en gigantische jeuk een flink stuk minder worden.
En de lijst gaat door: stoelgang, zenuwen, zweren en temperatuurcontrole… de banaan biedt uitkomst voor
een hoop uiteenlopende kwalen!
Maar het allermooiste? In tegenstelling tot dure medicijnen is de banaan overal verkrijgbaar. Gewoon bij de
groenteman of de supermarkt. Waar wacht je dus nog op? Het is tijd die fruitmand geel te laten kleuren!
http://healthbytes.me/eet-jij-twee-bananen-per-dag-dit-is-wat-er-dan-met-je-lichaam-gebeurt/
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Zedenmeesters in opstand: lerarenvereniging waarschuwt meisjes voor seks met islamitische
asielzoekers
(Door: Torben Grombery – Vertaling: E.J. Bron)
In haar actuele ledenuitgave omschrijft de filologenvereniging
Sachsen-Anhalt islamitische asielzoekers als risico voor jonge
meisjes en werpt ze de vraag op hoe men meisjes vanaf 12
jaar kan waarschuwen voor seks met islamitische mannen. De
voorzitter van de vereniging en zijn plaatsvervangster hebben het stuk uit “grote bezorgdheid voor de
toekomstige ontwikkeling” geschreven. De zedenmeesters van de politieke correctheid en de
goedmenschen uit de politiek en de media springen al op tilt.
Dr. in de filosofie Jürgen Mannke is niet alleen maar gepromoveerd filoloog, leraar en directeur van het
Goethe-gymnasium in Weißenfels, maar ook vele jaren lang voorzitter van de Duitse Filologen Vereniging
(PhVSA) in Sachsen-Anhalt. De Duitse Filologen Vereniging (DPhV) is een vakbond van leraren aan scholen
en onderwijsinstellingen, die voorbereiden op het eindexamen.
Tot deze vakvereniging behoren landelijk ongeveer 90.000 leraren en ambtenaren. De Duitse Filologen
Vereniging is georganiseerd in de overkoepelende organisatie van de Duitse Ambtenarenbond en Tariefunie
(DBB).
De chef van de vakbondsvereniging in de deelstaat Sachsen-Anhalt, Jürgen Mannke, en zijn
plaatsvervangster, Iris Seltmann-Kuke, hebben in hun actuele ledenkrant van de vereniging “Gymnasium in
Sachsen-Anhalt” een tekst gepubliceerd die onmiddellijk de zedenmeesters van de politieke correctheid en
de goedmenschen in de politiek en de media op liet draven.
Daarin is o.a. op pagina 2 (deel 3/2015) te lezen:
“Een immigranteninvasie overspoelt Duitsland, waar veel burgers met zeer gemengde gevoelens tegenover
staan. Zonder twijfel is het onze humane plicht om mensen die in existentiële nood zijn geraakt door oorlog
en politieke vervolging te helpen. Maar het is vreselijk moeilijk om deze van de andere mensen te
onderscheiden, die om puur economische redenen of zelfs uit criminele motieven ons land binnenkomen.
Als je kijkt naar de actuele beelden van de vluchtelingengolf, dan kan niet over het hoofd gezien worden dat
veel jonge, krachtige, meestal islamitische mannen als asielzoeker de Bondsrepubliek Duitsland hebben
uitverkoren, omdat zij hier ideale opnamevoorwaarden aantreffen of dit in ieder geval geloven. (…)
Veel van deze mannen komen zonder hun familie of vrouwen en zeker niet altijd met de beste bedoelingen.
Als je onze ethische en morele ideeën op hen toepast, dan worden de vrouwen in islamitische landen niet
als gelijkberechtigd beschouwd en vaak niet echt respectvol behandeld. Het is alleen maar heel natuurlijk
dat deze jonge, vaak ook onopgeleide mannen ook een behoefte aan seksualiteit hebben.
Tegen de achtergrond van hun ideeën over de rol van de vrouw in hun islamitische culturen rijst echter de
vraag hoe zij, zonder met de normen van onze samenleving in conflict te komen, hun seksualiteit uitleven of
naar relaties in Duitsland kunnen streven.
We kunnen deze problemen niet oplossen met een ongedifferentieerde welkomstcultuur en er zijn veel
vrouwen die als moeders van opgroeiende dochters met grote zorgen kijken naar de bijna ongebreidelde
immigratiestromen.
Nu al hoort men op veel plaatsen in gesprekken met kennissen dat het tot seksuele intimidaties in het
dagelijks leven, vooral in het openbaar vervoer en supermarkten, komt. Ook als
verantwoordelijkheidsbewuste pedagogen vragen wij ons af: Hoe kunnen wij onze jonge meisjes vanaf 12
jaar zo voorlichten dat zij zich niet inlaten met een oppervlakkig seksueel avontuur met vaak aantrekkelijke
islamitische mannen?”
Vooral voor onze lezers is het niet moeilijk te raden dat de man en zijn plaatsvervangster zich nog lange tijd
zullen moeten rechtvaardigen – verlies van baan, de functie evenals de persoonlijke reputatie en vervolging
tot heel diep in het privéleven zijn hoogstwaarschijnlijk niet uitgesloten.
De Duitse Filologen Vereniging heeft zich al als in een reflex van haar deelstaatvereniging in SachsenAnhaltgedistantieerd. De vooraanstaande Duitse media verzamelen zich op dit moment tot de aanval. De
“Süddeutsche Zeitung” kopt: “Filologenvereniging hitst op tegen vluchtelingen” en “Der Spiegel” loopt zich
warm met een korte melding. Weldra zullen vele anderen volgen.
Bron: http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Torben Grombery
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/07/zedenmeesters-in-opstand-lerarenvereniging-waarschuwt-meisjesvoor-seks-met-islamitische-asielzoekers/#more-101064
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Luxemburgse minister: Nog enkele maanden om oorlog in Europa te voorkomen
Nederland: 24.300 asielzoekers in afgelopen 10 weken – Hoge Duitse officieren verwachten in 2016
instorting EU, revolutie in Frankrijk, en burgeropstand met straatgevechten in Duitsland
Gaan zij volgend jaar ook in onze straten tekeer?
De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean
Asselborn waarschuwt dat de EU nog maar een paar maanden
de tijd heeft om een nieuwe oorlog in Europa te voorkomen.
Asselborn draait -zoals de gevestigde orde gewoon is- de
realiteit echter volledig om door te beweren dat die oorlog er
zal komen zodra een land zoals Duitsland zijn grenzen gaat
beschermen en niet langer onbeperkt ontelbare
moslimmigranten opneemt. Het is juist het door hem
verketterde nationalisme dat die door de elite gewilde (terreur)oorlog nog kan stoppen. Daarom hebben de
Europese volken nog maar enkele maanden de tijd om andere leiders aan te stellen die zich eindelijk over
het lot en de toekomst van hun eigen onderdanen gaan bekommeren.
Asselborn richtte zich op de ‘paar EU landen die zich de echte waarden van de Europese Unie niet goed
hebben eigengemaakt.’ Daarmee bedoelde hij overduidelijke de Oost Europese lidstaten zoals Hongarije,
dat zijn grenzen met een hek heeft afgesloten, en Polen, dat niet meer dan 7000 asielzoekers wil opnemen.
De politieke leiders in deze landen zeggen dat ze allen zo hun eigen land, volk en cultuur kunnen behouden
en beschermen.
‘Als Zweden en Duitsland de deksel erop gooien, dan weet ik niet wat er op de Balkan gebeurt. We hebben
nu al een zeer kritieke situatie.’ Daarom mogen er wat hem betreft beslist geen grenscontroles worden
ingevoerd, en mag de controle van de buitengrenzen –die nauwelijks wordt gehandhaafd- er niet op gericht
zijn om ze dicht te houden, maar enkel ‘te controleren wat er bij ons binnenkomt.’ (1)
‘War is peace’
Het is eigenlijk te schandalig voor woorden: een minister die schaamteloos beweert dat als we een invasie
van miljoenen volgelingen van een ons extreem vijandig gezinde religieuze ideologie niet onbeperkt laten
doorgaan, we in een oorlog terecht kunnen komen. Dat is hetzelfde als dat Nederlandse politici in 1940 de
grenzen van ons land vrijwillig voor de Nazi’s zouden hebben opengezet, en iedereen die zich hier tegen
wilde verzetten zouden betichten van het veroorzaken van een oorlog.
‘War is peace’, zo voorspelde George Orwell de hedendaagse dialectische propaganda in zijn
legendarische, profetisch gebleken roman ‘1984’. Dat is precies de omgekeerde boodschap die de Europese
politici en media hun onderdanen voorhouden: de invasie van Europa, de oorlog van de islam tegen de
Europese volken, moet doorgaan om de ‘vrede’ te bewaren. Verzet tegen deze ‘vrede’ is zinloos en leidt
alleen maar tot ‘oorlog’.
Daarmee hebben deze leiders zich rechtstreeks tot onze vijanden verklaard, voor zover u dat nog niet had
begrepen. Net als Asselborn waarschuwde de Duitse Reichskanzler Angela Merkel onlangs ook al voor
oorlog als de grenzen worden gesloten voor de miljoenen moslimmigranten die naar Europa komen.
Open grenzen veroorzaken juist een oorlog
Wat Merkel, Asselborn en helaas ook ‘onze’ leiders in Den Haag met hun open-grenzenbeleid veroorzaken
is JUIST een oorlog, en wel een terreuroorlog van de islam tegen het gewone volk, tegen onze vrijheid,
democratie, normen en waarden, tegen alles wat onze volken na de Tweede Wereldoorlog met hard werken
hebben opgebouwd. Kortom: tegen onze welvaart, onze (klein)kinderen en onze toekomst.
Voor dat doel werden er de afgelopen 10 weken alleen al in Nederland nog eens 24.300 asielzoekers
toegelaten. In heel Europa kwamen in oktober 160.000 migranten binnen (2). Let wel: dit is het officiële
aantal, wat zeer waarschijnlijk fors naar beneden is bijgesteld. Dat blijkt onder andere uit de vele foutieve
(veel te lage) ‘schattingen’ en ‘beloftes’ van eerder dit jaar, en een groot aantal onafhankelijke berichten van
officials die hier off-the-record melding van hebben gemaakt.
Officieren: In 2016 instorting EU, revolutie in Frankrijk, burgeroorlog in Duitsland
Volgens een aantal hoge Duitse verbindingsofficieren in Bonn –zoals gebruikelijk anoniem, omdat er zoals u
weet anders keiharde represailles van de overheid volgen- zal de Europese Unie in 2016 als gevolg van de
interne spanningen die veroorzaakt worden door de massa immigratie in elkaar storten. Hongarije zal
waarschijnlijk definitief breken met Brussel, in Frankrijk kan wel eens een revolutie ontstaan, en in Duitsland
zullen bewapende burgerwachten worden opgericht die na het uitbreken van de door moslimterroristen
ontketende burgeroorlog hun eigen volk gaan beschermen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) NOS ; (3) Hartgeld / Kriege & Revolutionen
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Luxemburgse-minister-Nog-enkele-maanden-om-oorlog-inEuropa-te-voorkomen
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Duizenden vluchtelingen zullen binnenkort doodvriezen
De vluchtelingencrisis is eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen en
met de winter voor de deur zullen er duizenden doodvriezen in de
Balkan. Europa kan het niet oplossen en ondertussen schijnt zelfs in
Zweden nu de maat vol te zijn.
“Wat we nu meemaken met de vluchtelingen lijkt nog maar het begin
want er zijn er nog heel veel onderweg”,aldus een verslaggever van
de Telegraaf aan de kust van Turkije op een punt waar de gammele
bootjes vertrekken om de oversteek naar Griekenland te wagen.
Veel vluchtelingen komen de laatste tijd klem te zitten op de Balkan, voornamelijk veroorzaakt door landen
die hun grenzen sluiten zoals Hongarije. Met de winter voor de deur betekent dit dat de temperaturen in dat
gebied in de nacht straks kunnen dalen tot wellicht 15 graden Celsius onder nul. Een temperatuur waarbij
heel wat vluchtelingen die daar straks bivakkeren, zullen doodvriezen.
Dit betekent onder andere dat als er niet heel snel een oplossing wordt gevonden hier meer dan 100.000
mensen in een soort krakkemikkige opvangkampen terecht zullen komen. Alhoewel er in ons land dan nu
misschien even iets minder mensen aankomen, zal de prop/opstopping op de Balkan alleen maar groter
worden omdat de stromen richting Europa niets minder worden.
Het grote probleem is dat er met de winter voor de deur ook geen
alternatieven zijn. Europa komt of tussen nu en enkele weken met
een serieuze oplossing of we zullen zo meteen de eerste beelden
zien van doodgevroren vluchtelingen. Zelfs al zou de “prop”
vluchtelingen op de Balkan worden opgelost dan nog komen er
iedere dag nieuwe die eveneens langs de koude rivieren en heuvels
van de Balkan zullen reizen om zo in noord Europa terecht te
komen. De commotie rond de verdronken kleuter Aylan Kurdi was
niet van de lucht. Dat is echter niets bij wat er zal gebeuren wanneer
de eerste doodgevroren kinderen zullen verschijnen op de sociale
media. Hierdoor zit Europa in een lastige zelf veroorzaakte spagaat. Doordat ze hebben geluisterd naar hun
meesters in Amerika en alle steun hebben gegeven aan de destabilisatiepolitiek van de VS zitten de
Euromanagers nu in een situatie waarbij ze eigenlijk niet kunnen winnen.
Wanneer ze het laten gebeuren dat er talloze mensen deze komende winter zullen doodvriezen dan zullen
ze de geschiedenisboeken ingaan als totale mislukkelingen die niet in staat waren om adequaat om te gaan
met een stroom vluchtelingen. Wanneer ze echter aan de andere kant de deuren wijd open zetten en de
mensen simpelweg noord Europa laten binnenstromen dan zullen ze ook als totale mislukkelingen in de
geschiedenisboeken terechtkomen omdat ze het karakter van de Europese maatschappij volledig om zeep
hebben geholpen en niet in staat waren om iets te doen tegen deze stroom vluchtelingen.
Hieronder een aantal afbeeldingen die enkele dagen geleden gemaakt zijn in de buurt van de grens tussen
Kroatië en Slovakije. Een eindeloze stroom mensen. We zien regelmatig beelden uit vooral Duitsland waar
steeds meer weerstand is tegen de vluchtelingen, maar ook voor de Zweden schijnt nu de maat eindelijk vol
te zijn. Als er één land is waar de gevolgen van een massale toestroom mensen zichtbaar is dan is het wel
Zweden. Ook daar schijnt nu echter wat de bevolking betreft een grens te zijn bereikt.
Zo was er deze week in het nieuws te lezen dat Zweedse autoriteiten de locaties waarop ze vluchtelingen
gaan huisvesten geheimhouden nadat er de afgelopen maanden meer dan een dozijn van dit soort
verblijven in vlammen zijn opgegaan. Afgelopen maandag was verblijf nummer dertien aan de beurt. Van
een geplande opvanglocatie in de stad Lund was weinig meer van over.
Het meest trieste van alles is wel dat wat er ook zal gebeuren met de vele duizenden vluchtelingen die asiel
zoeken in het Westen, mensen zoals de Syrische president Assad de schuld zullen krijgen.
Terwijl zowel Brussel als Den Haag medeplichtig zijn aan het uitvoeren van staatsgrepen in diverse landen
waar ze niets te zoeken hebben. Van Oekraïne tot Irak, van Libië tot Syrië, de ware daders verbergen zich in
hun geheime genootschappen terwijl hun lakeien die wij politici noemen verantwoordelijk zijn voor wat
misschien wel een van de grootste humanitaire rampen ooit uit de ons bekende geschiedenis lijkt te worden.
Daardoor wordt het wordt hoog tijd dat de bevolking van Nederland en België beseft dat de psychopathische
carrièrepolitici in Den Haag en Brussel voor een groot deel medeverantwoordelijk zijn voor miljoenen
ontheemde mensen in het Midden Oosten.
De “gekochte mannen en vrouwen” die dachten dat ze als gehoorzame slaven van Amerika en de
megabedrijven ermee weg zouden komen doordat het een ver van mijn bed show leek. Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9944:duizenden-vluchtelingen-zullenbinnenkort-doodvriezen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Bevolking krijgt in de gaten wat EU werkelijk inhoudt (video)
Er moet snel iets gebeuren want het gaat mis. Dat is iets wat veel
Europese technocraten in Brussel op dit moment waarschijnlijk
denken.
Het lijkt alsof er onder de burgers een soort beweging op gang is
gekomen omdat men eindelijk inziet wat voor walgelijk gedrocht
Europa eigenlijk is.
De Pechtolds van deze wereld zullen steeds vaker last krijgen van
slapeloze nachten, simpelweg omdat ze op het punt staan volledig te
worden ontmaskerd voor wie en wat ze werkelijk zijn.
De Eurocraten in Brussel zijn niets anders dan wat men gekochte mannen en vrouwen pleegt te noemen.
Mensen die daar zitten uit eigenbelang en Den Haag en Brussel als springplank gebruiken voor hun verdere
carrière.
Dit betekent dat die lieden die daar zitten uiterst gevaarlijk zijn voor de argeloze burgers van de
deelnemende landen. Iedere soevereiniteit namelijk die een land nog heeft moet zo snel mogelijk worden
opgedoekt ten koste van Brussel.
Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de bepalingen rondom de GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)
gewassen en producten.
In een Belgische nieuwspublicatie is het volgende te lezen:
In het Europees Parlement is het voorstel om het verbod op import en gebruik van genetisch gemodificeerde
gewassen te nationaliseren met grote meerderheid verworpen. "Onwerkbaar in de interne markt", klinkt het.
Het adviesorgaan Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid had al groen licht gegeven voor de import van
ggo's, maar de lidstaten konden het nooit eens geraken over de uiteindelijke bepaling. Om die impasse te
doorbreken, had de Europese Commissie voorgesteld om de lidstaten toe te staan via een opt-out de import
en gebruik van ggo-producten te beperken of verbieden.
Dat voorstel is in het Europees Parlement afgeschoten, met een grote meerderheid van 577 stemmen tegen
75 (en 38 onthoudingen). Het voorstel zou onwerkbaar zijn in een interne markt waar geen grenscontroles
meer bestaan.
Dat wil niet zeggen dat alle lidstaten voorstander van ggo's zijn: onlangs lieten 19 van de 28 EU-leden nog
verstaan dat ze de kweek van ggo's binnen hun landsgrenzen willen verbieden.
In de EU zijn momenteel tientallen ggo's toegelaten voor gebruik in levensmiddelen en - hoofdzakelijk diervoeders. Ongeveer 90 procent van de soja die in de EU wordt ingevoerd, is genetisch gewijzigd.
Kortom, als land heb je niets meer in te brengen als het gaat over het vergiftigen van je eigen burgers
middelsGMO producten. Brussel bepaalt dat het is toegestaan en dus mond houden.
Zelfs verkiezingsuitslagen in individuele landen worden nu ondergeschikt gemaakt aan de belangen van
Brussel. Want wat er nu in Portugal gebeurt, kan gewoonweg niet en tóch gebeurt het.
In Portugal wordt een linkse politieke partij buitenspel gezet om de financiële markten rustig te houden. Op
zo’n manier de democratie aan de kant schuiven gaat ver, betoogt BNR’s macro-econoom Kees de Kort.
Bij de verkiezingen deze maand in Portugal boekte uiterst links een kleine overwinning. Deze partij wil geen
bezuinigingen meer.
Ondanks de verkiezingsoverwinning van deze linkse partij, heeft de president er toch voor gekozen de
centrumrechtse alliantie als eerste de kans te geven om een nieuwe regering te vormen. Kees de Kort:
“Want – let wel – we moeten de financiële markten niet nerveus maken.”
Wat er gebeurt in Portugal is omdat linkse partijen anti Europese machten vertegenwoordigen. Allemaal in
opdracht van Europa zoals je dat kunt horen van de Engelse Europarlementariër Nigel Farage in
onderstaande video.
Op de voor hem gebruikelijke manier maakt hij korte metten met wat wij Europese Unie plegen te noemen.
Hij noemt het een autoritaire instantie die steeds minder met democratie te maken heeft. Een instituut dat de
democratische rechten sloopt en er dan nog over opschept ook.
Dan zegt hij iets interessants wat je zou kunnen rubriceren in de categorie: waarheid als een koe: “Iedere
keer dat er in de EU een crisis is, verliest de democratie”.
Hij gaat verder met te stellen dat eenieder die niet doet wat de EU wil, wordt vervangen door middel van wat
hij noemt een staatsgreep. Zoals een Berlusconi in Italië in 2011 en in hetzelfde jaar Papandreou in
Griekenland die dreigde een referendum over lidmaatschap van de EU te zullen houden.
https://youtu.be/feY-TYmmgLM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9940:bevolking-krijgt-in-de-gaten-wateu-werkelijk-inhoudt&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Bekeer of sterf
Als er een groep is die daadwerkelijk kan worden gekenmerkt als
‘vluchtelingen’ zijn het wel de christenen woonachtig in de
islamitische wereld. Repressieve islamitische regimes en de opkomst
van terreurbewegingen zoals Islamitische Staat (IS) hebben hun
leven veranderd in een ware hel. Al jaren lang verlaten christenen
deze regio’s in epische proporties; een etnische zuivering die bijna
compleet wordt genegeerd door de mainstream media. Hoewel veel
van deze christenen hun heil zoeken in het Westen, biedt zelfs dit
niet langer garantie voor vrede en veiligheid.
Etnische zuivering
Een jaar geleden veroverde IS de Irakese stad Qaraqosh, een eeuwenoude Assyrisch-christelijke stad. De
bevolking sloeg massaal op de vlucht en voor de achterblijvers had IS een duidelijke boodschap: “Bekeer of
sterf.” De christenen die ‘geluk’ hadden kregen een derde optie voorgeschoteld in de vorm van jizya; een
vernederende belasting voor niet-moslims die hen feitelijk tot derderangsburgers transformeert.
Het komt dus niet als verrassing dat veel christenen in het Midden-Oosten – de bakermat van het
christendom nota bene – de regio voorgoed verlaten. In eerdere artikelen kon u al lezen over de precaire
situatie waarin deze minderheidsgroep verkeert, maar recente gebeurtenissen tonen aan dat de situatie nog
hopelozer is dan gedacht.
Gedurende het regime van Saddam Hoessein leefden er 1.4 miljoen christenen in Irak. Vandaag de dag zijn
er nog amper 250.000 over. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat als de huidige ontwikkelingen zich
voortzetten het Irakese christendom in het jaar 2020 voor goed verdwenen zal zijn. Daarmee blijven er nog
slechts drie landen over met een aanzienlijke minderheid aan christenen: Syrië, Libanon en Egypte.
De uitbraak van de Syrische burgeroorlog in 2011 betekende eveneens een onofficieel startsein voor de
etnische zuivering van christenen in Syrië. De vooroorlogse christelijke bevolking van Syrië werd geschat op
ongeveertwee miljoen. Momenteel zijn er ruim 350.000 christenen op de vlucht geslagen. Velen vluchten
naar Libanon, wat tevens het laatste relatief veilige land in de regio voor hen zal zijn. Anderen gaan naar
Europa, om nooit meer terug te keren.
Geen rust
Wie denkt dat de christelijke vluchtelingen rust vinden in Europa heeft het mis. Steeds vaker berichten de
media over bedreigde minderheden in asielzoekerscentra (azc’s). In Duitsland worden christelijke
asielzoekers uitgescholden, geslagen, bespuugd en met de dood bedreigd. Ook christelijke kinderen worden
hierbij niet gespaard. In een azc in de stad Hemer werd een christelijke asielzoeker en zijn zwangere vrouw
aangevallen door een woedende meute moslims.
Een soortgelijke situatie is zichtbaar in Nederland. Een onderzoek uit 2010 toonde al aan dat 80 tot 90% van
de christenen in Nederlandse azc’s zich gediscrimineerd voelt. Aangezien dit onderzoek stamt uit de tijd voor
de uitbraak van de Europese migratiecrisis, kunnen we stellen dat de huidige toestand nog uitzichtlozer is.
Dit beeld werd nog eens bevestigd toen enkele christelijke asielzoekers vluchtten uit het azc van Gilze en
Rijen, omdat zij voortdurend werden blootgesteld aan vernedering en discriminatie. De Iraanse asielzoeker
Mostafa Talaie, die zich tijdens zijn verblijf in Nederland bekeerde tot het christendom, werd zelfs vermoord
vanwege zijn bekering.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan doen zich vergelijkbare taferelen voor. Zo telt Canada een
relatief omvangrijke gemeenschap van Koptische christenen, die hun vaderland Egypte ontvlucht zijn
vanwege onafgebroken islamitische vervolging. Sinds enkele jaren adviseren de Canadese
veiligheidsdiensten de Kopten Kerstmis ‘onopvallend’ te vieren vanwege angst voor aanslagen. Niet lang
daarna werden er ’s nachtsmolotovcocktails door een raam van een nieuw geopende Koptische kerk
gegooid.
In Zweden is het geweld tegen christenen verspreid buiten de azc’s.
In de stad Göteborg gaat de Assyrisch-christelijke gemeenschap
gebukt onder een golf van voortdurende bedreigingen. Aldaar
werden huizen en horeca-aangelegenheden die gerund worden door
Assyriërs besmeurd met graffititeksten. Ook de Arabische letter ‘n’ –
die in Syrië en Irak gebruikt wordt door radicalen om christelijke
huizen te identificeren – werd op de panden aangetroffen. Ook
hadden de ‘Zweedse’ IS-sympathisanten nog een duidelijke
boodschap voor de Assyriërs: “Bekeer of sterf.”
Het verhaal van de christenen uit de islamitische wereld is tragisch.
Waar zij ook heen vluchten, de globale jihad blijft hen achtervolgen.
http://curiales.nl/2015/11/01/christelijke-asielzoekers/
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'Turkije en VS evacueren ISIS-strijders uit Syrië, sturen hun commandanten naar Europa'
Turks-islamistische machtsovername Bosnië, Balkan en Oost Europa in gang gezet
In Bosnië wonende moslims tonen openlijk hun trouw aan ISIS. De
Turken sturen aan op een nieuwe religieuze oorlog op de Balkan en
willen zo Oost Europa in hun greep krijgen.
Twee onafhankelijke nieuwsberichten bevestigen wat we al enige
jaren schrijven, namelijk dat de Verenigde Staten, Turkije en de
Arabische Golfstaten –de anti-Assad coalitie- verantwoordelijk zijn
voor het ontstaan en bewapenen van ISIS en nooit van plan zijn
geweest de islamitische jihadgroep te vernietigen. Volgens
persbureau TASS zijn op 26 oktober twee vliegtuigen van Turkish
Airlines, een toestel uit Qatar en een uit de Emiraten, met aan boord in totaal 500 ISIS terroristen, in Aden
(Jemen) geland. Daar werden ze onder de hoede van Saudische officieren geplaatst. De ISIS-strijders
werden uit Syrië geëvacueerd om ze te beschermen voor de Russische luchtaanvallen.
Russia Today suggereert dat de 50 Amerikaanse elitetroepen die Obama naar Syrië stuurde bedoeld waren
om de evacuatie van de terroristen in goede banen te leiden. Het Witte Huis wil koste wat het kost
voorkomen dat ISIS-strijders in handen van de Russen vallen, omdat dan zou blijken dat de VS al jaren met
de islamitische terreurgroep samenwerkt. De Amerikaanse steun voor Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië) –dat ook
door de Russen wordt gebombardeerd- is zoals u weet inmiddels bevestigd en erkend.
De Washington Post haalt een informant uit het Amerikaanse leger aan die bevestigt dat de special forces
helemaal geen ‘adviseurs’ zijn zoals Obama beweert, maar inderdaad bedoeld zijn om de door Amerika
bewapende strijders te beschermen en te ondersteunen. Enkele dagen geleden gaf de Amerikaanse
president toe dat zijn Syriëbeleid is mislukt. De VS en Turkije zetten daarna de genoemde luchtbrug voor
bevriende ISIS-terroristen op. (1)
Turkije en Qatar sturen ISIS naar Bosnië en Europa
Volgens de Servische terreurexpert Dzevad Galijasevic spelen Turkije en Qatar een nog veel vuiler spelletje
met ISIS door hun commandanten en strijders met valse Syrische en Koeweitse paspoorten naar Bosnië
Herzegovina te sturen. Hun eerste doel is om van Bosnië een islamistische staat te maken. De huidige
Turkse premier Davutoglu voorspelde enige jaren geleden aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken John Kerry dat de Turken weer zullen heersen ‘van Sarajevo tot Damascus, en van Benghazi (Libië)
tot Batumi (Georgië). Dit is het centrum van onze macht’ (4).
Galijasevic verhaalt hoe Turkije en Qatar ISIS-agenten voorzien van fictieve identiteiten en hotel vouchers.
Zij gaan niet alleen Bosnië van binnenuit ondermijnen en destabiliseren, maar zullen zich stapsgewijs op de
rest van Europa richten. De Servische specialist vreest daarom dat er een nieuwe religieuze oorlog in Bosnië
zal losbarsten, een van de islam tegen het christendom en alle andere ‘ongelovigen’ (2). Deze oorlog zal
zich daarna via de miljoenen moslimmigranten over heel Europa verspreiden.
Moslims zullen nieuwe religieuze oorlog op Balkan veroorzaken
De onafhankelijke Balkan-verslaggever Lazar, veteraan van de Servische special forces, waarschuwde al in
januari voor de infiltratie van ISIS strijders in Oost Europa onder supervisie van de Turken. De Turken en
ISIS werken volgens hem samen met de Albanese moslims in Kosovo om uiteindelijk één grote islamitische
staat op de Balkan en vervolgens heel Oost Europa op te richten. Turkije wil via deze weg het Ottomaanse
Rijk doen herleven en Europa uiteindelijk ook militair verslaan.
Servië en Griekenland zijn feitelijk het Israël van de Balkan; zoals Israël in het Midden Oosten de laatste nog
vrije en democratische horde is tegen de islam, zijn de christelijke orthodoxe Serven en Grieken dat in Oost
Europa. Het islamitische geweld zal zich vanuit Kosovo dan ook eerst naar Servië, Macedonië, Montenegro
en Griekenland verspreiden. (3)
Pro-islamblok Turkije/EU stuurt aan op oorlog tegen orthodox-christelijk Rusland
De enigen die de Turkse islamistische machtsovername van Oost Europa nog kunnen voorkomen zijn de
Russen, want de Europese Unie werkt namelijk volledig mee met Ankara en heeft zelfs de onderhandelingen
voor het lidmaatschap van Turkije –wat totale Turkse en islamitische dominantie over Europa betekentversneld en versoepelt. Brussel hoopt op deze wijze het onwillige Oost Europa –dat zijn grenzen voor de
moslimmigranten invasie zo goed als gesloten heeft- alsnog onder de duim te krijgen.
Als de West Europese bevolking niet heel snel andere leiders over zich aanstelt, dan zullen ze in de
toekomst door het neo-fascistische pro-islamblok Turkije/EU in een oorlog tegen het christelijk-orthodoxe
Rusland en zijn bondgenoten worden gestort. En die oorlog zal vrijwel zeker kansloos worden verloren en
ons continent grotendeels verwoest achterlaten.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) In Serbia ; (3) Shoebat ; (4) World Net Daily
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Turkije-en-VS-evacueren-ISIS-strijders-uit-Syri-sturen-huncommandanten-naar-Europa
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Over een krachtdadige Deense koning en een gevluchte Nederlandse koningin.
Toen het Duitse leger op 9 april 1940 Denemarken binnenviel bleven de Deense koning Christiaan en zijn
regering in het land.
Als symbool voor de Deense zaak maakte de koning iedere ochtend een rit te paard door Kopenhagen,
waarbij hij niet begeleid werd door lakeien en bewakers.
https://youtu.be/ojqvATB4WEQ
Doordat koning Christiaan op zijn post was gebleven, oefenden de
Duitsers ook geen volledige controle uit op Denemarken en behield
de regering een zekere zelfstandigheid in binnenlandse
aangelegenheden. Ook bleef de politie onder Deense controle
staan en mede door toedoen van koning Christiaan hoefden de
Deense joden geen gele ster te dragen en hebben ze bijna
allemaal de oorlog overleefd.
Dit staat dus in schril contrast met de al op de derde oorlogsdag
smadelijk gevluchte koningin Wilhelmina (13 mei 1940).
Door de (volgens artikel 21 van de Grondwet) ongrondwettige
vlucht naar Engeland kreeg Nederland naast een militaire bezetting
ook te maken met een Duits burgerlijk bestuur onder
Rijkscommissaris Seyss-Inquart, dat extra noodlottig is geworden
voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking. Door de vlucht
van koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering mochten de
Duitsers dus alle maatregelen nemen die ze maar wensten. Men
zou dus gerust kunnen stellen dat Nederland met het aantreden
van Seyss-Inquart als Rijkscommissaris ook geen bezet land meer
was, maar een vazalstaat van Duitsland. Vandaar dat Nederland –
in tegenstelling tot Denemarken – ook regelmatig (totaal circa 600
keer) door de geallieerden werd gebombardeerd.
Zie ook mijn artikel: De “plotselinge” vlucht van koningin Wilhelmina
en haar regering in mei 1940 was al vanaf november 1939
voorbereid.
Tot slot nog wat over de Deense joden.
Toen de Duitsers in de herfst van 1943 tot het deporteren van
Deense joden hadden besloten, werd hiertegen door koning
Christiaan fel geprotesteerd. In een brief d.d. 1 oktober 1943
schreef hij: “Ik waarschuw u voor de zeer ernstige gevolgen van
speciale maatregelen tegen een groep mensen die al zolang
burgerrechten in Denemarken genieten”.
Mede door toedoen van de koning
hebben de Duitsers slechts 472 van de
7700 Deense joden kunnen wegvoeren.
En door Christiaans uiterste inspanning
zijn de 472 daarna niet naar Auschwitz
gestuurd, maar naar Theresienstadt. Op
een zestigtal na, die aan natuurlijke
oorzaken zijn gestorven, zijn ze na de
oorlog allemaal in Denemarken
teruggekeerd (bron: De Deense
opperrabbijn Melchior d.d. 12 mei 1961.)
Wat Nederland betreft, zie: Deportaties
naar Westerbork moesten doorgaan van
de Nederlandse ballingenregering.
Door: G.
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Golfen wordt uitgebannen in China
De Chinezen stonden erom bekend strategische denkers te zijn die
alles deden volgens hun lange termijn plannen.
De huidige Chinese overheid doet dat niet meer, reageert impulsief en
heeft nu besloten om buitenechtelijke seks, overmatig alcoholgebruik en
golf uit te bannen.
Het zal misschien niet al te lang meer duren voordat de Chinese
overheid een aantal afleidingsmanoeuvres moet organiseren zodat de
bevolking de werkelijke problematiek in hun land niet ziet.
Acties die wanneer ze uitgevoerd worden ook voor ons land de nodige
gevolgen zullen hebben. Een goede kandidaat voor die afleiding is het huidige dispuut in de Zuid Chinese Zee
waar wij al lang over schrijven en dat nu ook eindelijk in de mainstream media de nodige aandacht begint te
krijgen. Verder ook, ergens hoog in de bergen in de Chinese provincie Henan bevindt zich een glazen brug
waar toeristen overheen kunnen lopen terwijl ze zo’n 1.000 meter naar beneden kijken. Dit soort bruggen zijn
populair in China omdat het een combinatie geeft van schoonheid met gevaar.
Onlangs verschenen er scheuren in deze brug, naar verluidt omdat
iemand er een metalen thermoskan op had laten vallen. Op de sociale
media verschenen vervolgens verhalen dat er daadwerkelijk stukjes van
de glazen brug waren afgebroken.
Uiteraard komt er een heel ander verhaal van de Chinese overheid.
Volgens hen is er niets aan de hand en is de brug volkomen veilig. Dit
ondanks dat brug zonder opgaaf van redenen “tijdelijk” is gesloten.
Dit is misschien wel de best mogelijke metafoor voor de Chinese
economie want ook daar breekt overal het glas. De Chinese productie
staat al maandenlang op een laag pitje en de situatie in de industriële sector als geheel is behoorlijk rampzalig.
Deze week werd door het Chinese genootschap voor ijzer en staal bekendgemaakt dat de vraag naar Chinees
staal is verdampt toen de economie begon af te remmen. Er zijn echter veel meer tekenen van een in elkaar
zakkende economie.
Ongelimiteerde jarenlang fondsen inzetten voor volkomen nutteloze projecten begint nu zijn tol te eisen. In een
poging om groei te stimuleren en banen te creëren hebben veel lokale Chinese overheden onvoorstelbare
hoeveelheden (geleend) geld uitgegeven aan waardeloze infrastructuur projecten. Zoals de lege spooksteden,
bruggen die nergens naartoe leiden en lege treinstations.
Nu zijn we dan op het punt aangeland waarbij verschillende Chinese ondernemingen in gebreke blijven bij het
terugbetalen van leningen. Niet alleen privé-, maar ook staatsbedrijven.
Het uit elkaar barsten van deze schuldenzeepbel heeft al voor grote problemen gezorgd bij de Chinese
bankensector, alsmede de financiële markten. We hebben natuurlijk nu al maandenlang de ineenstorting gezien
van de Chinese aandelenbeurzen en de crisis voor de bankensector staat om de hoek.
Chinezen die spaargeld hadden, zijn al maandenlang bezig dit offshore te parkeren. Deze kapitaalvlucht heeft
enorme proporties aangenomen. Zo is er alleen al in de maand augustus ongeveer 141 miljard Dollar op deze
manier uit China gezogen. Dat is meer dan het totale BNP van de staat Nevada of van Oekraïne.
Het zal dan naar verwachting ook niet lang meer duren voordat de niet terug betaalde leningen en het kapitaal
dat in recordtempo het land verlaat, zullen zorgen voor problemen bij de Chinese bankensector.
Gecombineerd met een overheid die expert is in het spelen van Jekyll and Hyde is dat een voorbode voor
groeiende problemen. De Chinezen staan bekend als strategische denkers. Dit gaat duizenden jaren terug naar
de dagen van de legerleider Sun Tzu. Dit soort lieden denken niet zomaar wat. Ze maken lange termijn plannen
en voeren die heel gedisciplineerd uit.
Het begint echter nu wel heel duidelijk te worden dat dit niet langer het geval is in China en dat men is
overgeschakeld naar wat men noemt “reaction mode”, het min of meer impulsief reageren op gebeurtenissen
en niet meer anticiperen op situaties. Zoals we zagen met de ineenstorting van de beurs afgelopen zomer; dat
was niet voorzien en de overheid reageerde hierop dan ook niet goed.
Ze gooiden mensen waarvan ze vermoedden dat die speculeerden in het gevang en deden iets wat je je bijna
niet kunt voorstellen van een overheid: Ze moedigden burgers aan om geld te lenen met hun huis als
onderpand om dit dan vervolgens in de aandelenbeurzen te investeren.
Ze beloofden verschillende keren om de Renminbi niet te devalueren, maar deden het toch gewoon.
Om de steeds toenemende kapitaalvlucht een halt toe te roepen, begonnen ze met het introduceren van allerlei
kapitaalbeperkingen voor Chinezen die reisden naar of zaken in het buitenland wilden kopen.
Eergisteren werden opeens de kapitaalbeperkingen weer grotendeels opgeheven en mogen Chinezen weer
direct buitenlands bezit aankopen.
Vorige week is de overheid bovendien begonnen met een anti corruptiecampagne. Dit betekent dat teveel
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drinken, buitenechtelijke seks en lid worden van een golfclub of sportclub verboden is voor leden van de
communistische partij. En terwijl ze toch bezig waren, maakten ze ook maar meteen een einde aan de éénkind-politiek. Het zijn nu niet bepaald besluiten die getuigen van beleid. Het zijn reactionaire beslissingen op
situaties die overal uit de hand dreigen te lopen. De lange termijn plannen zijn verdwenen en het is een tactiek
geworden van iedere dag iets nieuws verzinnen, al naar gelang de situatie die zich op dat moment voordoet.
Dit is niet alleen een teken dat het slecht gaat met het land, ook dat er sprake is van een overheid die weleens
“gekke” dingen kan gaan doen als ze nog wat verder in het nauw geraken.
Een situatie waarbij een aantal niet gekozen beleidsmakers in een kamer zitten en besluiten nemen voor een
van de grootste economieën ter wereld. Dat werkt niet en is bovendien levensgevaarlijk.
Het zijn overigens niet alleen de Chinezen die een dergelijk absurd systeem hanteren. Ook Europa heeft
kamers vol met ongekozen mensen die beslissingen nemen over het "welzijn" van vele miljoenen mensen.
De escalerende situatie in China laat wel zien dat het niet verstandig is om achterover te leunen en te denken
dat alles wel goed zal komen.
Bron: Sovereign Man
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9950:golfen-wordt-uitgebannen-inchina&catid=37:wereld&Itemid=50

Wordt het Amerikaanse Congres eindelijk een beetje wakker? (video)
Het komt niet iedere dag voor dat een lid van het Amerikaanse
Congres de acties van het Witte Huis en de CIA in Syrië illegaal
noemt. Tulsi Gabbard doet dat wel en zegt verder dat Amerika op
deze manier heel hard op weg is om “per ongeluk” de Derde
Wereldoorlog te beginnen.
Het Witte Huis zit in een enorme spagaat sinds Rusland op verzoek
van de wettige president van Syrië te hulp is geschoten in het
bestrijden van hun vijanden, waaronder ISIS.
Formeel gaat dat uiteraard onder de noemer bestrijding van ISIS en
Washington heeft niet kunnen uitleggen aan de Amerikaanse
bevolking waarom ze niet zijn ingegaan op de open uitnodiging van Vladimir Poetin om gezamenlijk en
gecoördineerd ISIS aan te pakken.
Een van de twee volgende punten toegeven zou een PR ramp betekenen voor de Amerikaanse overheid:
1) Toegeven dat ze Assad, Rusland en Iran zien als een grotere bedreiging dan (het door hen zelf
gecreëerde) ISIS.
2) Dat Washington en hun regionale bondgenoten helemaal niet willen dat de Soennitische extremisten
(ISIS) in Syrië en Irak van de kaart worden geveegd.
Ook al zouden ze alles uit de kast trekken om te proberen de bevolking te overtuigen van bovenstaande
zoals een enorm blik anti Rusland propaganda openen en tierende Iraanse ayatollahs laten opdraven dan
nog zou het publiek de met zwarte vlaggen zwaaiende koppensnellers die in een soort Hollywood-achtige
productie Jordanese piloten levend verbranden, blijven zien als het grootste gevaar.
Daarom is et Witte Huis wanhopig op zoek naar verhaaltjes die de mensen wel zouden slikken, maar tot nu
toe zonder enig succes.
Sterker nog, met iedere dag die voorbijgaat worden er meer mensen wakker en beginnen steeds lastigere
vragen te stellen.
Eén van die mensen is een lid van het Amerikaanse Congres namens de Democraten, Tulsi Gabbard.
Zij is een nog jonge vrouw, afkomstig uit Hawaii en het eerste Hindoestaanse lid van het Congres ooit en
daarbij ook nog eens een oorlogsveteraan.
Zij komt aan het woord in de eerste vier minuten van onderstaande video in een interview met CNN.
Het is een interview waarbij je eigenlijk met je oren staat te klapperen. Want hoe vaak komt het voor dat je
een Amerikaanse politica hoort zeggen dat waar Washington en de CIA mee bezig zijn in Syrië illegaal is en
een averechts zal hebben.
Waarbij ze verder zegt dat Witte Huis terroristen bewapent waarvan ze zeggen dat het de gezworen
vijanden van Amerika zijn en waarbij ze net nog niet zegt dat de overheid het publiek voorliegt en heel goed
“per ongeluk” de Derde Wereldoorlog kan starten.
Kijk en geniet van onderstaande video en als de Amerikanen nog een klein beetje gezond verstand hebben
dan kiezen ze deze vrouw tot president en wie weet is er dan nog een kans dat het allemaal goed komt.
https://youtu.be/IHkher6ceaA
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9955:wordt-het-amerikaanse-congreseindelijk-een-beetje-wakker&catid=37:wereld&Itemid=50
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De moord op Theo en het verraad van Beatrix
Door Joost Niemöller
Elf jaar geleden fietste Theo van Gogh op die ochtend naar zijn werk
en werd hij van achteren ingehaald en afgeslacht door die Bouyeri.
De manier waarop blijft ook na wat we nu allemaal gezien hebben
van ISIS, schokken. Ineens maakte angst zich meester van de
Nederlanders. Angst voor de islam. Al zullen de meeste nog gedacht hebben: ‘Ik laat me niet kritisch uit over
moslims, dus aan mijn deur zullen ze wel voorbij gaan.’ Laf wegduiken is helaas voor al te veel Nederlanders
kenmerkend geweest. Ze willen maar niet beseffen dat ze allemaal potentieel slachtoffer kunnen worden van
de jihad.
Het is natuurlijk triest dat ook nu Wim van Rooy nog moet vaststellen in een heel dik boek dat er nog steeds
geen debat bestaat over de islam. Dat sommigen af en toe iets roepen, is namelijk iets heel anders dan een
serieus debat over de islam, de sharia, en de Nederlandse rechtstaat. Het is pure lafheid dat iedere
discussie over de maatschappelijke rol van de islam gesmoord wordt in de frases over de godsdienstvrijheid.
En het is die wegkijkende lafheid waardoor moslims zich steeds zekerder van hun zaak voelen. Wat nog
eens bevestigd wordt door de komst van zovelen extra dit jaar.
Zwijgen en pamperen.
Theo van Gogh zelf zag dat goed in die column voor Metro die hij vlak voor zijn dood schreef:
De Amsterdamse politie heeft geen interesse om autochtonen die bedreigd worden door een steeds
agressiever wordende minderheid, te hulp te komen. En Cohen al helemaal niet. Toen de geestverwanten
van meneer Jahjah bijna drieduizend Amerikanen om zeep hielpen in het WTC, was de eerste gang van
onze burgemeester naar de moskee. Op scholen, in moskeeën, overal in Amsterdam werd feest gevierd om
deze prachtige overwinning op Satan. Cohen kroop dan ook voor de gelovigen en betoogde: “Jullie horen bij
ons!”, in plaats van te vragen: “Wat doen jullie eigenlijk hier?”
Precies dat zou ook weer na de moord op Van Gogh gebeuren. Koningin Beatrix ging na de moord op Theo
naar een Amsterdams Marokkaans jongerencentrum om de moslims te troosten. Beelden waar ik nog
steeds niet zonder ontgoocheling naar kan kijken. Hier komt maar een woord bij me boven: Verraad.
https://youtu.be/t9UC5XN6kQQ
http://joostniemoller.nl/2015/11/de-moord-op-theo-en-het-verraad-van-beatrix/

Tophoogleraar: “Klimaatverandering is onzin”
Bron: Ninefornews - Robin de Boer 28 april 2014
Een voormalig NASA-wetenschapper heeft gezegd dat
klimaatverandering ‘onzin’ is. Het is een ongegronde hypothese en het is ‘volkomen achterlijk’ om menselijke
activiteit de schuld te geven van de recente overstromingen in Groot-Brittannië.
Professor Les Woodcock, een man met een lange en respectabele staat van dienst, zei ook dat er ‘geen
reproduceerbaar bewijs’ is voor uitspraken dat het koolstofdioxidegehalte de laatste 100 jaar is toegenomen.
Woodcock is professor emeritus Chemische Thermodynamica aan de Universiteit van Manchester en heeft
meer dan 70 academische studies op zijn naam staan. “De term ‘klimaatverandering’ is betekenisloos,” zei
hij. “Het klimaat verandert al sinds het ontstaan van de aarde. De theorie van de door de mens veroorzaakte
klimaatverandering is een ongegronde hypothese over ons klimaat.”
“CO2 uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen zou een ‘broeikasgas’ zijn dat
‘klimaatverandering’ in de hand werkt, terwijl water een veel krachtiger broeikasgas is,” zei Woodcock. “Er is
20 keer meer water in de atmosfeer aanwezig dan CO2. Er is geen reproduceerbaar wetenschappelijk
bewijs dat het koolstofdioxidegehalte de laatste 100 jaar aanzienlijk is toegenomen.”
De term ‘klimaatverandering heeft zonder tijdschaal geen betekenis, aldus Woodcock. De temperatuur op
aarde gaat al miljoenen jaren op en neer. “Als er sprake is van extremen, heeft dat niets te maken met
koolstofdioxide in de atmosfeer, het is niet permanent en wordt niet door de mens veroorzaakt.
Klimaatverandering is onzin.”
Bewijs dat wordt aangedragen voor klimaatverandering, zoals de overstromingen in Groot-Brittannië
afgelopen winter, is volgens professor Woodcock ‘anekdotisch’ en heeft dus geen wetenschappelijke
betekenis.
De enige reden waarom we vaak horen over het meest extreme weer sinds de metingen zijn begonnen, is
dat we nog maar 100 jaar metingen bijhouden over het weer. “De reden waarom records verbroken lijken te
worden is simpelweg dat we nog maar 100 jaar metingen verrichten,” zei Woodcock. “Het is volkomen
achterlijk om klimaatverandering de schuld te geven van de overstromingen, zoals de [Britse] ministerpresident onlangs deed. Ik geef politici niet de schuld, maar de zogenaamde wetenschappelijke adviseurs.”
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Ondanks een gebrek aan bewijs ontstaat er een enorme groene industrie en bedenken overheden steeds
meer regels die het leven moeilijker en duurder maken. “De schade die de klimaatlobby aanricht aan de
economie heeft een destructieve werking op het leven van onze kleinkinderen. Het wordt steeds duurder om
warm te blijven en dat allemaal door de idiote beslissingen die onze politici de afgelopen jaren hebben
genomen over de opwekking van groene stroom.”
Professor Woodcock is de zoveelste wetenschapper die zegt dat klimaatverandering onzin is. James
Lovelock zei eerder deze maand dat klimaatwetenschappers maar wat ‘gokken’ en dat niemand precies
weet wat er gebeurt.
[Yorkshire Evening Post]

Rusland waarschuwt Amerika tegen waanzinnige plannen (video)
Enkele dagen geleden schreven wij over het waanzinnige
Amerikaanse plan om grondtroepen naar zowel Syrië als Irak te
sturen.
Terwijl de Russen waarschuwen dat dit “onacceptabel” is, stuurt
Amerika toch de eerste soldaten richting Syrië.
Terwijl de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Kerry zich
in allerlei bochten wringt om in Wenen een bont gezelschap met de
neuzen dezelfde kant op te krijgen, gaan in de achtergrond de
voorbereidingen voor de laatste stappen richting Armageddon
gewoon door.
Amerika heeft in de ogen van een belangrijk deel van de wereld een fenomenaal gezichtsverlies geleden
door de recente gebeurtenissen en probeert dit nu uit alle macht alsnog recht te zetten zonder daarmee
direct de Derde Wereldoorlog te veroorzaken.
Eerder deze week was er sprake van dat Amerika ook troepen naar Irak zou sturen, maar dit land heeft
aangegeven af te zien van verdere Amerikaanse “hulp”. Zij hebben voorlopig genoeg aan de Iraanse milities
die aan hun kant meevechten en bovendien hebben ze al contact gezocht met het Kremlin.
Net zoals Kaboel (Afghanistan) dat ondertussen ook dreigt te doen.
Daarom blijft er voor Amerika weinig anders over om dan maar grondtroepen richting Syrië te sturen.
Zo kwam CNBC eind gisterenmiddag met het bericht dat het Witte Huis besloten heeft om een kleine groep
van 50 man naar het noorden van Syrië, daar waar veel Turkse Koerden wonen, te sturen. (Redactie:
aanzienlijk minder dan de 3000 waarover werd gesproken.)
De bedoeling is dat deze Amerikaanse soldaten zullen optreden als militaire adviseurs voor partijen die in
die bepaalde streek tegen ISIS vechten. Dan kom je uiteraard als snel uit bij de Koerdische YPD.
De Russische onderminister voor Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov, zei vrijdag dat geen enkel land
militair geweld kan gebruiken in Syrië zonder eerst toestemming te vragen aan de Syrische overheid.
Zo zei hij letterlijk, “Het gebruik van militaire krachten in wat voor vorm dan ook zonder de toestemming van
Damascus is voor ons onacceptabel”.
Barack Obama kon wel familie zijn van Mark Rutte want ook hij is een meester in het breken van beloftes
zoals de “no boots on the ground” belofte voor Syrië die hij deed in 2013:
https://youtu.be/BAzikm9lyoI
Zoals altijd zal hier ook wel weer een punt aan worden gedraaid want het niet nakomen van beloftes lijkt
tegenwoordig een soort epidemie te zijn.
Dit kan niet anders dan uitdraaien op een ramp.
Wanneer deze Amerikaanse militairen worden geplaatst bij de YPG
dan zal dit grote wrevel veroorzaken in Turkije waar juist dit weekend
met de parlementsverkiezingen Erdogan zijn uiterste best doet om
de Koerden af te schilderen als een bedreiging voor de nationale
veiligheid.
In het geval ze worden gestationeerd bij de Free Syrian Army dan
zullen ze Hezbollah en de Iraanse troepen tegenkomen; ook geen
gezellig samenkomen.
Ongeacht waar Obama besluit om die troepen te plaatsen, ze lopen sowieso risico te worden geraakt door
Russische luchtaanvallen en niemand hoeft enige verdere uitleg wat dat dan voor gevolgen heeft. Goede
kans dat dat precies is waar de VS op aanstuurt.
Bronnen: CNBC ; Zerohedge ; Breitbart
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9946:rusland-waarschuwt-amerikategen-waanzinnige-plannen&catid=37:wereld&Itemid=50
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De toekomstige steden onder Agenda 21
Woensdag, 21 augustus 2013 08:34
De mens is een belasting voor de natuur en dient mede daarom onder controle
gehouden te worden.
Daarom wordt er nu druk gewerkt aan de megasteden van de toekomst, waar
mensen zullen wonen in microappartementen als kippen in een legbatterij.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de toekomstige wereld voor de
resterende aardbewoners. Allemaal naar het plan van de Verenigde Naties dat
voorziet in een reductie van de wereldbevolking met maar liefst 85 procent.
Dit plan heet Agenda 21 en is door 178 landen, waaronder Nederland,
ondertekend. Dit zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsplan heeft als doel “de aarde terug te geven aan de
natuur”, waarmee een samenleving wordt geschapen waarbij de mens ondergeschikt is aan het milieu en de
natuur. Het laatste wat je dan als elite wilt is dat die overgebleven mensen vrij in de natuur zullen gaan wonen,
want dat is in de eerste plaats slecht voor de natuur en in de tweede plaats zijn ze dan moeilijker onder controle
te houden. Daarom zal het toekomstbeeld van onze samenleving dan ook worden bepaald door grote groepen
mensen die in microappartementen in megagrote steden zullen wonen.
Een afdeling van MIT, Massachusetts Institute of Technology, heet “Media Lab's Changing Places group” en
houdt zich ondermeer bezig met de ontwikkeling en planning van toekomstige steden.
De verantwoordelijke directeur van die Group, Kent Larson, heeft onlangs in een vraaggesprek openlijk
toegegeven dat de door Agenda 21 gewenste "Smart Cities" en microappartementen het alternatief zijn voor
totale bevolkingscontrole. Ook gaf hij toe dat MIT een grote rol speelt in de ontwikkeling van deze zogenaamde
microappartementen, “We moeten gewoon accepteren dat steden zullen groeien. Je zou misschien wel wensen
dat dit niet zo was. Je zou kunnen hopen dat bevolkingscontrole het tempo waarmee deze steden zullen
uitdijen, zal beperken. Maar, voorlopig zullen we maar beginnen met de huidige situatie”.
Wat Larson met deze woorden impliceert is dat bevolkingscontrole iets is waarop gehoopt moet worden, maar
wat uiteindelijk beschouwd dient te worden als onrealistisch. De beste optie volgens Larson is dan ook de
ontwikkeling van compacte mega grote steden zoals wordt aangegeven in doelstellingen van Agenda 21 van de
Verenigde Naties. Het uiteindelijke perspectief is dan ook om grote steden te transformeren naar mega
afmetingen waarbij zoveel mogelijk mensen op één hoop bij elkaar worden geplaatst. Hierdoor is het nodig om
over te schakelen naar het bouwen van microappartementen, zodat een situatie ontstaat die vergelijkbaar is
met die van een legbatterij voor kippen. “Wij werken met internationale ontwikkelaars om van een conventionele
benadering van bouwen om te schakelen naar dit soort units. We zullen grote display schermen integreren in
schuifdeuren, zodat je geen muur nodig hebt voor een groot LCD scherm. Het wordt ingebouwd in deze
beweegbare elementen. De grote stukken bestaan uit een bed, tafel, multifunctionele bank en grote
schuifdeuren. Er zijn kleine tafels die omhoog komen. We hebben een kleine badkamer ontworpen waarbij
elementen kunnen worden verplaatst. De gootsteen bijvoorbeeld kan bereikt worden boven de wc.
Dat zijn de dingen waar we in de toekomst naar uit mogen kijken. Wat Larson in feite suggereert is dat ze nodig
zijn doordat de bevolking zich zo nodig in grote mate moet vermenigvuldigen.
Wat Larson verder ook nog zegt is dat de burgemeester van New York, Bloomberg, een fervent voorstander is
van de Agenda 21 megasteden zoals die door MIT worden ontwikkeld. En aangezien hij ook een groot
voorstander is van deze toekomstige microappartementen, verwacht Larson dat er misschien al binnen een jaar
een aantal dingen in New York zullen veranderen. Naast de microappartementen werkt MIT nog aan een
andere toekomstige ontwikkeling en dat is de stapelbare auto. Een die je kunt vouwen en onder je arm
meedragen. “We hebben een heel nieuw ecosysteem nodig van gedeelde voertuigen, variërend van
conventionele fietsen tot de efficiënte CityCars, een stapelbare tweepersoons elektrische auto die door MIT is
ontwikkeld. Er zullen ook shuttles zijn en elektrische taxi’s. Er zal een heel scala aan opties worden ontwikkeld
voor het delen van voertuigen”.
Dat deze megasteden niet worden gebouwd voor het welzijn van de mensheid, maar bedoeld zijn om de massa
te kunnen blijven controleren wordt duidelijk uit een artikel van MSNBC uit 2012 waarin een wetenschapper die
aan deze VN megasteden werkt zegt:
“We willen zeker niet dat mensen op het platteland gaan rondlopen. We willen dat ze het land beschikbaar
houden voor de natuur door dicht op elkaar te gaan wonen”.
Uiteraard zal de elite niet gaan wonen in een microappartement in een megastad. Zij zullen naar believen
wonen en gebruik maken van de natuur en het platteland.
Wat Larson en collega’s er niet bij vertellen is dat “vrijheid” het eerste is dat zal verdwijnen in deze micro
gecontroleerde leefgemeenschappen.
https://youtu.be/70VZ1_Oz_nc
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5685:de-toekomstige-steden-onderagenda-21&catid=37:wereld&Itemid=50
Bron: Intellihub
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Syrië–Naar escalatie of de-escalatie
Posted on 2 november 2015
Het is duidelijk dat de komst van het Russische leger naar Syrië de
toestand in dat land grondig wijzigde. De vraag is natuurlijk welke
invloed dit juist zal uitoefenen. Worden de salafistische rebellen
verslagen? En zo ja, op welke termijn? En wat gaat de reactie zijn
van de tegenstanders van Syrië, de vrienden van die rebellen? Gaan
ze werken naar een de-escalatie of integendeel het conflict nog
verder laten escaleren?
Geen compromis
In wezen is deze Russische interventie niet meer dan een zoveelste escalatie van het conflict dat in maart
2011 begon toen de Syrische Moslimbroederschap en al Qaeda in Irak (ISIS) in opdracht van voornamelijk
de VS begonnen met hun gewapende rebellie tegen de Syrische regering en het al in wezen duizenden
jaren oude multiculturele karakter van het land.
De kruiser Moskva, vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, is uitgerust met het door Israël en de
VS gevreesde S-300 luchtafweersysteem. Het ligt tegenwoordig voor anker voor de Syrische havenstad
Latakia. Rusland en niet de VS controleren nu het luchtruim en de kustlijn daar.
Deze opstand was de eerste escalatie van een in het land reeds lang maar onderhuids sluimerend conflict.
Islamisten als de Moslimbroeders en al Qaeda waren immers reeds al jaren van plan Syrië om te vormen tot
een door hun gerunde dictatuur met hun versie van de sharia als enige wetgeving. Nu zij van de VS het
signaal kregen voor een sinds 2007 voorbereide opstand (1) vielen algauw ook de eerste doden.
En daar die extremisten reeds vanaf de eerste dag geen enkel compromis aanvaarden en geweld
gebruikten, o.a. tegen de bevolking, moest het leger wel hard optreden. Het was de eerste actie waarop
uiteraard wel een reactie moest volgen. Dat wist men in Washington heel goed en was ingerekend in hun
strategie. Maar het was dus een tweede escalatie.
Het was het najaar van 2011 en dan brak de tijd aan voor een nieuwe verdere escalatie want de VS en haar
bondgenoten wilden na Tunesië, Jemen en Egypte ook hier de seculiere regering omverwerpen en
vervangen door een religieuze dictatuur.
Aanval op Aleppo en Damascus
Die nieuwe derde escalatie kwam er in de zomer van 2012 toen duizenden door de CIA goed bewapende,
omkaderde en getrainde aanhangers van de Moslimbroeders en Al Qaeda de miljoenenstad Aleppo, het
economisch hart van het land, bestormden. Gelijktijdig viel men ook Damascus aan met daarbij o.m. een
zelfmoordterrorist die op 18 juli 2012 een vergadering van de legertop in de lucht deed vliegen.
Tegen Syrië verzamelde men in 2011 de grootste militaire coalitie
mogelijk. Desondanks weet het Syrische leger al straks 5 jaar stand
te houden. Zij het dat ze het dikwijls moeilijk hadden en uiteindelijk
zoals al Qaeda in Irak en de Syrische Moslimbroeders eveneens
hulp uit het buitenland moesten inroepen.
Het was min of meer een remake van de aanval van 20 augustus
2011 op de Libische hoofdstad Tripoli die leidde tot de val van de
regering van Moeammar Kadhaffi en de moord op deze Libische leider.
De bedoeling was bestuurlijke chaos te creëren samen met een gecoördineerde aanval op het
machtscentrum. Er kan hierbij weinig twijfel over bestaan dat dit allemaal netjes gepland was door de CIA,
de specialist voor dit soort acties.
Ook werden er zoveel mogelijk hogere officieren van het Syrische leger gekocht. Geen probleem voor een
land als Saoedi Arabië dat er een gewoonte van maakt om desnoods met miljarden dollar regeringen via
bijvoorbeeld investeringen of wapenaankopen gunstig te stemmen. Zo is Saoedi Arabië de grootste cliënt
voor zowel de Britse als de Belgische wapenindustrie. Voldoende om die het zwijgen op te leggen.
Maar die operatie viel echter helemaal tegen. Aleppo viel maar deels in hun handen en in Damascus verging
het hen nog slechter. Er liepen wel een serie hogere officieren over en er waren wel enkele topgeneraals
gedood maar de regering en het leger hielden ondanks deze zware mokerslagen stand.
Syriëstrijders
Het gevolg was weer een nieuwe escalatie door het westen. Beseffend dat
men het met alleen de lokale supporters van de Moslimbroeders en al
Qaeda niet ging halen trok men massaal op zoek naar nieuw
kanonnenvlees. En dit werd gevonden in het buitenland in kringen waar
Saoedi Arabië en de Moslimbroeders al cellen hadden opgericht zoals bij
Sharia4Belgium. Hier ontstond toen het fenomeen van de Syriëstrijders.
Toen de aanvallen op Damascus en Aleppo medio 2012 grotendeels
mislukten riepen de VS en haar bondgenoten de hulp in van duizenden
buitenlandse salafistische terroristen in. Zoals hier de in beroep in België
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wegens terrorisme tot 4 jaar cel veroordeelde Abdelrahman Ayachi, tolk en gids voor VRT journalist Rudi
Vranckx in Syrië. Vanaf de winter 2012 arriveerden ze via Jordanië en vooral Turkije met massa’s in Syrië
met als bedoeling er te moorden en te plunderen. Deze Ayachi zit nu in de salafistische hemel bij zijn 72
maagden.
Een rekrutering die vergemakkelijkt werd door de propaganda in onze media waarbij men, na Saddam
Hoessein, Moeammar Kadhaffi, Vladimir Poetin en Robert Mugabe nu Assad afbeeldde als het zoveelste
grootste monster uit de wereldgeschiedenis. Met een professor Rik Coolsaet die op de VRT die salafisten
omschreef als ‘idealisten die de burgers met rust laten’.
En dus trokken vanaf het najaar van 2012 tienduizenden salafisten vanuit gans de wereld naar Syrië om er,
zij het mits betaling en het recht op plunder, te vechten voor rekening van de VS, Israël, Saoedi Arabië en
hun bondgenoten. Alleen voor België ging het hier volgens de meeste schattingen over een goeie 400
mensen. Voor de voormalige Sovjetunie spreken Russische bronnen zelfs over 7.000 mensen.
Sayidda Zaynab bint Ali
Maar de komst van die extra strijders en pakken nieuwe zware wapens bracht de Syrische regering uiteraard
in een lastig parket. En zeker toen de graftombe van Sayidda Zaynab bint Ali, de enige kleindochter van
Mohammed, in handen van die salafisten dreigde te vallen gingen in Iran en Irak al de alarmbellen af. Deze
graftombe is voor sjiieten en ook andere moslims een der heilige plaatsen, een stuk islamitische
geschiedenis om U tegen te zeggen. Het gevolg was dat vanuit vooral Irak en Iran de eerste vrijwilligers naar
Syrië toestroomden. Ook Hezbollah begon zich toen in de strijd te gooien. Het waren vooral die vrijwilligers
en Hezbollah die ervoor zorgden dat die graftombe niet in salafistische handen viel. Het was immers
duidelijk dat voor de jihadisten dit een hoofdprijs was en voorbestemd om geheel te vernielen.
De bij Damascus gelegen graftombe van Zayidda Zaynab bint Ali,
dochter van imam Ali en kleindochter van de profeet Mohammed, is
voor vele moslims en vooral de sjiieten een zeer belangrijk
heiligdom. Het is het belangrijkste bedevaartsoord van het land en
dus een grote bron van inkomsten. Het werd deels met Iraans geld
verfraaid. De rebellen wilden dit in 2012 ten allen koste veroveren
om het dan te vernielen. De opwinding hierover in Iran was enorm en
zorgde voor de eerste toestroom in Syrië van strijders van Hezbollah
en sjiieten uit Iran en Irak.
Het was het teken voor een nieuwe escalatie. Met tienduizenden
buitenlandse jihadisten die Syrië binnenstroomden en de CIA die hen massaal van wapens en training
voorzag. Zo kocht men eind 2012 in Kroatië zeven vliegtuigladingen wapens, betaald door Qatar en geleverd
via de CIA aan vooral Al Qaeda in Irak (ISIS) die toen voor de CIA de meest geliefde partner was.
Hezbollah
Gelijktijdig begon ook Hezbollah te mobiliseren. Beseffend dat het feitelijke hoofddoel van die oorlog tegen
Syrië niet zozeer Assad was maar de Libanese organisatie zelf. Daar had men intussen ook wel het in het
tijdschrift The New Yorker verschenen en door onderzoeksjournalist Seymour Hersh geschreven artikel The
Redirection (1) gelezen. Het stond er zwart op wit dat men om Hezbollah uit te schakelen eerst Assad moest
vermoorden. De Libanese vrienden van de VS en Israël zoals druzenleider Walid Jumblatt stelden dit in dat
artikel zelfs onverbloemd. Jumblatt wou een pakt tussen de Syrische Moslimbroederschap en de VS.
De volgens critici aan alcohol en drugs verslaafde Jumblatt roept tegenwoordig de Syrische druzen op om
zich tot het salafisme te bekeren. Waarbij hij op TV zelfs stelde dat de druzen die Assad blijven steunen dan
maar vermoord moeten worden.
Walid Jumblatt, clanleider van een deel der Libanese druzen, riep de
Syrische druzen op om zich te bekeren tot het salafisme. Wie dat niet deed
en Assad bleef steunen diende men dan volgens hem maar te vermoorden.
In 2006 adviseerde hij de toenmalige Amerikaanse vicepresident Dick
Cheney om Syrië aan te vallen en daarbij gebruik te maken van de lokale
afdeling van de Moslimbroederschap. Een raad die Obama opvolgde.
Voor de VS en haar bondgenoten verliep de oorlog vanaf 2013 als gevolg
van de komst van Hezbollah en de Iraanse en Iraakse vrijwilligers dan ook
slecht. Van enige echte vooruitgang was er dat jaar zelfs geen sprake meer.
Integendeel vanaf het najaar van 2013 begon het Syrische leger met haar bondgenoten aan een groot
offensief waarbij alle steden en dorpen aan de Libanese grens worden bevrijd alsmede de stad Homs, de
derde grootste van het land.
TOW antitankraketten
Een schok ging door de oppositie waar de moraal bij velen zakte tot onder het vriespunt. Wel werd dat jaar
een groot deel van het oosten van Syrië, in essentie woestijngebied, veroverd door al Qaeda. Wat dan bij al
Qaeda zou leiden tot de split tussen een Syrische en een Iraakse al Qaeda, het latere ISIS. Maar zelfs hier
liep het deels fout. Zo bleef de provinciehoofdstad Hasaka in handen van de regering evenals delen van
Rakka en Deir Ezzor, de twee andere oostelijke provinciehoofdsteden. En dus trok het westen eind 2013
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nog maar eens de kaart van de escalatie. Zo verbeterde men de omkadering, kwamen er nog maar eens
duizenden jihadisten naar Syrië en leverde men ook nog veel zwaardere wapens.
Vooral het hypermoderne antitankrakettensysteem BGM-71 TOW van producent Raytheon speelde hierbij
duidelijk een grote rol. De telegeleide zware raketten konden immers tanks en andere gepantserde
voertuigen vanop een afstand van maximum 4 km tot schroot herleiden. Het Syrische leger verloor qua
vuurkracht het overwicht op de grond. Ook was er de val van de grote Iraakse stad Mosoel waar ISIS een
enorme overwinning boekte. Het gevolg was dat praktisch alle Iraakse vrijwilligers plots naar hun vaderland
trokken om daar de salafistische vijand te bevechten. Die bedreigden immers eventjes de hoofdstad
Bagdad. Het betekende een serieuze aderlating voor de regering van president Assad en vermoedelijk een
der voornaamste reden waarom ISIS Mosoel aanviel. Het verzwakte de Syrische regering enorm en dat
speelde in de kaart van de VS.
Na de zomer van 2012 was het duidelijk dat de Moslimbroederschap
en al Qaeda in Irak het militair niet konden halen van het Syrische
leger. En dus schakelde de VS de oorlog in een hogere versnelling.
Zo kocht men in Kroatië eind 2012 – enkele maanden voor het lid
werd van de EU – 7 vliegtuigladingen vol met legeroverschotten.
Qatar regelde hiervoor de betaling. De CIA zorgde daarbij dan voor
de verdeling waarbij het overgrote deel naar al Qaeda in Irak (nu
ISIS) ging. Hier Jabhat al Nusra (al Qaeda) met het M60
antitankwapen, een overblijfsel van wijlen het Joegoslavische leger.
Opmars in Idlib
En tegen die twee nieuwe serieuze problemen was het Syrische leger niet echt opgewassen. Dat beschikte
nog wel over een performante luchtmacht maar op de grond begon men vanaf de lente van 2015 terrein te
verliezen. De toestand verergerde toen in de lente van dit jaar dan de aan Turkije grenzende provincie Idlib
bijna geheel in handen van die salafisten viel en men vandaar poogde door te stoten naar de provincies
Hama en Latakia. Ook rukte men met Israëlische steun vanuit het zuiden op en dreigde de aan Jordanië
grenzende provinciehoofdstad Daraa te vallen.
Het hart van Syria waar mogelijks 80% der overgebleven bevolking woont was in gevaar. En dus kwam er
een nieuwe reactie als een gevolg van die westerse escalatie. En dat was ditmaal een keiharde. Namelijk
een interventie van het Russische leger met daarbij bovendien nog meer vrijwilligers komende van de
bondgenoten uit Iran, Libanon en Irak.
Snel Russisch optreden
Alhoewel die interventie van Moskou voor serieuze waarnemers niet als een verrassing kwam was de wijze
waarop toch opmerkelijk. Op amper een goede week tijd waren de Russen voldoende massaal aanwezig om
meester te kunnen zijn over het luchtruim en de kustlijn van Syrië.
De snelheid en zo te zien perfecte afwerking wekte zelfs de bewondering af van de VS. Wie de Amerikaanse
door het Pentagon beïnvloede pers las kon zelfs afgunst bemerken. Met commentaren als betere
vliegtuigen, betere raketten en vooral veel betere elektronica.
De Amerikaanse torpedojager Donald Cook. Volgens verhalen in de media werd deze tijdens een opdracht
in de Zwarte Zee na het overvliegen door een Russische SU-24 plots stuurloos doordat men alle
elektronische communicatie op het schip had uitgeschakeld. Het Amerikaanse leger ontkende toen het
verhaal maar het wint nu door de berichten over het Russische optreden in Syrië wel aan geloofwaardigheid.
Het betreft hier vooral het hier eerder besproken Russische systeem om vijandige
communicatiesignalen stil te leggen. Als je een bepaalde Amerikaanse pers moet
geloven is er zelfs sprake van een zekere paniek bij het Amerikaanse leger.
Het doet denken aan het verhaal over de Amerikaanse torpedojager Donald Cook
die tijdens een missie in de Zwarte Zee op 12 april 2014 overvlogen werd door een
Russische SU-24 waarna plots alle communicatie aan boord van dat schip uitviel.
Wat het schip met zijn zware bewapening, waarbij Tomahawk kruisraketten,
geheel stuurloos maakte. Wat bij de bemanning voor een zekere angst moet
gezorgd hebben. Het Pentagon ontkende het verhaal toen maar de reacties langs
Amerikaanse zijde op het Russische optreden in Syrië lijken de ontkenningen van
toen te ontkrachten. Plots bleek de VS qua elektronica achter te lopen op Rusland.
Toch volgens kranten als de Washington Post.
Toegenomen vuurkracht
Zoals kranten als The New York Times en de Washington Post opmerkten is dit
niet meer het oude Sovjetleger of de versleten lijkende militaire machine van onder Boris Jeltsin maar een
performante geoliede krijgsmacht die beschikt over een goede structuur en topmateriaal welke bovendien
maar een fractie kost van wat de VS hiervoor uitgeeft.
Het blijkt duidelijk, aldus Amerikaanse bronnen, dat men in Moskou veel leerde sinds de door de VS
georkestreerde aanval van 8 augustus 2008 van Georgië op Zuid-Ossetië en het daar als gevolg van
internationale verdragen met o.a. de VS gelegerde Russische leger.
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De Russische MI-24 aan het werk in Syrië. Merk de enorme dodelijke vuurkracht en met welk ogenschijnlijk
gemak zij als volleerde dansers op een 20 en minder meters hoogte kunnen opereren. De rebellen lijken er
machteloos tegen te zijn en moeten dan ook door dit soort aanvallen zeer veel materiaal en manschappen
verliezen. Gaan ze die nog lang met hun reserves kunnen aanvullen? De vuurpijlen die men door de MI-24’s
ziet afvuren zijn bedoeld om hittezoekende raketten te misleiden.
De vlekkeloos verlopen operatie voor de overname van de Krim toonde dit trouwens eveneens. Moskou
beseft toen in 2008 dat men nood had aan een goed uitgebouwde krijgsmacht. Dat de VS Rusland via
derden durfde aan te vallen was een oogopener voor de Russische regering. En dus toog men aan het werk.
De ongeveer 1500 op een Syrische luchtmachtbasis gelegerde soldaten lopen er volgens de persberichten
dan ook allen bij in perfect uitziende nieuwe uniformen, beschikken over degelijke huisvesting en hebben
voldoende mogelijkheid voor recreatie.
Er is zelfs een souvenirwinkel stelde de Washington Post vast. Ook het feit dat men voor de in Moskou
gelegerde pers een soort toeristische uitstap naar deze Russische luchtmachtbasis vlakbij de Syrische
havenstand Latakia organiseerde toonde die modernisering.
Interview met de Russische internationale televisiezender Russia Today over het bezoek op 20 oktober van
de Syrische president Bashar al Assad aan Moskou. Het gesprek had plaats op 21 oktober ‘s morgensvroeg
en ging o.a. over de diplomatieke gevolgen van dit bezoek.
Einde van patstelling?
Het bewees in zekere zin ook dat de legerstaf vertrouwen had in wat men ging tonen. Bij de bezoekende
journalisten waren namelijk ook westerse perslui bij en die kippen liever modder over Rusland dan er serieus
over te berichten.
De vraag is natuurlijk in hoeverre de vuurkracht van die enkele tientallen helikopters en vliegtuigen ook
effectief de krijgskansen gaan doen keren. Heel vermoedelijk wel. Vooreerst was er tot de komst van het
Russische sinds deze zomer min of meer sprake van een patstelling tussen de strijdende partijen.
Na de reeks overwinningen van die salafistische groepen, vooral dan in de lente, was er nadien sprake van
een zekere stabilisering van het front. Mede dankzij de komst van extra vrijwilligers uit de met Syrië
geallieerde landen als Libanon, Irak en Syrië. Wel bleven de salafistische groepen in de zomer op veel
plaatsen verder in het offensief. Aanvallen die echter overal grotendeels op een muur botsten.
Ook ISIS beschikt over het Amerikaanse telegeleide TOW
antitankrakettensysteem zoals deze propagandafoto bewijst. Maar
wie zorgt hier voor de herstellingen en de bevoorrading met te
vervangen kapotte onderdelen en verse raketten? Sinterklaas met
zijn niet-meer-zo-Zwarte Piet?
De komst van die massale Russische vuurkracht die men desnoods
snel kan aanvullen plus opnieuw duizenden vrijwilligers moet de
militaire krachtsverhoudingen zeker in het voordeel van het Syrische
leger doen overslaan.
Vele fronten
En dat blijkt ook uit de recente evolutie aan de serie belangrijkste fronten. De oorlog hier verloopt immers
niet volgens een duidelijk afgebakende frontlijn maar loopt kriskras doorheen het land. Zo zijn er alleen al
rond de stad Aleppo een serie frontlijnen. Met ten oosten een voor het ontzetten van de luchtmachtbasis van
Kweiris waar ISIS en het leger tegenover elkaar staan en er veel bloed vloeit.
Niet veraf zijn er dan in het zuiden van die stad hevige gevechten voor het verbreden van de Syrische buffer
in die zone en de controle over de autoweg M4 die Aleppo verbindt met Damascus en die nu in handen is
van al Qaeda en haar bondgenoten.
Interview met RT over de beslissing van president Barack Obama om het programma stop te zetten dat
bedoeld was om zogenaamd gematigde rebellen door het Pentagon op te leiden. Een zelden geziene farce
van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Nu gaat men in de plaats daarvan de Syrisch Koerdische YPG
samen in coalitie met enkele andere groepen extra bewapenen en omkaderen met Amerikaanse instructeurs
om Rakka, hoofdstad van ISIS te veroveren. Een plan waarvan met met bijna zekerheid kan zeggen dat het
eveneens zal falen. Het is uiteraard ook een schending van de Syrische soevereiniteit en dus een
oorlogsmisdaad. Het interview dateert van 9 oktober 2015.
Ten noorden van Aleppo is er dan de bijna omsingeling door het leger van het door de rebellen bezette deel
van deze stad. Met ook gevechten in de stad zelf. Met daarbij dan nog gevechten van al Qaeda & Co met
ISIS in het noorden van de provincie en tegen de Koerden van de YPG. Deze houden hun wijk in het
noordelijke stadsdeel van Aleppo nog steeds bezet.
Belangrijke fronten zijn er bovendien nog aan de grens van de provincies Idlib, Hama en Latakia, ten
noorden van de provincies Homs en Hama, rond Damascus, vooral dan in het noordoosten maar ook deels
in het westen en zuiden met hier dan het vroegere Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek.
Terreinwinst nog beperkt
Verder zijn er zware gevechten aan de Israëlische en Jordaanse grens in het zuiden van het land, in het
oosten met vooral de best als heroïsch te omschrijven strijd om de provinciehoofdplaats Deir Ezzor waar
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ISIS tevergeefs aanval op aanval lanceert met honderden dode jihadisten en militairen tot gevolg. Het
betekent natuurlijk dat de betrokken strijdmachten op veel fronten tegelijk moeten slag leveren. Een
versnippering dus.
Het slagveld op 18 oktober 2015 ten zuiden van de miljoenenstad
Aleppo. De dikke oranjelijn is de frontlijn hier tussen de door al
Qaeda geleide rebellen (groen) en het Syrische leger. Aleppo ligt
bovenaan in het midden. In de rechterbovenhoek zit ISIS. De dunne
gele lijn in het midden is de frontlijn op 14 oktober toen het offensief
hier begon. De gele vlagjes langs regeringszijde betreffen eenheden
van Hezbollah en Iraanse vrijwilligers. De tricolore vlag is het
regeringsleger. De zwarte vlaggen langs rebellenzijde zijn Jabhat al
Nusra (al Qaeda), de witte met groene versiersels is Harakat Ahrar al
Sham, een zusterorganisatie van al Qaeda, de tricolore met groene band betreffen andere rebellengroepen.
Zeker is wel dat sinds 30 september toen de Russische luchtmacht begon met haar aanvallen het Syrische
leger overal in het offensief is en de salafistische rebellengroepen op een aantal plaatsen ook effectief
teruggedrongen worden. Het betreft hier (nog) geen duizenden vierkante kilometers maar op een serie
fronten is het verschil zeer goed merkbaar. De indruk van de voorbije dagen is dat de door al Qaeda geleide
rebellengroepen sterk aan het verzwakken zijn. Dagelijks gaan er sinds vorige week tot tien dorpen over in
regeringshanden. Voor al Qaeda een veeg teken.
De toestand op 1 november 2015. De bedoeling van deze operatie is het doorsnijden van de
communicatielijnen van al Qaeda en zijn bondgenoten met Aleppo en het verstevigen van de bijna gehele
omsingeling van die stad. Daarvoor moet deze buffer voldoende groot zijn. Eens dit bereikt zal zeker de
aanval op het door die jihadisten bezette deel van Aleppo volgen. Mogelijks volgt eerst nog een aanval ten
noorden van de stad om de laatste paar kilometers die daar nog in rebellenhanden zijn te veroveren en zo
de omsingeling van Aleppo effectief te maken. Intussen zijn er hevige gevechten in het stadje al Hader, een
wegenknooppunt. (Zie het vierkantje op de kaart). Vooral rond Aleppo wordt er zowel in het zuiden als in het
oosten serieuze vooruitgang geboekt. Geen verbazing natuurlijk. Terwijl de VS in het eerste jaar van haar
bombardementen op het door ISIS gecontroleerde gebied in Irak en Syrië per dag gemiddeld minder dan 11
bombardementen uitvoerde, voerde Rusland deze week op 24 uur tijd tot 94 bombardementen uit en dit
alleen op Syrië. Een veel kleiner terrein. Volgens berekeningen van de Britse zakenkrant The Financial
Times waren er in september, dus voor de interventie van Rusland, per dag gemiddeld maar 2,5
Amerikaanse bombardementen en in oktober 2,8. Waarbij er tijdens de laatste tien dagen van die maand
zelfs geen enkele Amerikaanse luchtaanval plaats had. De eerste maand voerde Rusland naar men in
Moskou stelde 1.391 bombardementen op Syrië uit. Die voor zover geweten ook allemaal vlekkeloos
verliepen.
Veel dode jihadisten
Wel is duidelijk dat de verliezen bij die salafistische groepen erg groot zijn. Geschat mag worden dat al meer
dan de helft van de buitenlandse jihadisten sneuvelde of zwaar gewond raakte. Zo is volgens persberichten
een derde van de Antwerpse Syriëstrijders al dood.
Het Syrische leger met een aantal gedode salafisten. Het aantal
doden langs rebellenkant moet sinds het aantreden van de
Russische luchtmacht enorm zijn opgelopen. De 72 maagden van
Allah moeten het dezer dagen dan ook erg druk hebben.
Hetzelfde voor Novosasitli, een klein dorp in de Russische
deelrepubliek Dagestan waar volgens de Washington Post van de 20
die naar Syrië vertrokken er al 7 sneuvelden. Een derde overleefde
dus ook hier hun avontuur niet.
En hierbij dient men een nog veel hoger aantal gewonden te
rekenen. Waarbij men ook dient te beseffen dat volgens legerstudies
een legereenheid die meer dan 10% van haar effectieven verliest
serieuze problemen met het moreel der troepen krijgt. Het is
trouwens geen toeval dat er volgens krantenberichten massale hoeveelheden captagon, een pepmiddel,
naar Syrië gaan. Ook blijkt mede dankzij het TOW antitankrakettensysteem de tegenstand van die rebellen
vrij groot te zijn. Deze maakt ook veel gebruik van tunnels, zeker in bebouwde gebieden, die soms moeilijk
te ontdekken zijn, ook door de vele robotvliegtuigjes die tegenwoordig boven Syrië vliegen. Zo vecht het
leger om de tien kilometer tot de luchtmachtbasis van Kweiris te overbruggen al meer dan twee weken. Er
blijven nu nog een twee kilometer te gaan.
Het bouwen van tunnels is een techniek die de rebellen van de Palestijnse beweging Hamas leerden. Het
werd ook door de Vietcong gebruikt in de oorlog tegen de VS in Vietnam. Hamas, een tak van de
Moslimbroederschap, is zelf geheel verdeeld over de oorlog tegen Syrië. Met haar officiële in ballingschap
levende politieke leider Khaled Mashal, een lid van de Moslimbroeders, die tegenwoordig reist tussen Qatar
en Turkije.
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De strijd van het Syrische leger voor het doorbreken van de
omsingeling van de luchtmachtbasis Kweiris (boven rechts) is hevig.
ISIS poogt al twee jaar zonder succes die basis te veroveren. Daar
verblijven enkele honderden militairen die bij het uitbreken van de
oorlog nog in opleiding waren. Ook hier kan men goed de
vooruitgang zien. Dit is de situatie op 21 oktober. Op 31 oktober was
men halfweg de spoorlijn en de hoofdweg Aleppo-Rakka (groene lijn)
op een 2 km van Kweiris. ISIS doet verwoede pogingen om het
Syrische leger tegen te houden en slaagde er wel in die opmars
serieus te vertragen.
Khaled Mashal koos na jaren genoten te hebben van de Syrische gastvrijheid plots in 2012, het jaar na het
begin van de opstand, de kant van die salafistische rebellen. Wat in Gaza voor veel interne ruzies zorgt waar
men maar niet uit geraakt. Het was immers Iran dat Hamas jarenlang steunde, niet Qatar en de westerse
vrienden van de Moslimbroeders.
Kerngebied
De Syrische militaire strategie lijkt er nu vooral op gericht om het kerngebied van Syrië zoveel mogelijk te
zuiveren van die rebellen. Dit wil zeggen het beveiligen van de provinciale hoofdsteden Hama, Latakia,
Damascus, Daraa, Sweida en Homs door de er nabij gelegen jihadistische enclaves op te ruimen. Ook de
bevrijding van Aleppo staat duidelijk op het verlanglijstje. Zeker is dat dit laatste veel tijd en bloed zal vergen.
Verder poogt men de beperkte posities die men in het oosten van het land heeft te behouden. Het Syrische
leger heeft hard gevochten bij de strijd tegen ISIS om de provinciehoofdstad Hasaka en die gewonnen. En
ook in Deir Ezzor zijn de gevechten al erg bloedig geweest. Hier controleert het leger het grootste deel van
stad op de rechteroever van de Eufraat en de enorme militaire basis en luchthaven daar.
De verovering van het oosten uit de klauwen van ISIS is dan vermoedelijk voor later. Het gebied bestaat
vooral uit woestijn met alleen enkele riviervalleien zoals de Eufraat die belangrijk zijn. Naast dan een aantal
oliebronnen en elektriciteitscentrales. Maar eerst komt het veilig stellen van het westelijke dicht bewoonde
deel van Syrië.
Recep Tayyip Erdogan en zijn AKP wonnen tegen de verwachtingen
in toch de parlementsverkiezingen van vorige zondag. Een oplossing
voor zijn problemen en voor die van Turkije is echter een ander paar
mouwen. Stabieler zal zijn land er zeker niet op worden. En vooral
de oorlog tegen Syrië lijkt hij nu praktisch zeker te zullen verliezen.
Hoe gaat hij dat verkopen?
Ook lijkt de herovering van de aan Turkije grenzende provincie Idlib
voor een latere fase. Maar zodra Turkije zijn steun aan die rebellie
stopt valt Idlib hoe dan ook snel in handen van het leger. De
salafisten daar zijn nu eenmaal geheel afhankelijk van de noorderbuur voor de toevoer van voedsel,
wapens, materiaal en verse jihadisten.
Proeftuin voor wapens
Voor Rusland is dit natuurlijk het uitgelezen ogenblik om haar politiek en militair gewicht te tonen als zijnde
incontournable. Niemand kan nu nog om Rusland heen. De recente diplomatieke activiteiten bewijzen dat.
De invloed van Rusland zal bij succes mogelijks zelfs groter zijn dan die van de vroegere Sovjetunie er ooit
geweest is.
Zeer belangrijk is ook dat met zo al dat nieuw materiaal kan uittesten en zijn ‘kwaliteiten’ kan gebruiken als
verkoopargument. Veel wapens zoals die vanuit de Kaspische Zee
afgevuurde kruisraketten worden hier voor het eerst gebruikt. Het
was in sommige opzichten zelfs een militaire show.
Het is de ultieme proef voor dat oorlogstuig en ook voor de structuur
van het leger. En als het Russisch leger hiermee succes heeft dan is
dat zeer mooie reclame voor al die bedrijven die dat wapentuig
fabriceren. De kassa lonkt.
De Russische SU-30, een hypermodern vliegtuig en in de VS
omschreven als een waarvoor het Pentagon zelfs bang is. In Syrië
kan de maker van deze Sukhoi er lekker reclame mee maken. Het
zal de verkoopcijfers zeker geen slecht doen.
Qassem Soeleimani
Opvallend is zeker ook de toegenomen aanwezigheid van Iran met als voornaamste figuur de Iraanse
generaal Qassem Soeleimani. Deze dirigeert samen met Russische en Syrische generaals de gevechten in
het land. Daarbij heeft hij volgens pro-Syrische bronnen zelfs het bevel over bepaalde Iraakse in Syrië
vechtende milities. Het toont de toenemende invloed van Teheran op de regio.
Qassem Soeleimani is voor de tegenstanders van die salafistische rebellie een soort van halfgod geworden.
Een man met wie soldaten koste wat kost op de foto willen staan en aan wie vele overwinningen wordt
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toegedicht. Hij is voor hen de lokale hedendaagse versie van generaals als de Rus Georgi Zjoekov, Erwin
Rommel, George Patton en Bernard Montgomery, de ‘helden’ van de tweede wereldoorlog.
Een ander opvallend element van de strijd is de grote versnippering tussen de verschillende strijdende
partijen. En dit vooral bij de rebellen die zelfs regelmatig ook onderling slag leveren en slechts moeilijk
gecoördineerde acties voeren. Veelal een gevolg van ruzie over de buit. Zij het dat dit onder druk van hun
financiers zoals de CIA dit jaar wel flink verbeterde.
Ook aan regeringszijde is er sprake van een versplintering zij het dat er hier voor zover geweten geen
sprake is van verspreidde ongecoördineerde militaire acties. Kern is hier naast het leger vooral de Nationale
Verdedigingskrachten, lokaal ingezette strijders die ook apart inzetbaar zijn maar soms wel eens een gebrek
aan kracht wordt verweten. Zo wordt hen door sommigen de val van de provinciehoofdstad Idlib
aangewreven.
Generaal-majoor Qassem Soeleimani, hoofd van de Iraanse Quds
Strijdkracht, is zowat de held van de Syriërs. Zoals hier bij ons
mensen handtekeningen willen van voetballers en popsterren zo
pogen ginds soldaten ook van hem handtekeningen te verkrijgen of
selfies te nemen met de man erbij. Wat ook opvalt is dat er al wat
Iraanse topofficieren in Syrië sneuvelden. Iets dat er op wijst dat ze
aan de frontlijn zaten om te adviseren. Amerikaanse generaals die
aan de frontlijn sneuvelden ken ik niet. Die zitten eerder of aan de whisky of bij hun minnares de ‘stress’ weg
te werken. Hier is Soeleimani bij soldaten in de Syrische provincie Latakia die daarna naar Aleppo gestuurd
werden. Ook zijn er langs regeringszijde soms op tribale, politieke of religieuze gronden gerekruteerde
groepen actief aan het front zoals in het oosten bij Hasaka en Deir Ezzor of in het zuiden in de provincie
Sweida, een bolwerk van de druzen. Een gelijkaardig fenomeen is er trouwens nog meer in Irak merkbaar
waar reeds tijdens de Amerikaanse bezetting allerlei milities werden gevormd die nu dan zij aan zij met het
leger tegen ISIS vechten. Met succes trouwens.
Waarheen met de oorlog?
De verdere evolutie van de strijd om Syrië hangt echter grotendeels af van de reactie nu van Turkije, Saoedi
Arabië en de VS, de voornaamste tegen Syrië oorlogvoerende partijen. Gaan zij escaleren of integendeel
de-escaleren? Daarover bestaat grote onduidelijkheid. Het grootste probleem bij die landen is hier
behoudens het enorme gezichtsverlies waarmee men zit vooral de grote onenigheid over de oorlogspolitiek.
Zo is de AKP met haar oorlogspolitiek in Turkije totaal geïsoleerd. Dit ondanks de grote onverwachte
verkiezingswinst van zondag. Niet alleen de andere grote politieke partijen zoals de HDP, MHP en CHP zijn
radicaal tegen, maar ook de islamistische beweging van de in de VS in ballingschap levende Fetlullah Gülen
is een fanatiek tegenstander. En die heeft nog steeds grote invloed in Turkije.
Dat die in Syrië vechtende salafisten tot zowat alle soorten
gruwelijkheden in staat zijn is reeds lang geweten. Ze zetten ze ook
fier op het internet bij sociale media als Twitter, Youtube en
Facebook. Jihadisten die een voetbalmatch spelen met als bal het
hoofd van een hunner slachtoffers, een man die een kind leert
onthoofden of een jihadist die voor de camera het hart van een
gedode soldaat zit te verorberen (zou dat trouwens wel halal zijn?),
geen probleem. Allemaal op Youtube. Hier zien we het Leger van
Islam van een zekere Zahran Alloesh in actie in Oost-Ghouta. Om
zich te beschermen tegen luchtaanvallen rijden ze nu rond met een
serie kooien met daarin alawieten. Ze plaatsten die foto’s op Twitter met daarbij een resem racistische
uitlatingen. Het Leger van Islam, een lieveling van de VS en Saoedi Arabië, was de groep die in 2013
beweerde dat het Syrische leger sarin tegen hen had gebruikt. Nog vrijdag stelden ze dat er bij een
luchtaanval op hun gebied tot 70 en meer burgerdoden waren gevallen. Onbewezen verklaringen die dan
maar door Artsen zonder Grenzen werden overgenomen. Daarmee kwamen die ook nog eens in het nieuws.
Onze massamedia rekenen het Leger van Islam tot een der gematigde rebellengroepen.
In de VS weet men het ook duidelijk niet meer. Zo belegde men twee weken terug op het Witte Huis nog
maar eens een bijeenkomst, o.a. over het instellen van een Syrische zone met vliegverbod voor het Syrische
leger. Een voor die jihadisten veilige zone dus, hun Jihadistan. Maar al snel liet men weten dat het Witte
Huis er tegen is en dat die er dus ook nu niet zal komen.
De Koerden
Ook stuurde de VS recent tonnen wapens naar een zogenaamd verbond tussen de Koerdische YPG en
Arabische groepen die met hen tegen ISIS zouden meevechten. In de praktijk bleek echter dat die wapens
alleen naar de YPG waren gegaan. Een YPG die niet alleen in wezen een dochter is van de tegen Erdogan
slag leverende Turkse PKK – voor de VS officieel een terreurbeweging – maar die ook samenwerkt met de
Syrische regering en Rusland.
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Dit terwijl John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van de VS, recent tijdens een bijeenkomst met de
Saoedische koning Salman de Hakbijl beloofde om extra steun te geven aan de zogenaamd gematigde
rebellen, feitelijk een ander woord voor al Qaeda & Co. Zonder echter meer specifiek te zijn over wat voor
soort steun het hier dan juist ging.
Gesprek met RT op 11 oktober 2015 over de terreuraanslag op een vredesmars in Ankara die bijna honderd
mensenlevens heeft gekost en de meest moorddadige terreuraanslag uit de geschiedenis van het moderne
Turkije is.
Met andere woorden: De VS steunt hier met wapens zowel de aartsvijanden van de Syrische regering als
een van haar bondgenoten. Dat bijna niemand in het Midden-Oosten de VS nog vertrouwt hoeft dan ook niet
te verbazen. Het aanvaarden van hun aanwezigheid is gewoon een kwestie van tolerantie en deels nog een
zaak van schrik voor hun grote macht. Ze zijn bruikbaar.
Zeker is dat sinds de inzet van het Russische leger het prestige van Moskou in de regio enorm is
toegenomen. Slaagt het Russische leger dan is Rusland er duizendmaal populairder dan de VS. Het zal dan
gezien worden als de beschermer van de Arabische wereld tegen het salafistische gevaar. Zoals sommigen
het in Rusland stellen gaat men na Napoleon en Hitler nu ook het salafisme verslaan.
Rusland neemt de leiding
Het is trouwens steeds meer en meer Sergeï Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, en,
president Vladimir Poetin die het initiatief voor onderhandelingen over Syrië in handen neemt. Hij nodigt
Bashar al Assad naar Moskou voor een stevig gesprek en belt al de volgende dag met diens tegenstanders
over dat gesprek.
Zelfs de leiders van de Golfstaten zoals die van Saoedi Arabië en het Verenigde Arabische Emiraten gaan
tegenwoordig regelmatig naar Rusland op bezoek om er over de kwestie te beraadslagen. Het toont perfect
het toegenomen belang van Rusland en dit gaat ten koste van de VS.
Op 20 oktober bracht Bashar al Assad in het grootste geheim een
bezoek van meer dan drie uur aan het Kremlin. Het nieuws raakte
pas bekend toen hij al terug in Damascus was. Dit om een eventuele
aanslag op zijn vliegtuig te verhinderen. Het bezoek had plaats drie
dagen voor de eerste topconferentie in Wenen tussen de VS,
Rusland, Saoedi Arabië en Turkije. Het toonde de kracht van dit duo
die nu meester zijn van het strijdtoneel in Syrië. Elke hoop om Assad
militair op de knieën te krijgen is nu definitief verzwonden. En de
macht komt uit de loop van het geweer. De lichaamstaal van Poetin
op deze foto lijkt ook duidelijk. Hij schreef op dat ogenblik geschiedenis en besefte dit goed.
Maar de vraag is of de tegenstanders van Syrië gaan voor een verdere escalatie of een de-escalatie. Die
escalatie zou vooral kunnen gebeuren door de levering van anti-luchtgeschut zoals de VS dat eerder deed in
Afghanistan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat er mede voor zorgde dat de salafisten daar de
overwinning boekten en de Taliban de macht konden overnemen.
Of dit echter nu zoveel verschil zal uitmaken als toen is echter de vraag. Wie bijvoorbeeld de Russische
gevechtshelikopters in actie zag besefte dat ze goed voorbereid zijn om mogelijks afweergeschut af te
weren. Zo vuren die eens in actie niet alleen massaal raketten af maar ook even massaal vuurpijlen om
eventuele hittezoekende raketten te slim af te zijn.
Oman geeft voorbeeld
In die zin zijn een aantal recente diplomatieke ontwikkelingen echter zeer hoopvol. Zo sloten Rusland en
Jordanië zaterdag 24 oktober een akkoord over samenwerking rond de strijd in Syrië. En Jordanië gaat
normaal niets doen zonder toestemming van de VS en Saoedi Arabië.
Ook was er het officieel bezoek aan Syrië van Yusuf bin Alawi, de minister van Buitenlandse Zaken van
Oman, een Golfstaat en buur van Saoedi Arabië. De eerste publieke ontmoeting van een Arabische minister
met Bashar al Assad. Wat volgens media in de Verenigde Arabische Emiraten gebeurde met toestemming
van o.m. Saoedi Arabië.
Het totale isolement van Syrië en Assad in de Arabische wereld is
dus doorbroken. Het zijn zeer belangrijke signalen die op een deescalatie bij de tegenstanders van Syrië wijzen. Het toont dat Assad
terug aanvaard wordt al zij het schoorvoetend.
Op 26 oktober 2015 bracht Yusuf bin Alawi, minister van
Buitenlandse Zaken van de Golfstaat Oman, een bezoek aan Bashar
al Assad. Volgens Gulf News uit de Verenigde Arabische Emiraten
gebeurde dit bezoek in overleg met de andere landen van het
Arabisch schiereiland. Wat logisch lijkt. Maar daarmee doorbrak hij wel de totale isolatie binnen de
Arabische wereld van Assad. Een cruciaal met veel symboliek beladen bezoek dus.
Wie trouwens de recente editoriaals in De Standaard van Bart Sturtewagen en in De Tijd van Jean
Vanempten las zag naast de gebruikelijke onzin ook een berusting over de positie van Bashar al Assad die
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door het westen steeds meer aanvaard wordt. Vanempten gebruikte hier de term ‘cynisch’ en niet iets als
schandelijk of onaanvaardbaar. Termen die hij bijna zeker vroeger zou gebruikt hebben.
Frankrijk
En met Frankrijk gaat het in dit verhaal intussen helemaal bergaf. Na uitgesloten te zijn van de
topconferentie over Syrië van vrijdag 23 oktober in Wenen kondigde Frankrijk de maandag daarop aan ook
een topconferentie over de zaak te beleggen. Waarop de VS officieel aankondigde niet te weten of ze wel
iemand gingen sturen. Er kwam dus niets van in huis.
Een grotere vernedering voor La France Grandeur is er moeilijk in te denken. Het Frankrijk van François
Hollande doet dan ook denken aan de openingsscène uit de hilarische en uitstekende film van Jean Yanne,
Le Chinois à Paris.
Hierin ziet men de Franse president, in de figuur van acteur Bernard Blier, die heldhaftig het Franse volk
toespreekt en oproept om samen weerstand te bieden tegen de Chinese aanval op het ‘geliefde’ vaderland,
om dan achter de schermen te zien hoe iedereen uit zijn entourage al de biezen aan het pakken is. Waarna
ook de president het vliegtuig neemt.
De Franse president François Hollande (PS) dacht Syrië terug te
kunnen bezetten zoals in 1918 na de Groote Oorlog. Hij mag al blij
zijn met een kleine figurantenrol bij het oplossen van deze mee door
hem veroorzaakte massaslachting. Er hangt heel veel bloed aan de
man zijn handen.
Vraag is hoe lang het nog gaat duren voor François Hollande en zijn
kompaan gaan beseffen dat ze niet alleen crimineel bezig zijn maar
ook idioot. Zeker is dat men in de Europese hoofdsteden eens een
diepe heel grondige evaluatie zal moeten maken van deze niet
alleen zeer onmenselijke politiek maar ook van de vele blunders die
men gemaakt heeft. Het was walgelijk en beschamend tegelijk.
Of die ook echt professioneel gemaakt zal worden dient men echter te betwijfelen. De mediocriteit van het
intellectuele Europese leven is gewoon schokkend. Zo vroeg recent de meest geciteerde Belgische expert
over de Syrische jihadstrijders tijdens een losse babbel in hoeverre Israël leden van al Qaeda in haar
hospitalen verzorgt. Een sleutelelement in het dossier. Ook het fameuze cruciale document van de DIA over
de Syrische oorlog was hem vreemd.
Wenen
Wel is de recent gehouden nieuwe topconferentie in Wenen over Syrië positiever verlopen dan verwacht. Zo
onderschreven alle aanwezigen, ditmaal 20 landen in totaal, dat Syrië een eengemaakt land moet blijven
met een seculiere grondwet en met respect voor alle minderheden. Waarbij alle beslissingen rond de
politieke toekomst van het land alleen een zaak van de Syriërs is en door hen alleen moet gemaakt worden.
Het is al decennia de basislijn van de Baath partij van Bashar al Assad waartegen die salafisten al straks vijf
jaar oorlog voeren. Het is een visie die sinds enkele maanden plots door de VS werd naar voor geschoven
en nu dus – uiterst merkwaardig – ook door landen als Qatar en Saoedi Arabië werden onderschreven. De
Syrische salafistische bendes zullen er niet kunnen mee lachen.
De Saoedische koning Salman de Hakbijl onderschreef tijdens de laatste
topconferentie over Syrië in Wenen een slottekst die stelt dat Syrië een
unitaire en seculiere staat moet blijven. Hij onderschreef dus het
basisprogramma van de Baath partij. Het moet pijn hebben gedaan.
Ook aanvaard nu iedereen dat er snel een staakt-het-vuren moet komen
tussen de regering en zogenaamde gematigde rebellengroepen, niet
salafisten dus. En dit moet er komen terwijl Assad nog steeds president is.
Het is voor de VS en die andere zogenaamde ‘Vrienden van Syrië’ een
bocht van 180°. Hadden zij dit in 2012 aanvaard dan was er nu vrede en
geen meer dan 200.000 doden.
Probleem is natuurlijk dat het idee om die gematigde rebellengroepen bij het vredesproces te betrekken
slechts op papier mooi is. Gematigde rebellengroepen bestaan alleen in de westerse massamedia, niet ten
velde.
Maar misschien kan men wel zo’n groepje bij elkaar rapen die dan een akkoord moet sluiten met Assad.
Rusland is trouwens druk op zoek naar zo’n groepen. Tsjetsjenië kan een voorbeeld zijn. Hier kocht men de
ex-salafisten Akhmad en zoon Ramzan Kadyrov en maakte hen president van deze Russische
deelrepubliek. Ook voor salafisten is geld nu eenmaal het voornaamste principe.
Maar die rebellenleiders die dat nu in Syrië publiek doen riskeren hun kop zo op een salafistische kapblok
zien terecht te komen. Dit staakt-het-vuren lijkt voorlopig dan ook eerder dromen. Eerst zal Rusland nog wat
verder terreur mogen zaaien onder die salafistische groepen. De vermeende 72 maagden in de salafistische
hemel van hun Allah zullen dan ook volop overuren moeten doen. Tot ze in staking gaan?
Willy Van Damme
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1) Het op 5 maart 2007 in het weekblad The New Yorker verschenen artikel The Redirection van Seymour
Hersh is een zeer belangrijk document. Dit samen met de analyse van de toestand in Syrië anno augustus
2012 door de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA. Het is basismateriaal om die oorlog tegen Syrië
goed te begrijpen.
Dit laatste document werd ook hier onder de titel ‘Barack Obama, de kalief van Syrië en Irak’ op 31 mei 2015
besproken waarbij de twee voornaamste pagina’s werden gepubliceerd. Het rapport van de DIA werd
origineel op 18 mei 2015 bij de Amerikaanse actiegroep Judicial Watch openbaar gemaakt. Een organisatie
die politiek eerder aanleunt bij de Tea Party.
De inhoud van dit document wordt zoveel mogelijk geheim gehouden. Geen krant durft er echt over
berichten.
http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection
http://levantreport.com/2015/05/25/will-the-dia-document-on-syria-be-reported-in-the-mainstream-u-s-media/
https://willyvandamme.wordpress.com/2015/05/31/barack-obama-de-kalief-van-syri-en-irak/
http://www.judicialwatch.org/document-archive/pgs-1-3-2-3-from-jw-v-dod-and-state-14-812/

VTM-weervrouw Jill Peeters legt uit wat CO2 en andere broeikasgassen allemaal met onze planeet
doen
In de laatste rechte lijn naar de klimaattop van Parijs laat Knack.be
experts aan het woord over de klimaatverandering. Wat gebeurt er
met ons klimaat? Waarom is deze conferentie zo belangrijk? Wat zijn
de gevolgen er als we niets doen? Onze klimaatstemmen wijzen u
de weg. Vandaag; VTM-weervrouw Jill Peeters over wat CO2 met de
wereld doet.
Nooit vergeet ik hoe geschokt ik reageerde op die 9e mei 2013, toen ik aflas dat er “400 ppm CO2” in de
lucht zat. De koolstofdioxide (CO2)-concentratie wordt uitgedrukt in ‘ppm’, deeltjes per miljoen. Dat
betekende dat er op dat moment op 1 miljoen luchtdeeltjes, 400 deeltjes CO2 rondzweefden, of
omgerekend: 0,4 promille. Dat lijkt weinig, maar dat is het niet.
Amper een jaar later bleef die CO2-concentratie niet een paar dagen, maar een hele maand boven 400 ppm.
En het blijft in stijgende lijn gaan, meer nog: de stijging versnelt zelfs, en er is niet meteen een reden om aan
te nemen dat we weldra een daling zullen vaststellen.
De wereldwijde CO2-concentratie wordt al sinds 1958 systematisch gemeten door het observatorium op de
vulkaan Mauna Loain Hawaï. Deze hooggelegen locatie temidden de Stille Oceaan garandeert dat de
gemeten concentratie deze is van zuivere lucht, niet rechtstreeks beïnvloed door welke lokale koolstofbron
dan ook.
Maar we kunnen ook verder in de tijd teruggaan. Aan de hand van onder meer ijskernen- en
sedimentanalyses zijn we te weten gekomen dat de concentratie CO2 in de voorbije 3 miljoen jaar al wel
eens hoge of lage waarden vertoonde, maar die concentratie bleef altijd tussen de grenzen van 180 en 280
ppm.
CO2-uitstoot van 800.000 jaar geleden tot nu.
We weten ondertussen ook zeker dat er een nauw verband bestaat
tussen de temperatuur op aarde en de hoeveelheid CO2 in de lucht.
Dat ontdekten wetenschappers al in de 19de eeuw en gaandeweg is
men dat koolzuurgas (CO2) daarom gaan omschrijven als een
‘broeikasgas’.
Niet alleen CO2 is een broeikasgas, ook zijn onder meer methaan
(CH4) en lachgas (N2O) sterke ‘warmhouders’. Wat voor CO2 geldt,
stellen we ook vast voor de toename van de andere broeikasgassen.
DELEN
De warmste 14 jaren, in zeker 4000 jaar, kwamen allemaal voor nà het jaar 2000.
Broeikasgassen zorgen ervoor dat er ‘leven’ is, zoals wij dat kennen. Mochten die broeikasgassen er niet
zijn, dan was het hier al gauw 32 graden kouder. ‘Wat zouden die paar promille’s extra dan uitmaken’, denkt
u? Veel!
Uit balans
Sinds de industriële revolutie is de mens aanhoudend en steeds sneller fossiele brandstoffen beginnen te
gebruiken (steenkool, olie en gas) en bij de verbranding hiervan komen er broeikasgassen vrij. Deze extra’s
brengen het klimaat nu volledig uit balans. Sinds de industriële revolutie (rond 1850) is de globale
temperatuur hier op aarde al met 0,9 °C gestegen. En de temperatuurstijging versnelt, wat we ook zien aan
het feit dat de warmste 14 jaren, in zeker 4000 jaar, allemaal voorkwamen nà het jaar 2000. (Hier reken ik
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2015 al bij, aangezien dit het warmste jaar zal worden.) Deze temperatuurstijging kent wel grote regionale
verschillen: ze is veel groter nabij de polen dan aan de evenaar. Voor ons land bedraagt de opwarming voor
diezelfde periode 2 graden, en zelfs 4 graden in de stedelijke gebieden.
We kunnen de oorzaken van de huidige klimaatopwarming terug brengen tot: de economische groei én de
bevolkingsgroei. Het ene is in zekere zin niet belangrijker dan het andere. Hoewel ik steeds vaker merk dat
er op bevolkingsgroei grotere taboe’s heersen, dan op het financiële of economische luik van de
klimaatproblematiek. De groei van beide zorgt niet alleen voor de verbranding van steeds meer fossiele
brandstoffen, het grijpt ook drastisch in op ons landgebruik: landbouwgewassen dienen steeds vaker voor
het voederen van het vee dat wij opeten, bossen en venen worden massaal gekapt of verbrand, en de
biodiversiteit gaat verloren. En wil nu net die natuur zo belangrijk zijn als ‘luchtfilter’. Door het proces van
fotosynthese zorgen bomen en planten van nature voor het omzetten van CO2 in de lucht naar zuurstof (O2)
en koolstof (C).
Warme cola
Zuurder en warmer water veroorzaakt onder meer massale ‘bleaching’, het verbleken van koraal.
Nu de lucht verzuurt, moeten de oceanen volgen. In vergelijking met de pre-industriële periode is de
zuurtegraad al met bijna 30% toegenomen. Het probleem is echter dat het zeewater, dat intussen
opgewarmd is, steeds minder in staat blijkt om CO2 te blijven opnemen. Vergelijk het met een warme cola,
daar gaat de ‘prut’ ook uit, want CO2 lost minder goed op in warm water. Zuurder en warmer water
veroorzaakt onder meer massale ‘bleaching’, het verbleken van koraal. Op dit moment is volgend de
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) maar liefst 95% van de koraalriffen in de VSwateren blootgesteld aan oceaanwater dat deze verzwakking kan veroorzaken.
De verzuring van de oceanen
Thermostaat
De oceanen bedekken 71% van onze aarde en die massa water is
zo’n beetje de thermostaat van ons klimaat, veel meer dan de
atmosfeer. We moeten dus ook eens naar de temperatuur van die
wereldzeeën kijken. Sinds 1971 zijn de oceanen 0,1 graden warmer
geworden, per decennium. En ze hebben in die periode ook 80 tot
90% van de extra energie opgenomen die ‘wij’ in de atmosfeer
hebben gepompt. De oceanen slorpen dus de energie op, ze houden
de warmte vast. En die warmte beperkt zich niet meer alleen tot de bovenste lagen van het zeewater, maar
dringt ook door tot grotere diepte.
De lucht en de oceanen warmen op, maar de meest zichtbare
graadmeter voor het opwarmend klimaat is het ijs. Dat smelt
onrustwekkend snel. De Groenlandse ijskap miljarden tonnen ijs per
jaar. En mocht die hele kap ooit helemaal in zee verdwijnen, dan zou
het zeepeil wereldwijd 7 meter hoger staan. Ook de ijsbedekking op
de Noordpool vermindert aanzienlijk, maar dit heeft dan weer geen
effect op het zeepeil, aangezien dat ronddrijvend zee-ijs is en geen
land-ijs zoals op de Zuidpool, Groenland, IJsland, Alpen, Himalaya…
Al dat smeltend ijs kan ondermeer een gebrek aan drinkbaar water
veroorzaken, maar ook een verstoring van de thermo-haliene zeestromingen.
De weerextremen die we tegenwoordig meemaken zijn het gevolg van de uitstoot van 30 jaar geleden
Doping
Ik hou altijd in gedachten dat de weerextremen die we tegenwoordig meemaken, het gevolg zijn van de
uitstoot van 30 jaar geleden. Doet u dat ook. Er zit een zekere traagheid in het systeem. Ook al kan je niet
elke monsterorkaan, hagelbui, overstroming, of droogte rechtstreeks toedichten aanklimaatverandering, het
zorgt steeds vaker voor dergelijke uitspattingen. Vergelijk het met een wielerploeg die zich dopeert: niet elke
ritwinst kan je eraan toedichten, maar de kans vergroot wel dat die ploeg uiteindelijk ‘de Tour’ kan winnen.
We moeten de uitstoot van broeikasgassen nu én snel afbouwen. Als we dat niet doen, dan stijgt de
concentratie CO2 binnen 20 jaar (!) richting 450 ppm en dat komt overeen met een temperatuurstijging van
minstens 2 graden. Dat zegt het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC), dat hiervoor kijkt tot
2100. Terugblikkend naar de situatie tijdens het Plioceen, zouden we met deze 450 ppm waarschijnlijk op
meer dan 3 graden kunnen uitkomen. En als dit voldoende is om feedbackmechanismen in gang te zetten,
zoals vele klimaatwetenschappers vrezen (vandaar de ‘politieke’ grens van 2 graden Celsius), dan zijn we
op weg naar een opwarming van maar liefst 5 tot 6 graden. Het leven op aarde zou bij een dergelijke
opwarming niet volledig verdwijnen. Maar het zou wel alvast voor de mens, véél minder aangenaam worden.
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Kanker en laetrile
In dit artikel willen we u enige informatie geven over kanker. Doordat er zeer veel onderzoek naar is gedaan
en dit slechts een kort artikel is, moeten we ons beperken tot de kern van de zaak. We willen twee zaken
aangeven: in de eerste plaats dat de bestaande therapieën al jarenlang weinig resultaten geven en in de
tweede plaats dat er vele alternatieve benaderingen zijn voor de behandeling van kanker, waarbij
abrikozenpitten er in veel wetenschappelijke onderzoeken als beste uitkomen. In dit artikel citeren wij
verschillende onderzoekers en verwijzen we ook naar de boeken die hier over geschreven zijn en die nog
steeds verkrijgbaar zijn.
DE STAND VAN HET KANKERONDERZOEK
Honderd jaar kankeronderzoek heeft geen enkel belangrijk feit opgeleverd. Op deze algemene regel is naar
wij weten maar één opvallende uitzondering, waarop we straks terugkomen. Dat komt niet omdat er niet
voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Er zijn miljardenbedragen in dit onderzoek geïnvesteerd. Er
werken meer mensen in het kankeronderzoek en de hulp aan kankerpatiënten dan het totaal aantal
kankerpatiënten.
In 1971 zou er een definitieve slag aan kanker worden toegebracht. President Richard Nixon kondigde zijn
plan ‘The war on cancer’ (‘De oorlog tegen kanker’) aan, en stopte nogmaals miljarden in de onderzoekspot.
Toen in 1978 die miljarden op waren, bleek het aantal Amerikanen dat aan kanker stierf van 1 op 6 in 1971
in 7 jaar tijd te zijn toegenomen tot 1 op 5 en tegenwoordig is het 1 op 2 in de VS en in Nederland 1 op 2 à 3.
BEVOLKINGSGROEPEN DIE GEEN KANKER KENNEN
Interessant zijn zeker ook de mededelingen van onderzoekers, missionarissen, artsen, e.d. omtrent
waarnemingen die zij doen in de door hen bezochte gebieden. Zo bericht in 1913 Albert Schweizer vanuit
Lambaréné in Gabon, dat er tot zijn verbazing geen enkel geval van kanker te bespeuren is. Zeer bekend
zijn de resultaten van een in opdracht uitgevoerd onderzoek door Dr. Sir R. McCarrison onder de bevolking
van het staatje Karakorum in Noordwest Pakistan, de Hunza-stam. Gedurende het 20 jaar durende
onderzoek heeft hij bij de bevolking nooit één geval van kanker kunnen ontdekken. De poolreiziger
Stefansson stelde hetzelfde vast bij een Eskimostam, de Inuit.
Maar ook bevolkingsgroepen in Zuid Afrika en Zuid Amerika, Noord Amerikaanse indianen, als ook
Australische Aborigines zijn volledig vrij van kanker. Zij moeten zich dan wel voeden op de traditionele wijze,
die nogal afwijkt van ons voedingspatroon (bittere maniok). Zo consumeren de leden van de Hunza-stam
grote hoeveelheden abrikozenpitten. Hun status in de groep wordt mede bepaald door het aantal
abrikozenbomen dat ze bezitten.
De Inuit (Eskimo’s) voeden zich met
bepaalde poolbessen, Rubus spectabilis, en consumeren de half verteerde inhoud van de maag van gedode
dieren. Zolang deze mensen zich zo blijven voeden, krijgt kanker geen kans, maar als zij door
omstandigheden met het Westerse voedingspatroon in aanraking komen, en daar op overschakelen, worden
ook zij het slachtoffer van kanker.
GEEN KANKER BIJ DIEREN IN DE NATUUR
Vervolgens kunnen we vaststellen dat in de natuur levende planteneters nooit kanker krijgen, en door het
gedrag van de vleeseters, waarbij van de prooi vooral de ingewanden worden geconsumeerd, blijven ook zij
gespaard van kanker. Vaak ook zullen roofdieren uit een natuurlijke behoefte breedbladige grassen eten. Bij
dieren drijft hun instinct hun om planten en vruchten te eten die vitamine B 17 bevatten. Zelfs dieren in een
dierentuin, als ze een verse abrikoos of perzik aangeboden krijgen, kraken de pit en eten de vrucht of kern.
Ook honden eten regelmatig grassen waarvan ze instinctief weten dat ze B 17 bevatten.
DE ONTDEKKING VAN VITAMINE B 17
Overzien we dit alles, dan ligt de conclusie dat kanker een voornamelijk door de voeding bepaalde
aandoening is, nogal voor de hand. In alle voorbeelden wordt door de mensen en de dieren een grote
hoeveelheid Vit. B 17, ook wel bekend als Amygdaline of Laetrile, uit het voedsel betrokken. De
abrikozenpitten bevatten 8 % van hun gewicht aan Vit. B 17, en gras bevat 40 gram per kilogram. Alles wijst
er op dat kanker en Vit. B 17 niet samen gaan. Maar het duurt tot 1920 dat vader Dr. Ernst T. Krebs Sr –
opgevolgd door zijn zoon Dr. Ernst T. Krebs Jr, die biochemicus was in San Francisco – het Vit. B 17 in de
V.S. begint te introduceren. Het is Krebs Jr die aan de bittere stof uit de abrikozenpitten de naam Vit. B 17
geeft. Krebs Jr heeft zeer veel proeven met abrikozen gedaan om het Vit. B 17 te vinden.
WETENSCHAP EN DWALINGEN
De geschiedenis van de wetenschap is er één van een voortdurende strijd tegen ingewortelde dwalingen.
Veel van de grootste menselijke ontdekkingen werden aanvankelijk verworpen door de wetenschappelijke
gemeenschap, en zij, die de ontdekkingen deden, werden veelal belachelijk gemaakt en veroordeeld als
kwakzalvers en oplichters. Talloze voorbeelden zijn hiervan bekend. In de medische wetenschap is
misschien wel het bekendste voorbeeld, dat van Dr. Semmelweis (1818-1865), die van zijn staf eiste dat ze
vóór de operaties hun handen zouden wassen. Hierop werd hij zo aangevallen door z’n collega’s, en werd
hem het leven zo onmogelijk gemaakt, dat het hem zijn baan kostte en hij later in een psychiatrisch
ziekenhuis is overleden.
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Eeuwen geleden was het niet ongewoon dat expedities ter zee volledig te gronde gingen aan scheurbuik.
Tussen 1600 en 1800 verloor alleen al de Britse vloot 1 miljoen zeelieden. De toenmalige medische wereld
was verbijsterd en zocht tevergeefs naar een geheimzinnige bacterie, virus of vergif dat zich wel moest
schuilhouden in de donkere scheepsruimen. En toch… was het geneesmiddel tegen scheurbuik al honderd
jaar bekend en… opgetekend! Het heeft nog meer dan 200 jaar geduurd én honderdduizenden levens
voordat de medische wereld accepteerde dat scheurbuik simpelweg een vitamine C gebrek was.
Ook de twintigste eeuw is geen uitzondering op dit patroon. In 1952 had dr. Ernst Krebs Jr. de theorie
ontwikkeld dat kanker, net als scheurbuik en pellagra (ernstige huidziekte, veroorzaakt door vitamine B
tekort), niet veroorzaakt wordt door één of andere geheimzinnige bacterie, virus of vergif, maar eveneens
eentekortheidsziekte is.
De oorzaak ligt in het gemis aan een essentieel bestanddeel in het menu van de hedendaagse mens. Dr.
Krebs ontdekte dat dit bestanddeel behoort tot de nitrilociden-familie. Dat zijn stoffen, die overvloedig in de
natuur voorkomen, wel in meer dan 1200 eetbare planten, verdeeld over de gehele aarde. Het is sterk
vertegenwoordigd in zaden, maar ook in grassen, abrikozen-, appel-, kersen- en perzikpitten en vele andere
voedingsstoffen die inmiddels verdwenen zijn uit het moderne beschavingsmenu. Dr. Krebs wijst er op dat er
in de hele medische geschiedenis nog nooit iemand van een chronische stofwisselingsziekte genezen is
d.m.v. chemische medicijnen of door een mechanische ingreep in het lichaam. In alle gevallen werd de
oplossing gevonden in juiste en toereikende voeding.
VOEDING VROEGER EN NU
Dr. george M. Briggs, professor in de voedingsleer aan de Universiteit van Californië, heeft gezegd: “Het
typisch Amerikaanse menu (en dat geldt ook in belangrijke mate voor het Nederlandse menu) is een
nationale ramp. Als ik daarmee de varkens en de koeien zou voeren, zonder er vitaminen en andere
supplementen bij te doen, zou ik in korte tijd de hele veestapel te gronde richten.”
De schappen in de supermarkten staan volgepakt met koolhydraten-rijk voedsel dat voorbewerkt is, d.w.z.
geraffineerd, geconcentreerd, van een kunstmatige geur of smaak voorzien, en volgestopt is met chemische
conserveringsmiddelen. Gierst was eens een belangrijke graansoort. Het bevat veel nitrilocide, maar het is
nu vervangen door tarwe, dat hiervan praktisch niets heeft, zelfs de complete tarwekorrel niet. Ons vee
wordt nu ook al gevoed met snelgroeiende grassoorten met een laag nitrilocide-gehalte, zodat er weinig Vit.
B 17 terecht komt in het vlees dat wij van deze graseters binnenkrijgen. In de periode dat zich dit allemaal
voltrok, zien we ook dat de kanker-curve een gestaag opgaande lijn is gaan vertonen. Was het in de 50-er
jaren nog 1 op 35 mensen die kanker kregen, nu is het – zoals we eerder al zeiden – 1 op 2 à 3.
DE VITAMINE B 17 THEORIE
Wegens de beperktheid van dit artikel kunnen we niet ingaan op alle theoretische kanten van de werking van
Vit. B 17. Alles wat we werkelijk moeten weten is de noodzaak voedsel tot ons te nemen dat rijk is aan alle
vitaminen en mineralen, en verder om zo veel mogelijk te voorkomen dat ons lichaam beschadigingen en
verwondingen oploopt. De juistheid van de Vit. B 17-theorie van kanker is bewezen in een laboratorium,
waarbij alle twijfel is uitgesloten. Zo heeft bijvoorbeeld Dr. Dean Burk, hoofd van de Cel-chemische afdeling
van het Nationale Kanker Instituut in de V.S. verklaard dat in een serie proeven op dierlijk weefsel, B
17/Laetrile geen enkele schadelijke uitwerking bleek te hebben op gewone cellen. Maar dezelfde stof bleek
zoveel cyanide en benzaldehyde vrij te geven als ze in aanraking kwam met kankercellen, dat er geen één in
leven bleef.
Dr. Burk zei letterlijk: “Als wij Laetrile toevoegen aan een kankerkweek onder de microscoop, kunnen we de
kankercellen zien afsterven als vliegen. Na een eeuw gebruik van deze stof in alle delen van de wereld, is er
van Vit. B 17 nooit enig opgetekend geval geweest waarin het de dood van een patiënt heeft veroorzaakt.
En nu de belangrijkste vraag: Houdt Laetrile werkelijk kanker in menselijke wezens binnen de perken? En zo
ja, zijn er dan statistische bewijzen om deze bewering te staven? De georganiseerde (westerse) medische
wereld zegt: Nee! Nu is bijna alle officiële tegenstand tegen Laetrile gebaseerd op een rapport uit 1953,
afkomstig van de Kanker Commissie van de Californische Medische Vereniging. Dit rapport had als
eindconclusie: “Geen bevredigend bewijs geleverd dat zou wijzen op enige vergiftigende werking van
Laetrile op de kankercel.“ Regeringsinstellingen die dit rapport steeds als hun basisbron gebruikten,
verklaarden al spoedig dat het onwettig was Laetrile voor te schrijven, aan te bevelen of zelfs te vervoeren.
Een belangrijke kant van het rapport was, dat aan de patiënten een uiterst geringe hoeveelheid Laetrile was
toegediend; veel te klein om ook maar iets te bewijzen. Tegenwoordig is het niet ongewoon om 2 of 3 gram
van deze stof in één keer te injecteren. In het algemeen is er 30 of 40 gram nodig voordat de patiënt tastbare
tekenen van vooruitgang kan bespeuren. In het Californische experiment echter was de maximale volledige
dosis slechts 2 gram, verdeeld over ongeveer 12 injecties. Vijf patiënten hadden slechts 2 injecties
ontvangen en anderen slechts 1. Het is niet verwonderlijk dat deze experimenten geen overtuigende
bewijzen hebben geleverd dat Laetrile werkt. Wat echter wèl verwonderlijk is, is het feit dat dergelijke
ongefundeerde rapporten steeds maar weer aangehaald worden door het Amerikaanse Kanker Instituut, als
bewijs dat Laetrile bedrog is.
HET BEWIJS DAT LAETRILE WERKT
Maar welk bewijs hebben wij nu dat Laetrile wèl werkt?
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In de eerste plaats hebben wij de uitgebreide gegevens over de Hunza’s en de Eskimo’s, die zonder meer
statistisch aantonen dat Vit. B 17 werkelijk kanker voorkomt, met een doeltreffendheid die vrijwel 100 % is.
Hierover kan weinig verschil van mening bestaan.
Maar hoe zit het met kanker dat zich al ontwikkeld hééft? Kan B 17 een mens gezond maken, nadat hij de
ziekte heeft opgelopen? Het antwoord is, JA, … mits het op tijd ontdekt wordt en mits de patiënt inwendig
niet te ernstig is beschadigd of aangetast is door bestraling of giftige chemische middelen. Helaas beginnen
de meeste kankerslachtoffers met Laetrile, nadat hun ziekte zo ver gevorderd is, dat zij als hopeloze
gevallen zijn opgegeven door de reguliere geneeskunde. Gewoonlijk wordt hun dan verteld dat ze nog
slechts een paar maanden of weken te leven hebben. En in dit tragische stadium van ‘bijna-dood’ wenden ze
zich tot de vitaminetherapie, als laatste redmiddel.
Als ze sterven – en inderdaad, dan sterven er nog velen – worden ze gerekend tot de statistische
mislukkingen van Laetrile. In werkelijkheid is het een overwinning van Laetrile dat er zelfs nog mensen
worden gered in dit stadium! Want als een tekortheidsziekte als kanker, te ver is voortgewoekerd, kan de
hierdoor te weeg gebrachte beschadiging eenvoudig niet meer ongedaan gemaakt worden. Bij iemand met
een schotwond kan de kogel verwijderd worden, terwijl de patiënt toch sterft aan de wond. Eveneens kan bij
een patiënt de kanker vernietigd worden door B 17, maar zal de patiënt toch sterven aan de onherstelbare
schade aan zijn vitale organen. En zelfs met dit geweldige nadeel, is het aantal laatste-stadium-patiënten dat
toch hersteld, zeer indrukwekkend!
Er zijn in feite al duizenden van zulke gevallen in de medische dossiers opgetekend. De Amerikaanse
Kanker Vereniging heeft getracht de indruk te wekken dat zij die beweren door Laetrile gered te zijn een
stelletje zwaarmoedig, goedgelovige halfzachten zijn, die, om te beginnen, nooit kanker hebben gehad, maar
de verslagen en rapporten onthullen wel iets anders!
Sinds Laetrile werd ontwikkeld zijn er letterlijk duizenden gevallen geweest die volledig opgegeven waren en
tóch genezen zijn, en waarvan alles uitvoerig is opgetekend en gedocumenteerd. Als deze mensen
beschouwd worden als een groep, nemen deze gegevens de vorm aan van statistieken, waardoor ze nog
waardevoller worden dan de individuele gevallen.
Er zijn inmiddels velen medische medische artikelen gepubliceerd, geschreven door welbekende artsen, die
Laetrile uit ervaring dóór en dóór kennen vanwege de behandeling daarmee van hun eigen patiënten. Uit al
die artikelen blijkt hoe veilig en doeltreffend Laetrile is. De Amerikaande Kanker Vereniging en andere
zegslieden van de gevestigde medische orde, willen ons laten geloven dat alleen warhoofden achter deze
opvatting staan, maar de doktoren die deze experimenten deden, zijn waarlijk geen kwakzalvers.
Al deze artsen hebben een vlekkeloze reputatie, en zij rapporteren allemaal dat de meeste van hun
patiënten die met Laetrile behandeld zijn ook nog de volgende gunstige bijverschijnselen vertoonden: een
onmiddellijk lagere bloeddruk, vergrote eetlust, verbeterde bloedaanmaak en bovenal: verlichting van pijn,
zonder verdovende pijnstillers! Zelfs als de patiënt te laat begint met Laetrile om gered te worden, is deze
laatste uitwerking al een zegen op zich zelf.
DE ORTHODOXE BEHANDELMETHODEN
Als een dokter bij de reguliere geneeskunde niet voor kwakzalver wil worden uitgemaakt, moet hij werken
met, wat men ‘consensus-medicine’ noemt. Dat wil zeggen, hij moet dezelfde soorten van behandeling
toepassen als zijn vakgenoten. Op dit moment betekend dat, wat betreft de kankertherapie, óf opereren, óf
chemische medicijnen, óf bestralen.
Opereren is daarbij de minst schadelijke van de drie, in sommige gevallen kan het levens redden. De mate
waarin chirurgisch ingrijpen nuttig is, is gelijk aan de mate waarin het gezwel niet kwaadaardig is. Hoe groter
de verhouding van de kankercellen is ten opzichte van de gezonde cellen in de tumor, hoe minder
waarschijnlijk het is dat operatief ingrijpen zal helpen. De kwaadaardigste cellen worden algemeen
beschouwd als niet-opereerbaar. De statistieken leren ons dat operatie slechts 10 tot 15 % redelijke
overlevingskansen oplevert. Bij uitzaaiingen zijn er hoegenaamd geen overlevingskansen. De reden is dat
opereren, evenals de andere ‘orthodoxe’ therapieën, alleen de tumor verwijdert, zonder dat de werkelijke
oorzaak wordt aangepakt.
Over de andere twee toegelaten benaderingen van kanker willen we kort iets zeggen.
Met bestralen beoogt men in feite hetzelfde als met opereren. Men wil de tumor verwijderen, maar dit
gebeurt hier d.m.v. wegbranden i.p.v. wegsnijden. Ook hier is het in de eerste plaats niet de kankercel die
vernietigd wordt. Hoe kwaadaardiger het gezwel, hoe meer resistent het is tegen bestraling. Deze werkwijze
heeft dezelfde schaduwzijden als chirurgisch ingrijpen, plus één méér: het vergroot de kans dat kanker
elders in het lichaam de kop op zal steken. Het is namelijk een bewezen feit dat overmatige blootstelling aan
radioactiviteit kankerverwekkend werkt.
Wat betreft de zgn. chemo-therapeutische antikanker medicijnen, de rapporten hierover bieden een nog
hopelozer beeld. In feite zijn ze dodelijker voor gezond weefsel dan voor de kankercel.
VERGELIJKING VITAMINETHERAPIE EN DE ORTHODOXE BEHANDELMETHODEN
Hier volgt een vergelijking tussen de vitaminetherapie en de orthodoxe behandelmethoden. De cijfers die
volgen, zijn overgenomen van het Amerikaanse Nationale Kanker Instituut, de Amerikaanse Artsen
Vereniging en de klinische rapporten van die artsen die Laetrile gebruikt hebben bij de behandeling van hun
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patiënten. De uitkomsten zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, zijn geslacht, de plaats van de
kanker en de graad van kwaadaardigheid. Bij gevolg zijn deze cijfers de gemiddelden van alle soorten en
groepen tezamen. Dit hebben ze de zeggen:
Van hen met vergevorderde, uitgezaaide kanker, die door de artsen zijn opgegeven, zal slechts 15 % gered
worden door de vitaminetherapie.
Dat is inderdaad niet al te best, maar … onder de officiële therapieën zal minder dan 1 op de 1000, m.a.w. 1
op de 10 van 1 % van deze groep nog vijf jaar in leven blijven.
Van de patiënten met kanker ontdekt in een vroeg stadium, zal tenminste 80 % gered worden door de
vitaminetherapie, maar niet meer dan 15 % zal het halen onder de orthodoxe behandelingswijze.
Van hen die nu nog gezond en zonder kanker zijn, zal bijna 100 % kunnen verwachten vrij te blijven van
kanker, althans zolang ze regelmatig blijven zorgen voldoende hoeveelheden vitamine B17 binnen te krijgen.
Zoals eerder gezegd, zijn deze cijfers afhankelijk van leeftijd, geslacht, plaats van de kanker en de graad
van kwaadaardigheid. Daarbij moet in acht worden genomen dat het lastig is om het onderscheid te
verrekenen tussen vroeg ontdekte kanker en die in een gevorderd stadium. Veelal is er een grijze zone
tussen deze twee. Toch zijn deze cijfers over het geheel genomen zo nauwkeurig als dergelijke gegevens
kúnnen zijn. Zij geven een indrukwekkend beeld, waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten.
Zoals wij nu medelijdend lachen om de primitieve medische praktijken van vroeger, zullen toekomstige
generaties terugkijken op onze tijd, en ineen krimpen bij de gedachte aan het zinloze snijden, vergiftigen en
verbranden, dat nú doorgaat voor medische wetenschap. Hoe zinloos en schadelijk de gangbare praktijken
ook zijn, toch eist de zgn. ‘consensus-medicine’, d.w.z. de officiële/reguliere medische wereld, dat ze
toegepast worden door iedere arts.
Ongetwijfeld komt het meeste verzet tegen de vitaminetherapie uit de hoek van goedbedoelende mensen,
die eenvoudig de feiten niet kennen. Maar de gevestigde zakelijke belangen van de machtige
farmaceutische-, de chemische- en de aardolie-industrie spelen ook een uiterst belangrijke rol. De
wetenschap van de kankertherapie is niet half zo ingewikkeld als de kankertherapie-politiek.
Als vitamine B 17 even wijdverbreid begrepen en beschikbaar zal zijn als de andere vitamines, zal kanker
net zo zeldzaam zijn als scheurbuik en pellagra nu. Als vitamine B 17 een gewoon bestanddeel van onze
voeding zou zijn, zal de slag uiteindelijk gewonnen worden.
LITERATUUR
Pleidooi voor biologische kankerbestrijding, Dr. P. de Veer
World without cancer, the story of vitamin B 17, G.E. Griffin
Step outside the box, T.M. Bollinger
Nog meer praktische info? Bel Stichting Boinnk 038-4549300

China wil olie afrekenen in yuan
China is sinds april de grootste afnemer van ruwe olie ter wereld, terwijl het
land vrijwel geen zeggenschap heeft over de olieprijs. Dat gaat veranderen,
want met ingang van volgend jaar moet er een Chinese tegenhanger komen
voor de Amerikaanse WTI en de Europese Brent oliecontracten. De Chinese
oliecontracten worden verhandeld aan de Shanghai International Energy
Exchange en zullen in yuan geprijsd worden. China gebruikt de oliecontracten
om de yuan als internationale handelsmunt te promoten, want de nieuwe
oliecontracten kunnen ook verhandeld worden door buitenlandse handelaren
en investeerders. “De consumptie [van olie] verschuift al sinds 2009 richting
het Oosten. China kan met nieuwe oliecontracten in Shanghai meer inspraak krijgen in de olieprijs en
daarmee potentieel het handelsvolume in WTI en Brent contracten de komende tien jaar laten dalen”, zo
verklaarde analist Gordon Kwan van Nomura Holdings tegenover Bloomberg.
Aziatische oliemarkt
China wil minder afhankelijk zijn van schommelingen in de wereldwijde oliemarkt en valutamarkt. China is
voor 60% van haar totale olieconsumptie afhankelijk van de import, waarvoor prijzen gehanteerd worden van
de oliemarkt in Europa en de Verenigde Staten. Dat is opmerkelijk, want de vraag en aanbod dynamiek kan
op de Aziatische markt een heel andere prijs opleveren. China importeert steeds meer olie uit Rusland en
ook zij denken hardop na over een alternatief voor de Europese en Amerikaanse benchmarks.
Voordat China invloed kan uitoefenen op de prijsvorming van olie moeten handelaren de nieuwe contracten
gaan gebruiken. “Kopers en verkopers moeten vrijwillig bij elkaar komen, dat kan een tijdje duren. Maar ook
zonder hun eigen benchmark heeft China al een aanzienlijke impact op de bestaande oliecontracten”, zo
verklaarde Victor Shun van IHS Energy uit tegenover Bloomberg. Maar als de oliehandel in Shanghai
aanslaat kan er een zichtbare verschuiving plaatsvinden richtingolie die in yuan verhandeld wordt.
http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/china-wil-olie-afrekenen-in-yuan/
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Verplichte medische ID-kaart voor iedere wereldbewoner
Woensdag, 04 november 2015
Zoals we al eerder schreven is de nieuwe wereldregering afgelopen
september geïnstalleerd.
Dat betekent dat in de achtergrond alles nu loopt, zoals ook de
verplichte biometrische identificatiekaart voor iedere wereldbewoner in
het jaar 2030.Het gaat nu snel sinds enkele maanden geleden de start
is gegeven voor de implementatie van de wereldregering.
Niet veel mensen weten dat die nieuwe wereldregering het plan heeft
opgevat om te zorgen dat iedere wereldbewoner in uiterlijk 2030 de
beschikking zal hebben over een biometrische identificatiekaart.
Wat ook niet veel mensen weten, is dat er een enorme database zal
worden gecreëerd in het Zwitserse Geneve waar alle gegevens van deze kaarten zullen worden opgeslagen.
Ook hier geldt weer dat bijna niemand in de gaten heeft welke plannen er in de achtergrond worden gesmeed
om de New World Order voor de elite eindelijk bewaarheid te laten worden.
De zeventien punten zoals wij die al eerder publiceerden, is de leidraad voor deze nieuwe wereldorde en als je
een aantal van die punten eens wat dieper zou bekijken dan zie je zorgelijke dingen.
Zoals bijvoorbeeld onder punt 16.9 waarbij het volgende doel wordt gedefiniëerd:
“Om er voor te zorgen dat in 2030 iedere aardebewoner een wettelijke identificatie heeft, inclusief de registratie
van geboortes”.
In de achtergrond is de VN al heel druk bezig om deze doelstelling te verwezenlijken. Ze zijn partnerschip
aangegaan met Accenture om een biometrisch identificatiesysteem te implementeren dat informatie doorgeeft
aan een centrale database in Geneve.
De eerste groep mensen waarmee men gaat experimenteren, zijn uiteraard de vluchtelingen. Zij zullen ook
worden gebruikt om dit hele concept te verkopen aan het publiek.
Het wordt een heel gelikt systeem dat BIMS heet. Dit staat voor Biometric Identity Management System en is in
staat om biometrische gegevens van gezichten, iris en vingerafdrukken te verzamelen en op te slaan. Door
gebruik te maken van een centrale database in Geneve kan men overal ter wereld bijhouden waar bepaalde
mensen/vluchtelingen zich op enig moment bevinden.
Het klinkt sowieso "eng" en dit systeem zal later in de tijd niet alleen gebruikt worden voor vluchtelingen. De
autoriteiten hopen dat dit systeem hen eveneens in staat zal stellen om te voldoen aan de doelstelling van een
verplichte identificatiekaart voor iedere wereldburger in het jaar 2030.
Als reden voor het opzetten van een dergelijk systeem wordt onder andere genoemd dat er op dit moment nog
1,8 (gelukkige) wereldbewoners zijn zonder enige vorm van identificatie. Dat kan natuurlijk niet want dan
zouden die arme mensen wel eens geen gebruik kunnen maken van alle mooie systemen die de ontwikkelde
wereld inmiddels heeft bedacht.
Onder het mom van het oplossen van een humanitair probleem wordt de volgende fase ingeluid voor een
wereldwijd controlesysteem.
Er zal ongetwijfeld straks een punt komen waarbij individuele landen hun biometrische gegevens eveneens
zullen opslaan in die centrale database want dat maakt het opsporen van terroristen een stuk gemakkelijker
nietwaar?
Wat gebeurt er als jij straks weigert mee te werken aan dit systeem?
Wij zijn geen helderzienden, maar durven wel te voorspellen dat je dan geen baan krijgt als je niet beschikt over
een geldig wereld ID, je geen bankrekening kunt openen, geen credit card kunt aanvragen en niet naar het
buitenland kunt reizen. Met andere woorden, je wordt in no time een paria van de maatschappij.
De elite wil iedereen in de centrale database. Het is een systeem waar zij de controle over hebben en dat zij
kunnen manipuleren op iedere door hen gewenste manier. Ook hier speelt uiteraard het afschaffen van contant
geld een steeds belangrijke rol.
Waar deze ontwikkelingen het snelste gaan, is uiteraard in de proeftuin van de NWO, Zweden.
Overal worden nu in Zweden pinautomaten weggehaald onder het motto: “Als je contant moet betalen, klopt er
iets niet”. Er wordt niet bij gezegd dat wanneer je alles via een bank doet iedere beweging die je maakt
getraceerd en gecontroleerd kan worden.
Iedere keer dat de elite dingen voorstelt zoals nu via de nieuwe wereldregering dan wordt dat verkocht als iets
dat “goed” is voor de burger, maar het eindresultaat is altijd dat zij nog meer macht en nog meer controle
hebben.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9961:verplichte-biometrische-id-kaartvoor-iedere-wereldbewoner&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Nederland onteigenen aan haar inwoners, zo doe je dat
De Gemeente Gorinchem laat zien hoe je het doet, Nederland onteigenen aan haar eigen inwoners. Update:
het blijkt gelukkig een grap! Er valt echter weinig te lachen, de overheid heeft werkelijk op geen enkele vraag
een antwoord en voert gewoon hersenloos het door de EU opgelegde vluchtelingenverspreidingsbeleid uit.
Er wordt daardoor door sommigen zelfs een (burger)oorlog voorzien. De eerste tekenen zijn er, en dat terwijl
al het echtslechte nieuws uiteraard buiten de media gehouden wordt. Het is werkelijk te triest voor woorden.
De voorbereiding is ook gestart voor een TTIP referendum. Met TTIP wordengrootbedrijven de baas in
Europa en krijgt het volk ook hier het nakijken. En conform het referendum over het associatieverdrag met
Oekraïne wil men nu ook de druk op de Nederlandse overheid opvoeren over de ‘handels’-verdragen. De
voorbereidingen voor een referendum tegen TTIP en CETA zijn bij deze gestart! Het begint met een petitie
om de adem in de nek te laten voelen bij de Nederlandse politici in afwachting van het moment dat CETA of
TTIP door de overheid wordt goed gekeurd. Teken dus de petitie!
Luister ook nog even naar Farage die 3 minuten vrij mag spreken tegen Hollande en Merkel. Hollande is wat
lastig te lezen, maar het gezicht van Merkel tijdens het betoog van Farage spreekt boekdelen. Ze lijkt in te
zien dat Farage volledig gelijk heeft. Waarom kunnen wij eigenlijk niet stemmen op Farage? Het was toch
één Europa? Als laatste voor nu, via Burgercomite-EU kwam een leuke 3 minuten durende speech over de
volledig ontaarde overmacht van de EU over de Nederlandse politici. Hoewel vooral over de kolonisatie van
Oekraïne, geeft Dhr van Dixhoorn in 3 minuten een flink aantal glasharde waarheden over de deplorabele
staat van de Nederlandse democratie:
“Het zijn diepgewortelde gevoelens bij ons dat de Nederlandse Tweede Kamer, het Nederlandse parlement,
het Nederlandse kabinet in steeds sterkere mate een uitvoerende arm zijn van de Europese Unie en niet
langer het Nederlandse volk vertegenwoordigen.”
Volledig mee eens, uiteraard. Zie de wapenfeiten van de EU.
Dank voor de snelle reactie via het contactformulier!
http://langleveeuropa.nl/2015/10/nederland-onteigenen-aan-haar-inwoners-zo-doe-je-dat/

Dat is racisme!
Yoors Yoors World 09-11-2015
Voor de lunch op kantoor gaan we altijd naar de Lidl, niet uit principe maar het is de dichtstbijzijnde
supermarkt. Dat je bij het afrekenen voor een hele tas slechts 10 euro af moet rekenen is een zeer fijne
bijkomstigheid. De Lidl is daarbij vanuit een sociologisch standpunt een interessante winkel. Iedereen komt
er, rijk en arm, jong en oud. Van luxe Audi’s tot opgereden Suzuki Alto’s, van de duurste elektrische fietsen
tot een uit de grachten geviste oude omafiets, alles staat voor de deur. Ook de afkomst van de mensen is
verschillende, blank en donker, autochtoon en allochtoon, we doen er allemaal onze boodschappen en dat is
mooi. Zo ook vandaag. Ik liep met mijn mandje met brood, kaas, Italiaanse worst en sinaasappelsap naar de
kassa. Daar aangekomen zie ik een hoop boodschappen op de band liggen, waar niemand bij staat. Ik zie
nog net de persoon voor mij betalen en weglopen en ik roep nog: ‘U vergeet een deel van uw
boodschappen‘, maar deze bleken niet van haar. Ook de kassajuffrouw had geen idee van wie ze waren.
Om me heen kijkend zag ik nog steeds niemand en terwijl de verlaten boodschappen onbemand op de band
richting de kassa schoven, besloot ik mijn boodschappen ervoor neer te leggen.
Van achteruit de Lidl hoorde ik plotsklaps een vrouw gillen en vanuit de verte zie ik een gezette vrouw
gekleed in donkere kleding aan komen rennen. Deze vrouw deed kennelijk haar boodschappen door steeds
iets op de band te leggen en dan weer verder te shoppen. Terwijl zij zwaar hijgend bij de kassa aankwam,
schreeuwde zij in zeer gebrekkig Nederlands in mijn oor dat dit haar boodschappen waren. En met
schreeuwen, bedoel ik ook echt gillen. Overdonderd probeerde ik haar uit te leggen dat het niet de bedoeling
was je spullen op de band te leggen en vervolgens weer verder te gaan met boodschappen uitzoeken en dat
ik gevraagd heb van die waren. Maar daar had deze mevrouw geen boodschap aan. Terwijl ze met 1 hand
mijn brood en appels van de band af wilde gooien, probeerde ze met haar andere hand mij de Lidl uit te
duwen. Uiteraard laat ik mij niet zomaar onterecht een winkel uitduwen door iemand bij wie het compleet
ontbreekt aan iedere vorm van normaal sociaal gedrag. En terwijl ik de arm van deze mevrouw van mij
afduwde en probeerde mijn brood op te vangen, werd ze echt naar. “Racisme, racisme“, schreeuwde zij,”jij
slaat mij omdat ik hoofddoek om heb. Alle Nederlanders hetzelfde, altijd racisten“. Natuurlijk heb ik haar niet
geslagen en het feit dat ze een hoofddoek droeg had al helemaal nergens mee te maken.
Het gegil trok de aandacht van de vriendelijke maar iets sukkelige Marokkaanse beveiliger. Terwijl de vrouw
tegen hem verder gilde, probeerden omstanders de man uit te leggen wat er gebeurd was. Omdat ik geen
zin had in zoveel drama over een plek aan de kassa, had ik natuurlijk al lang mijn boodschappen naar achter
verplaatst. Maar toen ik dit probeerde uit te leggen, was haar enige reactie: “Ik praat niet meer met
Nederlanders, allemaal racisten!“.
Het enige wat ik daar op kon zeggen was: “Kijk, dat is nou racisme!!”.

NIEUWSBRIEF 235 – 15 NOVEMBER 2015 – PAG. 73

Schrijfster E-nummer boekje Corinne Gouget overleden
Bron / origineel: (c) www.ahealthylife.nl
Deze week is bekend geworden dat de Franse schrijfster Corinne Gouget al in
de maand juni mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ze zou voor een trein
gesprongen zijn. Gouget is ook in ons land bekend via haar gidsje Wat zit er in
uw eten? (Additifs Alimentaires), waar er meer dan 200.000 van zijn verkocht.
Haar dood roept de nodige vragen op. De politie is nog steeds bezig met een
onderzoek.
Will Jansen, haar Nederlandse uitgever, verklaarde ons het volgende:
‘Tot onze verbijstering hebben we gehoord dat Corinne Gouget, schrijfster van
het succesvolle boekje Wat zit er in uw eten? al in de maand juni een einde
aan haar leven gemaakt heeft. Er gaan geruchten in de Franse pers dat er
eerder sprake zou zijn van moord. Het onderzoek is nog steeds lopende. [ ze
zou voor een trein zijn gesprongen en zelfmoord hebben gepleegt, maar dat is
twijfelachtig omdat ze koffers bij zich had en een reisbestemming ].
Bij een bezoek aan ons land, sprak zij uitvoerig over de nare dingen die haar zijn overkomen. Met name
haar ex-echtgenoot bezorgde haar veel ellende. Hij is werkzaam bij een grote voedselproducent en
waarschuwde haar hun twee kinderen bepaalde producten niet te eten te geven. Daarop is zij verder gaan
zoeken naar de herkomst en toepassing van allerlei voedseladditieven, vaak bekend onder een E-nummer,
met het gidsje Additifs Alimentaires als resultaat. In Nederland zijn er daar nu al ruim 215.000 van verkocht.
In Frankrijk ongeveer evenveel.
Zoals zij vertelde, waren haar acties de voedingsindustrie een doorn in het oog. Op last van een rechter,
werden haar twee dochters bij haar weggehaald. “Krankzinnig”, oordeelde de rechter en haar werd ieder
contact met haar dochters verboden.
Als dat werkelijk het oordeel was, hebben wij van die krankzinnigheid niets van gezien, toen ze hier was.
Wel zagen wij een vrouw die vastbesloten was de gevaren van de toepassingen van al
die E-nummers aan de kaak te stellen èn een vrouw die hunkerde naar haar kinderen.
Zij zag in het oordeel van de rechtbank een complot van de Vrijmetselarij. Haar man was
vrijmetselaar, evenals de rechter en zelfs haar eigen advocaat was lid daarvan. Een
vriendin en medestrijder kwam om het leven door een (verdacht) vliegtuigongeluk. Gouget
vloog daarom niet meer. Ze werd hoe langer hoe achterdochtiger en verhuisde
voortdurend. De verdachtmakingen naar haar man en de Vrijmetselarij waren voor ons
tamelijk complex en verwarrend.
Wat er van waar is, is niet aan ons. Wij vinden het verdrietig dat ze er niet meer is en
hopen dat haar geest nu meer rust heeft.’
https://youtu.be/k8FRgktK3Gw
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/schrijfster_e_nummer_boekje_corinne_gouget_overleden

Rothschild bankiers achter Sinaï-vliegramp?
Complete artikel: www.msk.kp.ru
Wie haalde de A321 boven de Sinaï woestijn neer? Als het de
terreurorganisatie IS was geweest dan hadden ze meteen gezegd hoe
ze het gedaan hadden, dat deden ze niet. De tweede mogelijkheid, de
Saoedi's. Een land dat leeft in de middeleeuwen, waar vrouwen worden
verkocht en homo's worden gestenigd. De Saoedi's hebben zeker een
motief vanwege de Russische inmenging in Syrië, maar zijn ze in staat
een bom te produceren die geen sporen nalaat?
De Saoedi's zijn daar vrijwel zeker niet toe in staat, het Westen, inclusief Israël, wel. De Amerikanen deden
er alles aan om de Moslimbroeders aan de macht te brengen in Egypte maar nu zit Al Sisi er, vriend van
Moskou. Egypte kocht de Mistral helikopterschepen van Frankrijk en de VS zal er helemaal niet gelukkig
mee zijn als die schepen straks in de Zwarte Zee varen, voor de kust van Oekraïne.
Egypte wordt economisch zwaar geraakt door de ramp. En het ging toch al niet best met het land. Mogelijk
komt het Westen binnenkort met een aanbod voor hulp, in de vorm van vers geprinte dollars. Het lijkt erop
dat de daders gezocht moeten worden in de politiek-economische top van de westerse wereld en
veiligheidsdiensten. Zij hadden niet alleen het motief maar ook de middelen en de gelegenheid.
Uitvoerige bron in het Russisch: http://www.msk.kp.ru/daily/26455.5/3326119/
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/rothschild_bankiers_achter_sinai_vliegramp
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Duitsland: "20 miljoen moslims in 2020"
door Soeren Kern - 8 November 2015
Oorspronkelijk Engels Item: Germany: "20 Million Muslims by 2020"
"We importeren islamitisch extremisme, Arabisch anti-semitisme, nationale en etnische conflicten van
andere volken en een afwijkend begrip van maatschappij en wetgeving." — Gelekt Duits
inlichtingendocument.
"We moeten duidelijk zorgen dat er limieten en quota voor immigratie komen. We kunnen niet de hele wereld
redden." — Markus Söder, Beierse minister van Financiën.
"We zitten in diepe problemen. De migratiecrisis heeft de potentie om regeringen, landen en het hele
Europese continent omver te werpen. Waar we tegenaan kijken is geen vluchtelingencrisis. Het is een
migratiebeweging die bestaat uit economische migranten, vluchtelingen en buitenlandse strijders." — Viktor
Orbán, premier van Hongarije.
"Ondertussen blijven de vluchtelingen richting Duitsland stromen - zo'n 10.000 per dag. De
vluchtelingencrisis markeert een keerpunt. Het decennium dat verstreek sinds Merkel aan de macht kwam in
2005 lijkt met terugwerkende kracht een gezegende periode voor Duitsland, waarin het land vrede, welvaart
en internationaal respect genoot terwijl het de grote wereldproblemen op afstand wist te houden. Dat gouden
tijdperk is nu voorbij." — Gideon Rachman,Financial Times.
De Duitse moslimbevolking zal binnen de komende vijf jaar bijna verviervoudigen, naar een
verbazingwekkend totaal van 20 miljoen. Dat staat in een demografische voorspelling van Beierse
wetgevers.
De Duitse overheid verwacht anderhalf miljoen asielzoekers in 2015, en wellicht nog meer dan dat in 2016.
Na het meerekenen van gezinsherenigingen - gebaseerd op de veronderstelling dat individuen wier
asielaanvraag wordt goedgekeurd, vervolgens gemiddeld vier familieleden overhalen naar Duitsland - zal dat
aantal nog eens exponentieel toenemen, om opgeteld te kunnen worden bij de 5.8 miljoen moslims die al in
Duitsland wonen.
Volgens de president van de Beierse gemeenten-vereniging Bayerische Gemeindetag, Uwe Brandl, ligt
Duitsland op koers om "20 miljoen moslims in 2020" te gaan herbergen. De toename van de Duitse
moslimpopulatie vertegenwoordigt een demografische verschuiving van epische proporties, die het aanzien
van Duitsland voorgoed zal veranderen. "Maar we staan er slechts naar te kijken terwijl het zich voltrekt."
Bij een toespraak tijdens een expo op 14 oktober waarschuwde Brandl dat onbelemmerde migratie een
zware kostendruk voor Duitse belastingbetalers met zich meebrengt, en dat het tot sociale onrust kan leiden.
Hij zei:
"Een gezin van vier vluchtelingen ontvangt tot 1200 euro per maand. Daar komen onderdak en voedsel nog
bij. Maar kijk naar een werkloos Duits gezinshoofd die misschien wel 30 jaar gewerkt heeft, en zijn gezin
ontvangt slechts marginaal meer. Deze mensen vragen zich af of wij dit als politici nou echt eerlijk en
rechtvaardig vinden."
Brandl zei dat deze vergelijking ook opging voor de elektronische gezondheidskaart, die asielzoekers
dezelfde toegang tot zorg geeft als Duitsers die al jarenlang voor hun zorgverzekering betalen. Hierop kritiek
leveren omdat het onrechtvaardig is, "heeft niets te doen met racisme of rechtsextremisme."
De zorgen van Brandl weerklinken in een gelekt inlichtingendocument, waarin gewaarschuwd wordt dat de
instroom van een miljoen migranten uit de islamitische wereld dit jaar zal leiden tot een groei van politieke
instabiliteit in Duitsland.
Het document, waar Die Welt uit citeerde op 25 oktober, onthult een groeiend alarmisme in de hogere
rangen van het Duitse inlichtingen- en veiligheidsapparaat over de gevolgen van Angela Merkels
opengrenzenbeleid ten aanzien van immigratie.
Het zogenaamde 'non-document' (waarvan de auteur anoniem blijft) waarschuwt dat "de integratie van
honderdduizenden illegale immigranten onmogelijk zal blijken, zowel gezien de enorme aantallen waar het
om gaat alsook met het oog op de al bestaande parallelle moslimgemeenschappen in Duitsland." De auteur
van het document voegt daar aan toe:
"We importeren islamitisch extremisme, Arabisch anti-semitisme, nationale en etnische conflicten van
andere volken en een afwijkend begrip van maatschappij en wetgeving. Duitse veiligheidsdiensten zijn niet
in staat om deze geïmporteerde veiligheidsrisico's het hoofd te bieden, evenmin als de reacties vanuit de
Duitse bevolking."
Een anonieme hoge veiligheidsambtenaar zei tegen Die Welt:
"De hoge toestroom van mensen uit andere delen van de wereld zullen leiden tot instabiliteit in ons land.
Door massamigratie toe te staan, kweken we extremisme. De mediaan van de samenleving is aan het
radicaliseren omdat de meerderheid niet zit te wachten op de de migratie die door politieke elites wordt
opgedrongen. Veel Duitsers zullen zich in de toekomst afkeren van de rechtsstaat."
De waarschuwingen komen temidden van groeiende kritiek op Merkel, wier beslissing van 4 september om
de grens open te gooien voor migranten uit Hongarije heeft geleid tot een verergering van de asielcrisis.
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De premier van Beieren, Horst Seehofer, die ook de partijleider is van de Christen-Socialistische Unie
(CSU), zusterpartij van Merkels Christen-Democratische Unie (CDU), is opgestaan als een van Merkels
meest uitgesproken criticasters. "Ik ben er van overtuigd dat de Bondskanselier een andere visie voor
Duitsland heeft gekozen", zei hij. "Dit is een fout die ons lange tijd zal bezighouden. Ik zie geen enkele
manier om de geest terug in de fles te krijgen", voegde hij daar aan toe.
In een interview met Bild zei Seehofer:
"We hebben een uitgesproken mening over immigratie: die moet gecontroleerd en gelimiteerd worden als
Duitsland grip op de zaak wil blijven houden. De ernst van de kwestie wordt met de dag duidelijker De
bevolking wil geen politieke spitsvondigheden en niet-overtuigende bezoekjes aan opvanglocaties. Zij wil
actie!"
Na maandenlange aanvallen op critici van Merkel, die zij 'rechtse xenofoben' noemde, moesten vicekanselier Sigmar Gabriel en minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier toegeven dat de
migratiecrisis het risico in zich herbergt dat het de Duitse samenleving verscheurt. In een gezamenlijk essay
in Der Spiegel betogen zij: "We kunnen niet eindeloos doorgaan met het absorberen en integreren van meer
dan een miljoen vluchtelingen per jaar."
De Beierse minister van Financiën, Markus Söder, sprak als volgt: "We moeten duidelijk zorgen dat er
limieten en quota voor immigratie komen. We kunnen niet de hele wereld redden. De vluchtelingenstroom
zal niet stoppen zolang we onze grenzen niet beveiligen, en een duidelijk signaal laten horen dat niet
iedereen naar Duitsland kan komen."
De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich (CSU) omschreefMerkels
immigratiebeleid als een "weergaloze politieke blunder" die "verwoestende langetermijn-gevolgen zal
hebben." Hij zei dat het de taak van politici moet zijn om voorbij het heden te denken en besluiten te nemen
met het oog op de toekomst. Met het oog op de ongecontroleerde instroom van massa's migranten
concludeerde Friedrich: "We zijn de controle verloren." Daaraan voegde hij toe:
"Het is volstrekt onverantwoordelijk om tienduizenden mensen ongecontroleerd en ongeregistreerd het land
binnen te laten stromen en we kunnen slechts onbetrouwbare schattingen maken over hoeveel van hen
strijders van Islamitische Staat of "slapende" islamisten zijn. Ik ben er van overtuigd dat geen enkel ander
land ter wereld zo naïef en met een glinsterende ogen zichzelf zo bloot zou stellen aan zo'n enorm risico."
CDU-bestuurder Michael Stübgen sprak: "Het meningsverschil [met Merkel] is fundamenteel. Onze
capaciteiten zijn uitgeput en er is zorg dat het systeem implodeert als we niet snel de grip op onze grenzen
terugpakken. Maar de Bondskanselier is het daarmee oneens, dus het conflict blijft onopgelost."
Op 21 oktober schreven meer dan 200 burgemeesters uit Noordrijn-Westfalen een open brief aan Merkel,
waarin zij waarschuwden dat ze niet langer in staat waren om meer migranten op te vangen. In de brief
staat:
"We zijn ernstig bezorgd over ons land en de steden en dorpen die we vertegenwoordigen. De reden: De
massieve, meestens ongecontroleerde instroom van migranten in Duitsland, onze steden en dorpen."
"Alle beschikbare woonruimte is uitgeput, inclusief tenten en containers. Het in goede banen leiden van de
opvanglocaties kost zo veel tijd dat onze ambtenaren niet meer toekomen aan andere gemeentelijke
verplichtingen."
Volgens de Duitse staatszender Deutsche Welle ontving het
Berlijnse asielzoekerscentrum uit het screenshot hierboven tot
wel 2000 aanmeldingen per dag in augustus - vóórdat de
instroom substantieel toenam. (Screenshot uit de video van
Deutsche Welle)

Op een bijeenkomst van de European People's Party in Madrid op 22 oktober waarschuwde de Hongaarse
premier Viktor Orbán voor de gevolgen van Merkels immigratiebeleid:
"We zitten in diepe problemen. De migratiecrisis heeft de potentie om regeringen, landen en het hele
Europese continent omver te werpen.
"Waar we tegenaan kijken is geen vluchtelingencrisis. Het is een migratiebeweging die bestaat uit
economische migranten, vluchtelingen en buitenlandse strijders. Het is een ongecontroleerd en
ongereguleerd proces. Ik wil ook onderstrepen dat er een ongelimiteerde voorraad mensen is. Na Syrië, Irak,
Pakistan en Afghanistan is nu ook Afrika aan het verhuizen geslagen. De omvang en het volume van het
gevaar overtreft al onze verwachtingen.
"Het is onze morele verantwoordelijkheid om deze mensen hun huizen en hun landen terug te geven. Het
kan niet ons doel zijn om hen een nieuw Europees leven te bieden. Menselijke waardigheid en veiligheid zijn
basisrechten. Maar noch de Duitse, Oostenrijkse of Hongaarse manier van leven is een mensenrecht voor
alle mensen op aarde. Dat is alleen een recht voor degenen die daaraan bijgedragen hebben. Europa is niet
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in staat om iedereen te herbergen die een beter leven wenst. We moeten hen helpen hun eigen leven terug
op de rails te krijgen, met waardigheid, maar we moeten hen terugsturen naar hun eigen land.
"We mogen de discussie over de kwaliteit van onze democratieën niet uit de weg gaan. Is het
informatierecht en vrijheid van meningsuiting als de media doorgaans slechts vrouwen en kinderen tonen,
terwijl zeventig procent van de migranten uit jonge mannen bestaat, en er uit ziet als een leger? Hoe kan het
bestaan dat onze eigen volken het gevoel hebben dat hun mening niet meegewogen wordt? We moeten de
vraag stellen of onze mensen wel willen wat er nu gebeurt. Kregen we toestemming van hen om miljoenen
migranten toe te laten tot ons continent? Nee, waarde gezanten, dat kregen wij niet.
"We kunnen het feit niet verbergen dat links in Europa een duidelijke agenda heeft. Zij steunen de migratie.
Ze importeren toekomstige linkse kiezers naar Europa onder de vlag van humanisme en medemenselijkheid.
Het is een oude truc, maar ik snap niet waarom we hem nog accepteren. Links beschouwt het bewaken van
grenzen en het registreren van immigranten als bureaucratisch, nationalistisch en in tegenspraak met
mensenrechten. Ze dromen over een politieke wereldorde zonder religieuze tradities, zonder grenzen en
zonder natiestaten. Ze vallen daarmee de kernwaarden van onze Europese identiteit aan: familie, natie,
subsidiariteit en verantwoordelijkheid."
Op 26 oktober schreef Gideon Rachman in een column met de titel "The End of the Merkel Era is Within
Sight" in de Financial Times. Daarin schreef hij:
"De vluchtelingencrisis in Duitsland luidt het einde in van het tijdperk van Merkel. Nu het land meer dan een
miljoen asielzoekers verwachten in één jaar, begint de publieke bezorgdheid te groeien - evenals de kritiek
op Merkel vanuit haar eigen partij. Sommige van haar meest naaste politieke bondgenoten erkennen
inmiddels dat het goed mogelijk is dat de Bondskanselier zal moeten aftreden vóór de verkiezingen van
2017. Zelfs als ze deze termijn uitdient, is de kans op een vierde termijn voor Merkel, die enkele maanden
geleden nog breed besproken werd, nu erg onwaarschijnlijk geworden.
"Het probleem is dat de regering Merkel duidelijk de controle over de situatie kwijt is. Duitse ambtenaren
steunen openlijk de "Wir schaffen das"-mantra van Merkel, maar onder de oppervlakte rijst paniek: de kosten
lopen open, de sociale dienstverlening kraakt in haar voegen, Merkel keldert in de peilingen en extreemrechts geweld neemt toe.
"Nu de voorheen rimpelloze spiegel van de Duitse samenleving verstoord raakt, beginnen de argumenten
over positieve economische en demografische gevolgen van de immigratie hun uitwerking te missen. In
plaats daarvan groeit de vrees voor de sociale en politieke gevolgen op de lange termijn van zoveel
nieuwkomers die voornamelijk uit het imploderende Midden-Oosten komen. Ondertussen blijven de
vluchtelingen richting Duitsland stromen - zo'n 10.000 per dag. Ter vergelijk: Groot-Brittanië neemt vrijwillig
20.000 Syrische vluchtelingen op in vier jaar.
"Sommige kiezers lijken tot de conclusie te komen dat "Mutti" Merkel gek geworden is door de grenzen wijd
open te gooien voor de verworpenen der aarde.
"De vluchtelingencrisis markeert een keerpunt. Het decennium dat verstreek sinds Merkel aan de macht
kwam in 2005 lijkt met terugwerkende kracht een gezegende periode voor Duitsland, waarin het land vrede,
welvaart en internationaal respect genoot terwijl het de grote wereldproblemen op afstand wist te houden.
Dat gouden tijdperk is nu voorbij."
Soeren Kern is een senior-medewerker bij de in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook Senior
medewerker voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos /
Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook en Twitter. Zijn eerste boek, Global Brand, zal begin
van 2016 verschijnen.
http://nl.gatestoneinstitute.org/6840/duitsland-20-miljoen-moslims

Open brief aan alle oncologen
Zo, dus jullie willen als een zoveelste ‘afgescheiden’ wetenschappelijke groep, jullie weer maar eens als
‘wetenschapper’ gaan bemoeien met de politiek? Wel, dat is dan buiten ons gerekend. En jullie willen dan
NOG maar een keer jullie ontzettende ONKUNDIGHEID afwimpelen op het publiek dat jullie zogenaamd
dienen? En dat door de DIESEL tweemaal zo duur te maken? ONNOZELAARS!
Als jullie DIESEL tweemaal zo duur willen maken omdat deze zogenaamd verantwoordelijk is voor de
explosie van kanker, dan moeten jullie de prijs van benzine laten VERVIERVOUDIGEN. WAAROM? Als
jullie deze vraag stellen dan zijn jullie nog DOMMER dan gedacht.
BENZINE bevat per liter 10%, is 100 cc, pure benzeen. Benzeen wordt NIET ‘afgebroken’ door de
katalysator en dus onbeschermd in de vrije lucht gekatapulteerd. Zoek benzeen een keer op in de
gevaarlijke stoffengids. Denkt u dat u één andere stof op de wereld gaat vinden, welke
KANKERVERWEKKENDER is dan BENZEEN? Trouwens zou de katalysator geen SMOG voorkomen. Zo is
dat ding toch verkocht aan het volk? En, waar hebben we NOG jaarlijks last van?
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JULLIE, beste ONCOLOGEN, moeten jullie niet bemoeien met de politiek. En al zeker niet met onze
portemonnee. Want zoals al eerder gezegd in voorgaande artikels, JULLIE ZIJN ALLEMAAL
INCOMPETENT en dat is ook nog een keer heel gemakkelijk te bewijzen. Als jullie de brandstofprijs gaan
bepalen dan willen wij JULLIE inkomsten ook kunnen bepalen. En, dat is ‘no cure, no pay’. Weet u wat er
dan met jullie beroepsgroep gebeuren zal? Bye, bye meneer DOKTOOR! Vaarwel, had u maar de essentie
van uw beroep moeten leren! En, dat is GENEZEN; en dat is niet hetzelfde als u voor de kar van de farmacie
laten spannen! Vinden jullie het niet een beetje erg om te weten dat, indien mensen van kanker willen
genezen ze zich moeten op laten nemen in een kliniek in de tweede of derde wereld? Omdat daar de
grijpklauwen van de farmaceutische fabrieken, waar jullie je broek voor aftrekken, niets te betekenen
hebben? Waar Big Pharma niets heeft te vertellen bij artsen over welke ‘therapie’ wordt toegepast of MOET
worden toegepast bij welke ziekte? Waar artsen ECHTE wetenschappers zijn en hun patiënten genezen?
Denken jullie echt dat jullie ONTBLADERINGSMIDDELEN genezende capaciteiten bezitten? Hoeveel
patiënten hebben jullie al bewust het graf in geholpen met chemotherapie? Nog altijd ervan overtuigd dat
chemotherapie geneest? JA? MAN TOCH!
Ik daag jullie uit tot het genezen van kanker. Op een eenvoudige manier! Ik zal jullie laten zien dat het niets
te maken heeft met uitlaatgassen van diesel of benzine. Maar, met eten. Mensen vreten zich ongezond vol
als VARKENS! Dat is het probleem, en u maakt daar misbruik van.
Camera’s gaan ons volgen. We zullen tot in detail alle consulten en het leven van de in behandeling zijnde
patiënten volgen. Alle onderzoeken en alle behandelingen. Geen enkel geheim! En dan? Dan zullen, na alle
doden die jullie hebben veroorzaakt in deze serie met jullie ontbladeringsmiddelen, wij laten zien hoe wij
kankerpatiënten hebben genezen.
Uit met de farmaceutische industrie die jullie beschermt en door jullie wordt beschermd. Jullie zijn toe aan
een ECHTE UITDAGING die laat zien dat ‘leken’ veel beter in staat zijn om de meest gevreesde ziekte op
aarde te genezen.
Het is aan pipo’s als jullie, de categorie wetenschappers die hun ziel hebben verkocht aan de hoogst
biedende, te danken dat de ganse wereld, grond, water en lucht, is vervuild. Als jullie denken dat nog meer
vervuiling, in dit geval van het menselijk lichaam, door toepassing van chemicaliën als
‘ontbladeringsmiddelen’ in de categorie ‘Agent Orange’ en ‘mosterdgas’ genezende capaciteiten hebben om
de MENS te helen van de meest gevreesde ziekte, KANKER, bent u toch echt nog ietsje gekker dan wij ooit
hebben gedacht, niet? Jullie zijn toch op de hoogte van de drie regels om te kunnen overleven? 3 minuten
zonder zuurstof of 3 dagen zonder water of 3 weken zonder voeding zijn fataal. Wat, als alles is vergiftigd?
Hoelang hebben we dan? Waarom focussen jullie niet op alles wat er aan chemicaliën in de voeding zit,
inclusief roundup en andere pesticiden? Vinden jullie het normaal dat er chemicaliën in onze voeding zitten?
Het is niet omdat de EU samen met jullie een marge hebben samengesteld waaraan alle vergif in onze
voeding moet voldoen dat we met zijn allen NIET worden vergiftigd, toch? Hoe onnozel kun je zijn om hier
zelf bewust aan mee te werken en dan zelf dat met vergif gevulde fabrieksvoer ook nog te eten? Jullie zijn
toch geen KAMIKAZE? Jullie offeren ook plichtbewust jullie kinderen op, niet?
Nu we het over eten hebben! Denken jullie nog altijd dat voeding en ontstaan van kanker niets met elkaar te
maken hebben? Man toch, dat jullie doktertje mogen spelen. SCHANDALIG! Hoeveel mensen hebben jullie
al ongestraft vermoord door jullie onwetendheid? Gewoon omdat jullie de ESSENTIE van jullie beroep nooit
hebben LEREN invullen? Nog nooit eraan gedacht dat het aantal koolhydraten dat jullie propageren volgens
de ‘schijf van vijf’ een dodelijk wapen is? Weet u dat er bewijzen zijn dat juist die grote hoeveelheid
koolhydraten verantwoordelijk is voor hartfalen, hartaanvallen, diabetes en kanker? Wanneer bestuderen
jullie de literatuur die voor jullie is bestemd? NOOIT ZEKER? Of is het omdat deze literatuur niet is
geschreven door JULLIE? Dan is het ineens NIET belangrijk? Te ALTERNATIEF? Te onafhankelijk,
misschien? Omdat het mensen ECHT geneest zodat jullie niet al teveel van de verzekeringen kunnen
plukken? Welke reden ligt er aan de basis van jullie ‘ONWETENDHEID?’ Maak me niet wijs dat JULLIE het
beter weten omdat JULLIE 8 tot 10 jaar universitair onderwijs hebben genoten. NIET MET MIJ! ONDERWIJS
is net zo goed als het presteren van de afgestudeerden. Dus, dat mag eveneens op de schop, niet? Als een
universiteit ‘moordenaars’ kweekt, horen dan professoren niet te worden opgehangen?
DUS! JULLIE houden jullie ver van de politiek om jullie ONKUNDIGHEID af te kopen via allerlei
PRIETPRAAT en wij houden onze mond en zullen verder niemand attenderen op jullie ONKUNDIGHEID en
zwijgen tegenover iedereen over het feit dat jullie niets kunnen genezen!
Oh, en dat kanker moet worden uitgehongerd, dat droeg Rudolf Breuß al 50 jaar geleden uit. Voor het geval
u het niet weet, hij heeft duizenden mensen van kanker genezen, in alle stadia. Totdat jullie hem voor de
rechter sleepten omdat zijn goedkope oplossing volgens jullie beroepsgroep geen kanker zou kunnen
genezen. Hij won de rechtszaak, weet u. Zijn kuur is de enige kuur op de wereld die met een rechterlijke
uitspraak is gepromoveerd tot de best werkenden ALTERNATIEVE kankerkuur aller tijden! Daarnaast zijn er
nóg goede en betrouwbare kuren voorhanden én nóg voordeliger ook zoals de laeterile in abrikozenpitten,
de juiste medicinale hennep alsmede de z.g. zuurzak of wel de Graviola. Maar ja, dat zijn natuurmiddelen en
daar valt zo verdraaid weinig aan te verdienen nietwaar? Daar kan de Ferrari niet op lopen en de boot van
varen wel?
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Europa moet bevolkt worden door sub-ras, het bewijs (video)
Wat wij nu in Europa meemaken is geen natuurlijk fenomeen dat
spontaan is ontstaan als gevolg van oorlogen.
Het vormt onderdeel van een groter plan dat zoals gewoonlijk al vele
jaren geleden is beraamd en bedoeld is om de kern van wat nu Europa
is te vernietigen.
Er zijn er maar weinigen die weten dat één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de
ontwikkeling van het vernietigingsplan van de Europese bevolking een man is met de naam Richard
Coudenhove-Kalergi. Hij wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa.
Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat met de naam Heinrich von Coudenhove-Kalergi en zijn moeder
was de Japanse Mitsu Aoyama. Door de positie van zijn vader was Kalergi in staat om zich vrijwel ongezien
achter de coulissen bezig te houden met de ontwikkeling van zijn ideeën. Op deze manier ontmoette hij
staatshoofden en wist ook hen te interesseren voor zijn plan voor een totale Europese integratie.
In 1922 richtte hij de Pan Europese Beweging op in Wenen die als doel had om een New World
Order/eenwereldregering te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie
van landen zou worden. De Europese integratie zou een belangrijke stap vormen voor het opzetten van die
wereldregering.
De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max
Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan
tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt.
Dankzij onvermoeibaar lobbyen van onder andere Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai
B’rith en het inzetten van belangrijke media zoals de New York Times slaagde men erin dit plan te laten
accepteren door de Amerikaanse overheid. De vervolmaking en verdere uitvoering van het project wordt
later uitbesteed aan de CIA.
De essentie van het plan van Kalergi.
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet
langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort submenselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners
vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij
uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder
controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze
individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massaimmigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de
oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.
Er is geen geschiedenisboek ter wereld waarin Kalergi wordt
genoemd, maar toch is zijn idee het leidende principe achter
wat wij nu meemaken. Het geloof van de elite in een plan
waarbij onze identiteit in alle opzichten volledig moet
verdwijnen en het creëren van een nieuw gemengd
nietszeggend ras zonder enige identiteit.
Dat is het doel van alle politieke acties die zich bezighouden
met het beschermen van minderheden. Niet vanwege
humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen zoals die
door het regime in de achtergrond worden gegeven. Een
regime dat zich nu bezighoudt met de grootste genocide ooit in de menselijke geschiedenis. Dit bleek ook al
eerder uit handleidingen die werden uitgedeeld aan vluchtelingen in opdracht van de rijke Hongaars Joodse
criminele zakenman Soros.
Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een Coudenhove-Kalergi Europese prijs wordt
toegekend aan hen die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Deze
prijs is onder andere toegekend aan Angela Merkel en Herman van Rompuy.
Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat we op dit moment midden in de uitvoering van het
Kalergiplan zitten.
Onder de gecombineerde druk van misinformatie en humanitaire verbijstering wordt de Europese bevolking,
geholpen door de mainstream media, geleerd om afstand en afscheid te nemen van hun wortels, om hun
nationale identiteit op te geven.
De dienaren van de elite proberen ons ervan te overtuigen dat het opgeven en ontkennen van onze
nationale identiteit een progressieve en humanitaire daad is.
Het is nu een kwestie van heel snel wakker worden en inzien dat deze massale toestroom van mensen niets
anders is dan een Europese genocide. We hebben geen andere keuze want het alternatief is nationale
zelfmoord. Het beschermen van je erfgoed en nationaliteit is geen misdaad ondanks dat men dat aan
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bevolkingen wil opdringen. Er zijn andere manieren om mensen in nood, vluchtelingen bijvoorbeeld, te
helpen.
De inhoud van de daden van Poetin die heeft gezegd dat door zijn acties tegen ISIS in Syrië de stroom
vluchtelingen richting Europa kan stagneren en zelfs mensen terug kunnen keren, krijgt hiermee nog weer
een extra dimensie.
Hoe Europa wordt klaargestoomd voor de volgende stap, een Europa dat straks bevolkt is door de kinderen
van Kalergi en dan rijp is voor de New World Order zie je in de volgende schokkende video. We raden
iedereen aan deze video in z'n geheel te bekijken.
https://youtu.be/6cQkE13m8j0
Bron: Red Ice Creations
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9998:europa-moet-bevolkt-wordendoor-sub-ras-het-bewijs&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing
Evert van Imhoff en Nico van Nimwegen
Reacties op VN-Rapport
Van tijd tot tijd steekt het weer de kop op: het idee dat de naderende vergrijzingsgolf eenvoudig kan
worden vermeden door extra immigranten aan te trekken. De laatste weken kan men deze redenering
regelmatig in de media terugvinden. De recente opleving van dit demografische waanbeeld lijkt te
zijn veroorzaakt door de Population Division van de Verenigde Naties. Zijn nu zelfs de VNdemografen niet meer voor rede vatbaar? DEMOS plaatst enkele reacties uit demografische kring ter
nuancering.
De achtergrond van het probleem is bekend: in Europa en andere �rijke� landen was er eerst een
babyboom, maar sinds circa 1970 is er een babybust. Het gemiddeld kindertal per vrouw ligt tegenwoordig
ruimschoots beneden vervangingsniveau. Als gevolg van deze ontwikkeling is de bevolking in deze landen
sterk aan het verouderen; op termijn zal de bevolking ook gaan krimpen.
Helpende hand
Voor veel mensen is de oplossing simpel: als we de toekomstige generaties niet zelf baren, moeten we ze
gewoon uit het buitenland halen. De VN biedt deze mensen de helpende hand door voor diverse Europese
landen precies uit te rekenen hoeveel migranten ze jaarlijks nodig hebben om hun bevolkingsomvang en
leeftijdsstructuur op peil te houden. Zo zou, volgens de VN, Duitsland over de periode 1995-2050 jaarlijks
bijna 500.000 immigranten nodig hebben om het absolute aantal 15-64 jarigen op peil te houden, en jaarlijks
3,4 miljoen immigranten om de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 15-64 jarigen niet verder te
laten oplopen. Ter vergelijking: in de tweede helft van de jaren negentig bedroeg de feitelijke (netto)
immigratie in Duitsland ruwweg 250.000 per jaar.
Hoe zit dat in Nederland? Bij ons is van krimp voorlopig geen sprake: in Nederland zijn in de jaren vijftig en
zestig zóveel kinderen geboren dat de bevolking in de �werkende� leeftijd van 20-64 jaar tot 2010 nog licht
blijft groeien. Pas na 2020 begint de potentiële beroepsbevolking serieus te krimpen. Tegen die tijd zouden
jaarlijks meer dan 100.000 migranten nodig zijn om die krimp te voorkomen. Nu is de nettomigratie ongeveer
40.000 en volgens de bevolkingsprognose van het CBS vanaf 2020 circa 25.000 per jaar.
Topdrukte
Anders wordt het als we zouden willen bereiken dat de leeftijdsstructuur van de bevolking niet verder
veroudert. In 1997 was 13,4 procent van de bevolking 65 jaar of ouder (zie ook de figuur). Volgens de
prognose van het CBS zal dit aandeel stijgen tot 22,0 procent in 2050. Stel dat we die 13,4 procent via
migratie zouden willen vasthouden. Over de gehele periode 1997-2050 hebben we dan in totaal 17 miljoen
immigranten nodig, ruim 300.000 per jaar (daarbij is geen rekening gehouden met bestaande
vruchtbaarheidsverschillen tussen migranten en autochtonen). Het jaar 2011 geeft topdrukte aan de grens:
1,1 miljoen migranten, om de AOW van de jubelgeneratie 1946 te helpen meebetalen. Waarom zouden we
trouwens bij 2050 stoppen? Omdat die migranten zelf ook
ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven
aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te
houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses
nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de
bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27
miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen.
Extreem jong
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Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering. Die
veroudering vindt zijn oorzaak namelijk in processen die niets met migratie te maken hebben: primair de
vruchtbaarheidsontwikkelingen (vroeger hoog, nu laag), secundair de sterfteontwikkelingen (steeds hogere
levensverwachting). Het is overigens een misverstand om te menen dat de bevolking over 30 jaar �extreem
oud� zal zijn. Veeleer is het zo dat de bevolking in het verleden �extreem jong� was en dat op dit moment
nog steeds is. We zullen eenvoudigweg moeten accepteren dat die jonge structuur als gevolg van onze
moderne patronen van sterven en kinderen krijgen nooit meer terugkeert. Voor zover dat maatschappelijke
problemen oplevert, moeten we de organisatie van onze samenleving daarbij aanpassen en niet in paniek
over immigratie gaan praten.
Vol of oud?
Daarnaast speelt natuurlijk de wisselwerking tussen bevolkingsgroei en bevolkingsstructuur. �Nederland is
vol� en �Nederland wordt oud� zijn beide tot op zekere hoogte waar, maar we kunnen niet beide
problemen tegelijk ontlopen: een jonge bevolking kan alleen maar een groeiende zijn, en een stationaire of
krimpende bevolking kan alleen maar een oude zijn. Een stuk ouder in elk geval dan we de afgelopen eeuw
in Nederland gekend hebben. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft onlangs in
een behartenswaardige studie aangegeven hoe met een �generatie-bewust beleid� de gevolgen van de
vergrijzing tegemoet kunnen worden getreden.
Onwerkelijk
Overigens hadden de VN-demografen zich (althans voor Nederland) de moeite van hun berekeningen
kunnen besparen als zij de Maandstatistiek van de Bevolking van het CBS beter hadden bijgehouden. In
1990 stond daarin geschreven dat, om de leeftijdsstructuur in 2025 niet ouder te doen zijn dan in 1989, over
de gehele periode zes à zeven miljoen (netto)migranten nodig zouden zijn, leidend tot een
bevolkingsomvang van 26 miljoen in 2025. Daaraan werd toegevoegd: "... een demografisch scenario dat
niet alleen onwerkelijk aandoet, maar ook bewijst dat een verdere veroudering van de bevolking gewoon een
gegeven is". Tien jaar na dato hebben wij aan deze conclusie weinig toe te voegen.
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Ron Paul: "Dagen van de Federal Reserve zijn geteld"
Simon Black van Sovereign Man sprak onlangs met oud-congreslid Ron Paul over de onmacht van centrale
banken en het vastlopen van een geldsysteem dat gebaseerd is op steeds meer schulden. In het gesprek
van ruim een kwartier legt Ron Paul uit dat het geldsysteem compleet ontspoord is nadat in 1971 de
koppeling tussen de dollar en goud werd losgelaten.
De Federal Reserve durfde de rente niet eens met 25 basispunten te
verhogen. Welke conclusies trek je daaruit?
"Het laat zien dat de centrale bank de situatie niet meer onder controle
heeft en dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Ze willen echter niet
toegeven dat hun ideeën over de economie niet meer kloppen en dat ze in
feite machteloos staan."
Waarom bent u ooit de politiek in gegaan?
"Ik raakte gefascineerd door geld en ben me al in de jaren zestig gaan
verdiepen in de Oostenrijkse economische school. Al snel zag ik in dat het Bretton Woods systeem van die
tijd onhoudbaar was en dat het vroeg of laat uit elkaar zou vallen. Dat gebeurde uiteindelijk in augustus
1971, toen Nixon de koppeling losliet om een verdere daling van de goudvoorraad te voorkomen. Sindsdien
ben ik steeds meer gaan inzien hoe belangrijk het is om te begrijpen hoe geld werkt en hoe centrale banken
werken."
"We vinden vrijheid allemaal heel erg belangrijk, maar juist de centrale bank faciliteert een grote overheid.
Zonder een centrale bank zou de overheid nooit zo machtig en groot kunnen worden als ze nu is, omdat de
kosten niet alleen meer uit belastingen betaald kunnen worden. De centrale bank zorgt er met wat extra
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inflatie voor dat de overheid meer te besteden heeft, ten kosten van de middenklasse. De Federal Reserve
heeft obsceen veel macht."
Kleinere overheid
"Als je niet van een machtige overheid houdt, dan zou je dus ook geen voorstander zijn van een centrale
bank zoals de Federal Reserve. Het verkleinen van de overheid kun je dus ook niet bespreken zonder de rol
van de centrale bank ter discussie te stellen en het over het geldsysteem te hebben. Daarom vind ik dit ook
een belangrijk thema. Het gaat uiteindelijk om onze vrijheden."
Wat vind je van de economische ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar?
"De aandelenmarkt is gestegen; dat is voor de Federal Reserve een maatstaf van de gezondheid van de
economie. Als aandelen niet zouden stijgen, dan zou dat namelijk de zwakheid van dit systeem prijsgeven.
Na de crash van 1987 kwam er het ‘plunge protection team’ om de beurs te ondersteunen. Nu is de
economie verslaafd geraakt aan lage rente. De centrale bank manipuleert met de rente de belangrijkste
factor in de economie. Dat zegt namelijk iets over de prijs van geld en de waarde van spaartegoeden. We
leven nu met een door de centrale bank gemanipuleerde rente, die voortdurend de waarde van spaargeld
ondermijnt. De inflatie is misschien nog niet uit de hand gelopen, maar er is een misallocatie van kapitaal
waar je naar moet kijken. Dat is veel belangrijker!"
"We hebben in de huizenmarktbubbel teveel huizen gebouwd. En de laatste jaren hebben we teveel
olieplatforms gebouwd. Dat kon allemaal met goedkoop krediet dat de Federal Reserve mogelijk maakt. Je
hoort de Federal Reserve ook nooit over verkeerde investeringen in de economie. Vastgoed liep uit de hand
en daar deden ze niks aan. En dan proberen ze symptomen te bestrijden met meer regulering. Denk aan
Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank, de SEC… Daarom groeit de economie zo langzaam en daarom is de
werkloosheid nog steeds zo hoog."
We gaan van de ene bubbel naar de andere, steeds hoger in de keten. Ik zie een bubbel in staatsobligaties
en in de balansen van centrale banken. Hoe zie jij dat?
"Ik denk inderdaad dat er een bubbel in obligaties is. Daarom verwacht ik ook niet dat de centrale bank de
rente zal verhogen. Er ligt van buitenaf een grote druk op de Federal Reserve om de rente niet te verhogen.
Ze willen niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een stijgende rente, die zijn mogelijk niet te
overzien. Maar vergeet niet dat ook de vrije markt een hogere rente kan afdwingen. De markt is machtiger
dan de Fed. Wat als er een versnelde verkoopgolf komt van obligaties uit bijvoorbeeld China? Totnogtoe
wist men wel een koper te vinden, dat gebeurde waarschijnlijk weer met geleend geld. Maar uiteindelijk zal
de markt winnen. Dan stijgt de rente en daalt de waarde van de dollar. Dan komt er een rush naar de
uitgang."
Wat zou je mensen adviseren om te doen?
"Verschillende dingen... Het begrijpen van het probleem is belangrijk. Weten waar economie om draait,
zodat we de vragen van mensen kunnen beantwoorden. Het beschermen van jezelf en je familie is cruciaal.
Historisch gezien is edelmetaal altijd goed geweest, maar onthoudt dat niets van dit alles waarde heeft als je
je vrijheden niet hebt. Zorg dat je een wapen in huis hebt en wat goud. Voor mij is het een missie geworden
een generatie jongeren te inspireren en te informeren. We hebben die kritieke massa van 8% nodig om het
land te kunnen veranderen. Bijna alle congresleden die er nu zitten zijn Keynesianen, we moeten dus een
lange termijn benadering kiezen."
"Heel veel mensen denken dat het goed komt als we een heel klein beetje hier en daar sleutelen aan het
monetaire beleid, het buitenlandse beleid en het economische beleid, maar zo gaat het niet werken... We
moeten iemand hebben anders dan een Obama. Het beste voorbeeld van dat het beleid niet werkt zagen we
tussen 1944 en 1971. Toen gaven we 500 miljoen troy ounce goud weg om de dollar te verdedigen. Toch
viel het systeem uiteindelijk uit elkaar en werd de munt losgekoppeld van goud."
"De markt eist nu deflatie, terwijl centrale banken juist inflatie nastreven. Uiteindelijk zal de markt gelijk
krijgen. We zien nu al gebieden waar deflatie is en waar schulden weggestreept worden... Uiteindelijk zal de
lucht eruit lopen en zullen slechte schulden afgeboekt moeten worden. De kracht van het economische
herstel zal afhangen van hoe de politiek hiermee omgaat en hoeveel vrijheden we krijgen. Ook is belangrijk
wat er gebeurt met ons geldsysteem en de belastingen. Veel mensen geloven nog dat ze de overheid voor
van alles nodig hebben en dat moet veranderen."
Bron: Sovereign Man
https://www.argentorshop.be/nl/ron-paul-dagen-van-de-federal-reserve-zijn-geteld
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Paulientje de Ranitz had humor! Echt….
Geplaatst door Herstel De Republiek ⋅ 11 november 2015
Velen van u weten natuurlijk niet wie Paulientje de Ranitz is. Dat zit als volgt…..
Paulientje noemen wij zo, omdat de familie van “Oranje-Nassau” weigert bewijs te
leveren van hun afkomst. Iedere suggestie aangaande tenaamstelling is dus juist,
zolang niet wordt bewezen dat de huidige “koning” het ROMANOV DNA in de genen
heeft verankerd. Paulientje blijven wij dus Paulientje noemen, en niet haar later
aangenomen naam “Wilhelmina”, die puur uit hoofde van ordinair winstbejag is
toegevoegd. Want in het testament van kroonprins Alexander werd niet gerept over
Pauline, maar Wilhelmina.
Nederland was echter verblind van vreugde dat de monarchie was gered door dit
cadeautje, dus iedereen kon weer aan het werk. Men hoefde er dus ook niet over na
te denken, hoe het mogelijk is, dat in die tijd een zwaar zieke, dementerende 62 jaar
oude opa nog een kind kon verwekken.
Wat hier op de gestolen troon zit heeft door de eeuwen heen bepaalde
eigenschappen, die deels genetisch en deels financieel zijn bepaald. Sinds de
intrede van de Britse vazal Willem Frederik als “koning” Willem I (“Nederlanders, gij wilt het!”) de rooftocht
die voortduurt tot de dag van vandaag, begon, is op niets en niemand ontziende wijze geparasiteerd op de
Nederlandse en de eerste eeuw vooral ook op de Indische nijverheid. Een rijkdom gebaseerd op olie, opium,
afpersing, diefstal en gratis aandelen.
Paulientje was een toonbeeld van ondernemend Nederland. Het onwettige “vorstenhuis” zat overal in,
zonder er een cent voor te betalen, zonder een poot uit te steken. De winsten gingen naar het “koningshuis”,
de verliezen waren voor Jan met de Pet en zijn nakomelingen, die generaties lang krom moesten liggen om
de Nederlandse schatkist weer aan te vullen. Toen het echter te heet onder Majesteits bevallige voeten
werd, nam ze de boot naar Engeland. Met families als die van Philips en het Nederlandse kabinet. Op 13
MEI 1940 is het “Koninkrijk der Nederlanden” opgeheven. Paulientje had gezworen de grondwet niet te
schenden en dat is precies wat ze deed. In de oorlog werd ze nota bene steevast “Landsvrouwe, de moeder
van het verzet” genoemd.
Vanaf dat moment – 13 MEI 1940 – zijn wij weer Bataafse Republiek.
Na de ravage van de 5-jarige Nazi bezetting en het effectief liquideren van met name het linkse (anti-Oranje) verzet in de Nederlanden, waggelde het vetgemeste feestvarken Paulientje over een vers getrokken
meelstreep haar onverklaarbaar gastvrije wingewest weer binnen. Paulientje had echter ter plekke opgepakt
moeten worden en na een kort proces ter dood moeten worden veroordeeld. Zoals iedere meinedige
landverrader dat lot verdient. Geen bijzetting in Delft, maar een anoniem graf.
Waaraan herkent men deze overbodige nep-oranje-kliek? Vluchtgedrag. Het zit in de genen.
Een eerdere vluchtgevaarlijke nietsnut ging haar namelijk in
1795 voor. Erfstadhouder Willem V was als een bange wezel
naar Engeland gevlucht, have en goed meenemend. Hij droeg
de overzeese bezittingen onwettig over aan zijn Engelse
gastheren, inclusief de koopvaardijvloot en ‘s lands marine.
Deze Willem wilde niet eens meer terug, daarom schreef hij de
brieven van Oraniënstein, waarin hij de Bataafse Republiek
uiteindelijk als wettig erkende. Hiermee deed hij afstand van al
zijn rechten als erfstadhouder. Tijdens een bezoek aan zijn
dochter Louise overleed Willem V in Brunswijk en werd daar
begraven. Goed geregeld, ver weg, niemand herinnerde zich
hem nog.
Doch na ruim 150 jaar werd besloten, dat ook hij recht kon
laten gelden op zijn laatste rustplaats in de Grafkelder van
Delft. Het stoffelijk overschot is in 1958 bijgezet in de Nieuwe Kerk.
Nu komt het morbide gevoel voor humor van de inmiddels gepensioneerde regeringschef Paulientje de
Ranitz aan bod, want mevrouw weigerde de bijzetting van haar vermeende voorvader bij te wonen.
Misschien omdat zij wist, dat het geen familie was? Want, zo sprak zij naar verluid veelbetekenend:
“…. achter zo’n “sufferd” die het land ontvluchtte wil ik niet aanlopen en een laatste groet brengen.”
Zo!!! Die zit….
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/11/11/paulientje-de-ranitz-had-humor-echt/
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Het contante geld lijkt de strijd te verliezen
Het is niet voor niets dat er vrijdag, eergisteren, juichende
berichten verschenen van de banken op de voorpagina van de
Telegraaf.
Wederom hebben ze een groots succes geboekt in de strijd
tegen hun grootste vijand, het contante geld.
Ondanks alle kunstmatige hosannaberichten over de toestand
van de economie zijn talloze experts het er over eens dat we
op de rand staan van een enorme wereldwijde recessie.
Wanneer iets dergelijks gebeurt dan zullen er zich lange rijen
vormen bij de pinautomaten en bankkantoren omdat iedereen
dan toch graag contant geld in handen wil. Dat is een van de
redenen dat men binnen de bankwereld alles uit de kast haalt om het contante geld zoveel en zo snel
mogelijk uit te bannen.
Wanneer mensen namelijk hun geld fysiek opeisen dan zal blijken dat het geld er niet is. Met elektronisch
betalingsverkeer heb je uiteraard dat probleem niet want het gaat over niets anders dan een bliep op een
computerscherm.
De tweede reden voor de razendsnelle afschaffing van contant geld is natuurlijk het controle aspect.
Ambtenaren van overheidsinstellingen zoals de belastingdienst die wanneer ze willen op die manier je leven
als het ware tot op de minuut in kaart kunnen brengen. Overheidsinstellingen die je vervolgens een
elektronisch bericht sturen dat je toch echt wat minder geld moet uitgeven aan flessen wijn omdat ze anders
helaas gedwongen worden om je zorgpremie te verhogen.
Zo kan het dat banken opdracht geven aan de Telegraaf om het volgende bericht op hun voorpagina te
plaatsen.:
Betalen via je mobiel gaat in sneltreinvaart het afrekenen met contant geld én de pinpas vervangen. Dat
stellen ING en Rabobank na het succes van proeven met smartphone-betalen. ING begon deze zomer met
een proef om 5000 klanten contactloos te laten betalen via smartphones. Nu kondigt de bank aan dat voor
het einde van het jaar meer dan een half miljoen rekeninghouders in de winkel of het café met hun mobieltje
kunnen afrekenen.
„Tijdens de proef bleek het gebruik opvallend hoog. Je hebt je mobieltje namelijk al vaak in de hand
waardoor je razendsnel betaalt”, aldus woordvoerder Mandy van der Bent van ING.ABN Amro had nog geen
betaalapp, maar lanceert die na de jaarwisseling.
Verder weet de krant in de gedrukte versie jubelend te vermelden dat meer dan de helft van de transacties
bij de kassa’s in de winkel niet meer contant gaat, maar elektronisch.
Daarnaast zal het mensen wereldwijd steeds moeilijker worden gemaakt om aan contant geld te komen.
Zomaakte de Bank of Ireland bekend dat je in een bankfiliaal vanaf nu alleen contante bedragen kunt
opnemen groter dan 700 Euro.
Hierbij snijdt het mes uiteraard voor de bank aan vele kanten. Er zijn nu veel bijvoorbeeld oudere mensen
die niet kunnen of durven pinnen en daarom hun contante geld binnen bij het filiaal aan de balie opnemen.
Dat kan dus niet meer en het bedrag van 700 Euro is natuurlijk niet voor niets gekozen want de meeste
maandbedragen die oudjes opnemen liggen onder die grens.... en dat is dus onmogelijk gemaakt.
Hierbij worden oudjes gedwongen om hulp te zoeken bij het pinnen want dat zal voor hen de enige manier
zijn om aan contant geld te komen, waarbij tegelijkertijd de banken hun uiterste best doen om de
pinautomaten zo snel mogelijk uit dunbevolkte gebieden te verwijderen.
Er is naast de twee eerder genoemde redenen nog een derde en die is dat men het verkrijgen van contant
geld zo moeilijk mogelijk wil maken.
De wereldeconomie gaat ondanks alle kunstgrepen van de Rothschild Centrale Banken toch niet op gang
komen, wat betekent dat de rente heel laag blijft en veelal negatief zal uitvallen.
Dit betekent dat mensen binnenkort een rekening tegemoet kunnen zien van de bank voor het bewaren van
hun spaargeld. Stel dat je een bewaarloon van tien procent moet gaan betalen dan ga je toch zeker dat geld
opnemen en onder de matras bewaren.
Wat gebeurt er als straks het contante geld volledig is afgeschaft. Dan heb je de keus of tien procent van je
spaargeld jaarlijks verliezen of het anders maar gaan uitgeven.
Dat is precies een van die dingen die overheden en banken voor ogen hebben. Ze willen je spaargeld, hoe
dan ook. En omdat het piramidespel van opgeblazen economieën stukloopt, hebben ze dat spaargeld van
jou heel hard nodig om het systeem nog wat langer in leven te kunnen houden.
Maarja, de mens is nu eenmaal een kuddedier en als je buurman een betaal-app gebruikt en tegen jou zegt
dat dat het zo handig is en hij helemaal geen contant geld meer nodig heeft dan zijn er velen die zullen doen
zoals de buurman doet. Voordat je het weet roept iedereen vervolgens in koor dat het zo hoort.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9982:het-contante-geld-lijkt-de-strijdte-verliezen&catid=15:financieel&Itemid=28
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Witte Huis bereidt zich voor op killshot (video)
In 2012 is de aarde ternauwernood ontsnapt aan een grote
ramp toen een enorme zonnevlam de aarde rakelings
passeerde.
Dat wordt nu aangevoerd als reden dat het Witte Huis is
begonnen met een zes-stappenplan om een dergelijke dreiging
het hoofd te kunnen bieden.
Al jaren schrijven wij over de voorspellingen van remote
viewers zoals Ed Dames die de wereld blijft waarschuwen voor
een enorme zonnevlam die ooit zal komen en voor geweldige chaos op aarde zal zorgen.
Alhoewel remote viewing absoluut geen science fiction is, wordt het door de mainstream wetenschap en dus
ook het gros van de bevolking, niet geaccepteerd als iets dat echt zou bestaan.
"Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting uit een eerder
artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet
meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke
gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik
van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote
viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven
aan dit project.
Desalniettemin verschijnen er de afgelopen week berichten in de media dat de Amerikaanse overheid zich
aan het voorbereiden is op een catastrofale zonnevlam die ervoor kan zorgen dat de wereld wellicht
maandenlang zonder stroom komt te zitten.
Het schijnt dat de Amerikaanse overheid een beetje wakker is geschrokken toen in 2012 de aarde
ternauwernood aan een ramp ontsnapte waarover wij ook al eerder uitgebreid hebben geschreven.
Wanneer een zonnestorm vergelijkbaar met die van 1859 zich voordoet waarbij destijds de telegraaflijnen
wereldwijd explodeerden, er branden ontstonden in telegraafkantoren en heel Europa en Noord Amerika
gebukt gingen onder stroomuitval, dan zijn de rapen gaar voor onze geciviliseerde wereld.
Je hoeft geen wetenschapper te zijn om uit te kunnen werken wat de gevolgen zouden zijn voor onze wereld
als we een aantal maanden zonder stroom zouden zitten. Internetten kun je vergeten, net als pinnen en
televisie kijken, voedsel kopen in de supermarkt en zo kunnen we nog even doorgaan.
Met dit in het achterhoofd is het Witte Huis nu daadwerkelijk begonnen met het maken van plannen voor als
we inderdaad een zonnevlam van ongekende proporties gaan meemaken.
De wetenschappers die alles schijnen te weten, voorspellen dat er 12 procent kans is dat de wereld voor
2022 wordt getroffen door een dergelijke zonnevlam.
Er is dan nu ook een soort zes-stappenplan gemaakt waarmee deze dreiging het hoofd moet worden
geboden. Onderdeel daarvan is om de dreiging nauwkeuriger dan nu te kunnen voorspellen. Want hoe meer
waarschuwing je hebt hoe beter je je kunt voorbereiden op een dergelijke gebeurtenis.
Die tijd is er op dit moment absoluut niet. Op dit moment, volgens de Engelse Daily Mail, bestaat er een
waarschuwingstijd van tussen de 15 en 60 minuten voordat een extreme gebeurtenis zoals hierboven
omschreven plaatsvindt. Wel weten we al eerder of een zonnevlam richting aarde gericht is of niet.
Moderne satellieten in de ruimte waarbij gebruikgemaakt gaat worden van nieuwe technieken moeten de
mens in staat stellen om het gevaar eerder te signaleren.
Een ander onderdeel van het plan is hoe om te gaan met de gevolgen wanneer een dergelijke zonnestorm
daadwerkelijk Amerika zou bereiken.
Interessant genoeg komt in het stuk van de Mail ook weer het woord werelddreiging voor, een dreiging die
dan zou vragen om een wereldwijde oplossing. Een beetje vergelijkbaar met de dreiging die zou worden
veroorzaakt wanneer buitenaardsen ons zouden aanvallen en wij ons als wereld moeten verdedigen tegen
één gezamenlijke vijand.
Het mogelijke probleem met zonnestormen is wel degelijk echt. Het is alleen niet iets wat pas gisteren
bekend is geworden. Wellicht dat men denkt dat dit alles heel mooi past in de nieuwe 2030 Agenda van de
wereldregering.
Hoe dan ook, Amerika bereidt zich driftig voor op een komende killshot.
Ondertussen houdt Ed Dames vast aan de voorspelingen die hij al langere tijd doet en heeft daar geen dure
satellieten voor nodig.
https://youtu.be/YevxK8lPOpU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9980:witte-huis-bereidt-zich-voor-opkillshot&catid=35:universum&Itemid=48
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Ex-moslim: “Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”
De islam wil wereldheerschappij. Wie dat nu nog steeds niet heeft
begrepen, is niet meer te redden.
(Door: Michael Mannheimer)
“Shariarecht bestraft afvalligheid van de islam met de dood:
godsdienstvrijheid moet op de agenda van de internationale politiek
en diplomatie.”
(Prof. Dr. Christine Schirmacher)
“Word wakker!” Wakker schuddende lezersbrief van een exmoslim.
Bij het onderstaande artikel gaat het om een lezersbrief die ik
enkele dagen geleden ontving. Hij is niet nep noch heb ik of iemand
anders hem geschreven. Hij is afkomstig van een in Duitsland
wonende ex-moslim. Wat hem ertoe bewogen heeft om uit de islam te stappen, wat hem ertoe bewogen
heeft mij deze brief te sturen, kunnen we alleen maar gissen.
De brief bevat echter zoveel fundamentele waarheden over de islam, dat ik hem als zelfstandig artikel wil
voorstellen. Hij bevestigt alles wat wij islamcritici tot nu toe over de islam hebben uitgevonden.
Aan de brief is geen woord veranderd, weggelaten of toegevoegd:
“Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”
Of jullie het geloven of niet: het is het achterbakse plan van Allah om alle niet-moslims vrede voor te
spiegelen en bij het verkrijgen van de meerderheid toe te slaan in terreur en vernedering. Het is waar dat de
islam de belangrijkste vijand van de Joden is, want in de islam bestaat een spreuk: “Eerst de
zaterdagmensen (Joden) en dan de zondagsmensen (christenen).”
Dit betekent dat eerst de Jood, met al zijn praktijken en macht van het financiële systeem vernietigd moet
worden om daarna een einde te maken aan de praktijken van de christenen als ze in een diepe wereldcrisis
vallen. Dit probeerden de moslims op 9/11 met het World Trade Center. De koran staat moslims toe te liegen
tegenover niet-moslims, voor hun eigen bescherming, totdat de Jihad wordt uitgeroepen.
NU!!! Precies dat is het wat we nu meemaken in die landen waar moslims opkomen en zich snel
vermenigvuldigen. Ik als ex-moslim bevestig dat de koran geen enkele profetie bevat zoals de Bijbel. De
koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was. Mohammed´s strategie om te winnen werd
alleen mogelijk gemaakt door propaganda en leugens. Mohammed maakte gebruik van een zelf in elkaar
geknutselde God, die haat op Joden en christenen als plicht beveelt om deze te doden. In werkelijkheid
echter was het Mohammed´s plan om het vruchtbare territorium van het Westen te veroveren, opdat hij de
woestijn kon ontvluchten, omdat deze geen leefbare infrastructuur mogelijk maakte.
De spreuk van de islam luidt hoofdzakelijk: “Als je de Kafirs (niet-moslims) niet de hand kunt afslaan bij
zwakheid, kus deze dan net zolang totdat jullie sterk genoeg zijn om hem af te slaan.”
Nog een spreuk luidt: “Glimlach de Joden en christenen recht in hun gezicht en lieg hen de vrede voor als
jullie geen middelen hebben, maar innerlijk dient jullie hart ze te haten tot jullie dood.”
En? Is dat nu zo? Ja!
In het begin, tientallen jaren geleden, toen de moslims nog een kleine minderheid in Europa waren, lieten zij
zich alles welgevallen. Nu echter, omdat ze met veel meer zijn, geven ze openlijk hun meningen prijs,
zonder schaamte.
WORD WAKKER! IK WAS MOSLIM!
Er is maar één manier om ze te bestrijden….geloof me!
VERSLA ZE MET HUN EIGEN WAPENS!!
HOUD MOED EN VORM OPENLIJK VERZET!!
DEMONSTREER TEGEN DE BOUW VAN MOSKEEËN!!
HOUD DEMONSTRATIES ONDER HET MOTTO: “KORANVERBOD IN EUROPA!!”
TREED OP ONDER HET MOTTO: “NEE TEGEN TURKIJE IN DE EU!!”
ZEG OOK DAT JULLIE JE EVENEENS BELEDIGD VOELEN IN JE RELIGIEUZE GEVOELENS!!
WEES NIET BANG: VERZAMEL JE TEGEN HEN!!
ZORG ERVOOR DAT ALLE MOSLIMS UIT DE PARLEMENTEN VERDWIJNEN!!
ZOLANG JULLIE ECHTER SLAPEN, KOMT DE DIEF ´S NACHTS BIJ JULLIE OP BEZOEK!!
DUS: WORD WAKKER!!
Bron: http://michael-mannheimer.info
Auteur: Michael Mannheimer
https://ejbron.wordpress.com/2014/03/03/ex-moslim-word-wakker-europeanen-de-islam-wil-jullie-vernietigen/
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‘Terroristen wilden zich in stadion opblazen en duizenden slachtoffers maken’
Premier Rutte: ‘Wij zijn niet in oorlog met een religie’ (maar die religie is wèl in oorlog met ons!)
Zolang dit soort ‘leiders’ weigeren in te zien dat de terreur alles
te maken heeft met de militante, haatdragende religieuze
islamitische ideologie, zijn nieuwe bloederige aanslagen, ook in
ons eigen land, slechts een kwestie van tijd.
Een aantal van de minstens 20 moslimterroristen hadden
gisterenavond de bedoeling om ook het Stade La France, waar
de oefenwedstrijd Frankrijk-Duitsland werd gespeeld, binnen te
dringen en zich daar op te blazen, en zo duizenden slachtoffers
te maken, inclusief de aanwezige Franse president Francois
Hollande. Experts zeggen dat de terreuroperatie lang van te
voren moet zijn voorbereid, en er op de achtergrond honderden mensen aan mee moeten hebben gewerkt.
Dat de Westerse inlichtingendiensten geen enkele aanwijzing hadden laat zien hoe weerloos Europa is
tegen terreur. Dat maakt nieuwe aanslagen, ook in ons eigen land, alleen maar waarschijnlijker.
De in totaal zes aanslagen op restaurants en een bar waren vermoedelijk bedoeld als afleiding om de
gealarmeerde Franse politie daarheen te lokken. De echte doelwitten waren het Stade La France, met
daarin zo’n 80.000 toeschouwers, inclusief president Hollande, en een concerthal waar op dat moment 1500
mensen aanwezig waren.
De terroristen konden echter niet snel genoeg bij het stadion komen, waar de president na het horen van de
eerste twee explosies –veroorzaakt door zichzelf opblazende terroristen- pijlsnel in veiligheid werd gebracht.
Uiteindelijk bliezen zeven terroristen zichzelf op; een achtste werd neergeschoten bij de aanval op het
concertgebouw, waar tientallen mensen werden vermoord.
‘Mogelijk snel nieuwe aanslagen’
Inlichtingenexperts in Israël, dat als geen ander Westers land al tientallen jaren lang ervaring heeft met
islamitische terreurgroepen, stellen dat alles erop wijst dat de ‘exceptionele’ operatie werd uitgevoerd door
een samenwerkingsverband van ISIS en Al-Qaeda, en al geruime tijd nauwgezet moet zijn voorbereid door
minstens 200 mensen.
De overlevenden van de minimaal 20 terroristen zouden de chaos in de komende uren of dagen kunnen
gebruiken om nieuwe aanslagen te plegen. Dat gebeurde tien maanden geleden ook, toen de aanval op het
magazine Charlie Hebdo snel werd gevolgd door het bloedbad in een Joodse supermarkt.
Fransen machteloos tegen moslims in eigen land
De aanslagen tonen het absolute falen van de Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan. De
specialisten van DEBKAfile wijten dat onder andere aan de steeds groter wordende wijken en voorsteden
van steden zoals Parijs, die volledig worden beheerst door moslims, waar de Franse wet niet langer geldt
maar de Sharia, en waar de politie enkel nog met gepantserde militaire voertuigen durft te komen, omdat
zwaar bewapende islamitische misdaadbendes hier volledig de dienst uit maken.
Omdat ook –en zelfs juist- de jongere generaties moslims weigeren te integreren en alles waar Frankrijk en
het Westen voor staan haten, is het buitengewoon moeilijk voor de inlichtingendiensten in hun
gemeenschappen te infiltreren. Dat is een van de redenen dat de aanslagen gisteren als een volslagen
verrassing kwamen. (1)
Ook Rutte blijft gevaar islam ontkennen
Een andere belangrijke reden is de hardnekkige ontkenning dat de terreur en het geweld iets te maken
hebben met de islam. In navolging van Angela Merkel haastte premier Mark Rutte zich te verklaren dat ‘wij
niet in oorlog zijn met een religie, maar met IS’ (2). Het probleem is dat die religie overduidelijk wél in oorlog
is met ons, getuige niet alleen de vele islamitische terreurgroepen en de massale steun van gewone
moslims in met name Europa voor hen, maar vooral de islam en de Koran zelf, waarin overduidelijk de
gewelddadige onderwerping van alle niet-moslimvolken wordt bevolen.
Het is alsof ‘onze’ regering in 1940 zou hebben verklaard dat ‘wij in oorlog zijn met de Nazi’s, maar niet met
hun ideologie.’ Hoe krankzinnig zou dat hebben geklonken? Toch is dat exact wat Merkel, Rutte en
consorten u nog steeds willen laten geloven als het op de islam aankomt. Wanneer gaan de ogen van de
Europeanen eindelijk open, en stellen ze leiders aan die wèl voor hun gezinnen, kinderen, samenleving,
vrijheid en toekomst opkomen? Misschien pas als ISIS in heel Europa duizenden slachtoffers heeft
gemaakt? Tienduizenden?
Xander - (1) DEBKA, (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Terroristen-wilden-zich-in-stadion-opblazen-en-duizendenslachtoffers-maken
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Kwestie van tijd totdat eerste vluchteling eist dat Sinterklaas verboden wordt
OK, we zijn twee weken verder, eens kijken in het nieuws hoe het is met de asielzoekerswaanzin. In het
nieuws zijn uiteraard de asielzoekers in Den Haag. Ze kregen een gratis onderkomen met eigen kamer,
voorzien van gratis geld en voedsel en gingen dus demonstreren voor hun rechten.
Onvrede onder asielzoekers Den Haag neemt toe. Een lezen bevestigt direct het grote onrecht dat deze
mensen wordt aangedaan. Ze hebben geen gratis televisie gekregen. En oh ja, het gratis voedsel dat ze ter
beschikking wordt gesteld is niet lekker genoeg. Gratis onderdak, gratis (relatieve) privacy in geheel eigen
kamer, een gratis uitkering, gratis voedsel en dan nog het volgende: protest voeren door te slapen en vooral
ook uiteraard poepen op straat!
Er wordt één vluchteling geciteerd die de afwezigheid van hun TV zo beu is, dat die zegt “Het is net een
gevangenis hier. Syrië is ook een soort gevangenis, maar dan kun je nog beter in je eigen land zijn“. Nou,
beste gast in ons land, je weet de weg te vinden.
Maar dan komt de politiek weer in beeld. En houd je vast, het wordt weer hilarisch.
De reactie van de overheid
Kabinet: BN’ers laten het afweten. Jawel, beste Klaas Dijkhoff ziet kennelijk een groot probleem in het
ondertussen door het hele land gevoerde migratiedebat, hij legt de vinger even op de gevoelige plaats:
Bekende Nederlanders en anderen die zeiden dat ze een vluchteling in huis zouden halen, maken hun
beloftes niet waar. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wees vandaag in debat fijntjes op het
verschil tussen woorden en daden van de BN’ers.
Zo, hij durft, een politicus die zijn woord niet houdt neemt de toch voornamelijk hersenloze BN’ers kwalijk dat
ze hun beloftes niet waarmaken? En ja, Dhr Dijkhoff is uiteraard een…. VVDer. Dus als er iemand weet wat
liegen en het breken van beloftes betekent!
Maar het wordt nog mooier, op het rijkelijke geklaag om rechten van immigranten, reageert Dijkhoff
grappend als volgt: “Je kunt ze ook goed ingeburgerd noemen.” Fout als dat al is, maakt kort daarna Kijkhoff
het nog veel fouter, door keihard te gaan liegen.
Staatssecretaris Dijkhoff zei in een debat in de Tweede Kamer dat ze het moeten doen met de sobere, maar
fatsoenlijke opvang die ze krijgen. “Ik ga ze niet ineens naar een hotel brengen. … En als ik dan hoor dat
mensen klagen dat ze geen tv op hun kamer hebben, dan denk ik: jij hebt tenminste een kamer en je ligt niet
in een sporthal.” Dijkhoff zei dat asielzoekers geen keuze hebben. “Het is zoals het is. Volgens mij is de
opvang sober en fatsoenlijk.”
Pats, de VVDer direct alweer betrapt op twee leugens. Nummer 1: Asielzoekers zitten dus wel in hotels. In
Nederland maar bijvoorbeeld ook in Belgie. En nummer 2: Het is niet “zoals het is”, want Den Haag heeft
voor de demonstrerende Syriers direct TV’s aangeschaft. Die TVs zijn zelfs op dezelfde dag nog geleverd!
En ja, ze krijgen er nog een gratis bankstel bij om van de TV te genieten ook. Zelfs vandaag ontkent Dijkhoff
nog dat de TVs gewoon direct geleverd zijn zoals geëist. Ze eisten trouwens ook een eigen wasmachine,
kennelijk was hun recht op een Miele wasautomaat hen kennelijk ook niet ontgaan. De Miele volgde dus vast
spoedig. Hun wens, onze opdracht, per direct uit te voeren.
Dan, spontaan demonstreren door te slapen en poepen op straat mag gewoon als je asielzoeker bent,
gewoon voor de deur van je AZC, het wordt allemaal gewoon toegestaan. Demonstraties door Nederlanders
die netjes samen komen tegen het poepen op straat… Ja, dat mag dus niet! Want voor Nederlanders gelden
andere wetten, namelijk dat je je demonstratie netjes moet aanvragen van te voren, anders wordt
demonstreren verboden. Weigeren maatregelen te nemen, dodelijk foute grapjes, schijnheilig gedrag,
discriminatie van de autochtone bevolking en kei en keiharde leugens: de verantwoordelijke politici (Dijkhoff
in dit geval) dwingen om af te treden, en wel per direct.
Hoe komt het dat de asielzoekers zulke vreemde gedachten hebben
Wel, belofte maakt schuld. Weet u nog die George Soros? Hij deelde handboeken uit met welke rechten in
welk land verkregen kunnen worden, waarin precies werd uitgelegd (in het Arabisch) met plattegronden hoe
men naar Europa moet komen, via welke routes, de leugens die je moet vertellen, de telefoonnummers die
je moet bellen, de hoogte van beloofde uitkeringen waar je recht op hebt, de grootte van de TV waar je recht
op hebt, het merk wasautomaat waar je recht op hebt, en uiteraard dat je toch vooral continu je rechten moet
claimen en geen enkel gehoor hoeft te geven aan plichten. Uiteraard ook digitaal na te slaan op w2eu.info
(betreden uiteraard op eigen risico).
En zie daar, ook het oproepen tot, financieren van en flyeren voor grootschalige migratie is gewoon legaal.
Dat mag gewoon. Herinnert u zich nog dat Soros vertelde dat alle eisen van vluchtelingen ingewilligd moeten
worden? Er werd al gratis halal-voeding geëist, het gratis onderkomen mocht niet te landelijk liggen, het
moest er buiten warm genoeg zijn, er diende voldoende recreatie-mogelijkheden zijn en het mag uiteraard
niet recht tegenover het politiebureau zijn – dat zou je levensstijl immers maar nadelig beïnvloeden. Ja, met
vandaag de eis voor een Miele Wasautomaat, de gratis mobiele telefoon, de eis voor een gratis TV, een
gratis bankstel, minder suiker in het eten… Het Goldilocks principe doorgetrokken in het extreme – maar jij
bent de asielzoeker, dus dienen de Nederlanders maar te leveren. Het is hoe dan ook wel duidelijk dat het
de asielzoekers niet gaat over het ontvluchten van oorlogsgeweld.
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Ik zeg, het is een kwestie van tijd totdat de eerste vluchteling eist dat het Sinterklaasfeest verboden wordt.
Want ja, als je helemaal uit Eritrea gekomen bent voor een beter leven in Den Haag, dan wil je niet
geconfronteerd worden met het Sinterklaasfeest uiteraard. En elk waargenomen recht voor vluchtelingen is
kennelijk tegenwoordig een realiteit, dus… Het Sinterklaasverbod in 5, 4, 3…
Wellicht is het leuk om een feestje te organiseren om asielzoekers welkom te heten? Resultaat? Vrouwelijke
bezoekers, die werden uiteraard verkracht. Tja. Dat mag ook gewoon, als je asielzoeker bent. Als je vindt dat
je recht hebt vrouwen te verkrachten, dan is dat kennelijk zo. Zoals het gezegde gaat: No good deed goes
unpunished. Geen goede daad blijft onbestraft.
De EU dan
Er wordt al voorspeld door Soros dat de door Soros op de been gebrachte vluchtelingen Europa 150 miljard
euro per jaar gaan kosten. Dat lijkt veel, maar het klopt wel ongeveer. Duitsland rapporteert dat de migranten
bij hunreeds 20 miljard kosten dit jaar. Ook in Nederland werd al duidelijk gemaakt dat de kosten die de
migranten met zich meebrengen door middel van extra lastenverzwaring/belastingen verkregen moet
worden.
Uiteraard is het spel dat we die 150 miljard euro gaan lenen bij Amerikaanse banken die het geld uit het
niets kunnen toveren – in ruil voor miljarden aan schulden en daarop volgend de gedwongen leegverkoop
van Europa – of investeerders als Soros, met uiteraard hetzelfde resultaat. De honderden miljarden die in
Griekenland, Spanje, Portugal etc gepompt werden door nieuwe leningen aan te gaan kwamen tot stilstand,
en dit is de oplossing van de bankiers kennelijk. De leningen die ons steeds verder tot slaaf van bankiers
maken, die moeten uiteraard wel blijven vloeien, aldus de Economic Hitmen.
De EU ziet het toe, en werkt er aan mee. Een gesloopt Europa is immers een gemakkelijk te regeren
Europa. Macht grijpen voor de “Ever Closer Union” lukt alleen over de rug problemen en armoede, een
succesvol en vredig soeverein land zou nooit zijn eigen macht en voorspoed weggeven aan een externe
anti-democratische Federale Overheid die al vele jaren regeert zonder mandaat. Een kundig gesloopt
continent is vatbaarder voor de machtswaanzin van de EU en de invloeden (als Soros) daarachter. De EU is
niet volstrekt onmachtig iets te doen, de EU wil er expres niets aan doen, en saboteert bewust goede
initiatieven. Het is niet dat ze hun werk niet goed doen, ze doen het juist voortreffelijk goed, hun doelen
staan alleen haaks op onze doelen. Het is geen incompetentie, het is moedwil.
Dus, wat doet de EU, die gaan op zoek naar nog meer vluchtelingen. De EU wil meer legale vluchtelingen uit
Afrika. De EU geeft aan de (primair door westerse invloeden veroorzaakte) probleemlanden een flinke zak
geldom de vluchtelingenstroom op gang te brengen. Gestoord, Nederland blijkt zelfs de gulste gever! En hoe
meer vluchtelingen Afrikaanse landen opleveren, hoe meer geld de EU voor ze heeft. Conform het beleid
van Turkije. Visum-vrij reizen? Goed. EU Lidmaatschap? Prima! Nog een kado van drie miljard euro
bovenop de jaarlijkse miljard? Tuurlijk, geen probleem, alles is toegestaan, dus: Deal! En daar komt direct
weer 117 miljoen euro lastenverzwaring voor ons burgers. Vice EU-Keizer Timmermans is uiteraard fan, dus
wat moet dat moet. En met elke vluchteling wordt onze staatsschuld flink groter. En die paar asielzoekers die
we dan met volledige politieke-tegenzin toch echt moeten gaan terugsturen, ja, dan raken we daar gewoon
nog eens de helft van kwijt! (Ja echt, de helft!!)
Weg met ons, de migrant is de nieuwe EU-ropeaan. Ze kennen geen plichten, alleen rechten. Maakt dus
plaats voor de nieuwe EU-ropeaan, maakt plaats, maakt plaats, maakt plaats.
Het hoeft niet zo te zijn
Weet echter, het hoeft echt niet zo te zijn. Er is
een uitweg, en Dhr Juncker, de Keizer van de EU,
de voorzitter van de Europese Commissie zegt in
onderstaande citaat vrij duidelijk wat benodigd is
om dit tij te keren: Grootschalige protesten en
opstanden. En Vice-Keizer Timmermans geeft
alvast duidelijk aan wat de reactie van de EU daar
weer op zal zijn: ze bedreigen ons alvast met
oorlog. De bestuurlijke elite zal hun
ondergangduidelijk niet zonder slag of stoot tot
stand laten komen.
Baudet had gelijk: Pro-Europa, dus tegen de EU.
Update 14 november: Nou, Timmermans wordt op zijn wenken bediend, zijn dreigementen komen uit alsof
hij voorkennis had. (Denk daar maar eens over na.) Houdt de komende dagen rekening met voorstellen voor
significante wetswijzigingen, waaronder het verder inperken van privacy en inspraak, meer bescherming en
rechten voor asielzoekers en vooral ook verdere overdracht van macht naar de Federale EU-Superstaat.
http://langleveeuropa.nl/2015/11/kwestie-van-tijd-totdat-eerste-vluchteling-eist-dat-sinterklaas-verbodenwordt/#more-30155
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Satanisch bloedoffer in Parijs (video)
Telkens worden er toch weer dingen bedacht die de mensheid nog net een
beetje meer zullen schockeren.
Zoals meer dan 100 mensen die worden afgeslacht op een doorsnee
vrijdagavond in Parijs.
Voor de bevolking van Parijs zal vrijdag de dertiende in de toekomst
waarschijnlijk niet zomaar een datum zijn. Iedere komende vrijdag de
dertiende zullen ze nog eens extra worden herinnerd aan het afgrijselijke bloedbad dat plaatsvond in deze
mooie stad.
Alles is nog vers, de berichten vliegen over en weer, het enige dat we op dit moment zeker weten is dat er
meer dan 120 doden zijn gevallen in een zinloze slachtpartij en dat ook deze gebeurtenis, net zoals het
neerhalen van vlucht MH17, voor een bepaald keerpunt kan gaan zorgen. Afgelopen 7 oktober schreven wij
een artikel waar onder andere in stond: Op dat moment zijn we nog maar één False Flag operatie verwijderd
van een nieuwe wereldoorlog. Dit zou heel goed het finale startsein kunnen blijken te zijn.
Wat er zo op het eerste gezicht nu gebeurt in Frankrijk is niets minder dan het afkondigen van Martial Law,
de noodtoestand.
Hollande riep de noodtoestand uit voor heel Frankrijk en liet de grenzen sluiten om voortvluchtige daders te
kunnen pakken. Het leger gaat Parijs militair versterken om nieuwe aanslagen tegen te gaan. Persbureau
Reuters meldt dat Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen geloven dat de aanslagen gecoördineerde acties
zijn. Dat zei een bron dichtbij de inlichtingendiensten.
Deze slachtpartij zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de vluchtelingensituatie in Europa want voor vele
heethoofden zullen de vluchtelingen gelijk staan aan moslimterroristen en zal er wraak worden gezocht.
Zoals dat direct na de aanslagen klaarblijkelijk al gebeurde met het vluchtelingenkamp in Calais.
De aanslagen schijnen ook hier te worden opgeëist door ISIS
en wanneer je zo even door een aantal nieuwsbronnen kijkt
dan valt er iets merkwaardigs op.
We hadden natuurlijk begin dit jaar de False Flag aanslagen bij
Charlie Hebdo in Parijs, maar daarnaast ook de gijzeling in een
Joodse supermarkt.
Tijdens de slachtpartij gisteren vielen verreweg de meeste
doden in het Bataclan theater, waarvan in de media melding
wordt gemaakt dat het toebehoort aan Joodse eigenaren en
dat dit theater al eerder is bedreigd.
Hoe kan het toch dat Israël absoluut geen last heeft van ISIS,
het lijkt alsof er door deze koppensnellers met een grote boog
om het land heen wordt gelopen, maar bij aanslagen in Europa
door ISIS er bijna altijd een Joodse doelwit in beeld komt? Zou
het iets te maken kunnen hebben met wat sheik Imran Nazar
Hosein zegt over de door Israel zo gewenste derde
wereldoorlog en dat ze masters of deception zijn die zelfs hun
eigen mensen bereid zijn op te offeren voor het hogere doel?
Het aantal terroristen dat bij deze aanslag betrokken was, is
niet helemaal duidelijk. Wel schijnen er in totaal acht
omgekomen te zijn. Zeven door zichzelf met explosieven op te
blazen en de achtste is gedood door de politie. Zíj zullen in
ieder geval nooit meer vertellen wie hun opdrachtgever was.
Wanneer terroristen op pad gaan dan zorgen zij er altijd voor
dat ze zich ten alle tijden kunnen legitimeren want dat is de wet
tenslotte, nietwaar? Ook worden terroristen gekenmerkt door
het feit dat ze slordig zijn. Want overal waar ze hun werk
uitvoeren, verliezen ze geregeld hun identiteitsbewijs:
Vlakbij een van de daders van de aanslagen van Parijs
vrijdagavond is een Syrisch paspoort gevonden. Dit heeft een
bron bij de politie gezegd, aldus de Franse krant Libération
zaterdagmiddag.
Er zal de komende dagen en weken waarschijnlijk meer
informatie boven water komen waaruit zal blijken dat we ook
hier met een bewust geplande operatie (False Flag) te maken
hebben en ondertussen moeten we maar even doorbijten
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wanneer we al de hypocriete “blijken van medeleven” van onze
leiders horen.
Zoals Duitsland al zegt dat ze "aan de kant van Frankrijk
staan". Goh.
Dezelfde leiders die ervoor gezorgd hebben dat al deze
terroristen heel gemakkelijk aan wapens konden komen. Maar,
die waren toch alleen bedoeld voor “gematigde rebellen”?
Zoals Poetin onlangs zei, “Wat is het verschil tussen een
terrorist en een gematigde terrorist? Geen”.
Ook iets dat opvalt, is dat je in dit soort geregisseerde
operaties vaak dezelfde acteurs tegenkomt.
Zo is de volgende afbeelding een scene van gisteravond in
Parijs. De foto daaronder is van vergelijkbare beelden uit
eerdere False Flag operaties met ongeveer dezelfde dame,
waardoor men wereldwijd al weer druk aan het speculeren is of
we hier misschien te maken hebben met een zuster van de
actrice uit Sandy Hook. Wie weet zelfs wel gewoon dezelfde
actrice.
Wanneer er enige weken vóór de aanslagen in Parijs een
ontmoeting plaatsvindt tussen het hoofd van de CIA,moslim
John Brennan, met het hoofd van de Franse veiligheidsdienst,
het Engelse MI6 en de Israëlische geheimedienst de Mossad
dan moeten wij daar echt geen conclusies aan verbinden.
Toeval is tenslotte uitgevonden in Israël en toevallig is de
Mossad ook bij deze bespreking. Niets aan de hand,
doorlopen, gewoon toeval.
https://youtu.be/DxkInbEcEZ4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10010:satanisch-bloedoffer-inparijs&catid=20:het-complot&Itemid=33
Complotten rond crash Russische Airbus A321: “Vliegtuig uit de lucht geschoten met Amerikaans
straalwapen”
Robin de Boer
Buitenlanders zweren al vele jaren samen tegen Egypte, zo zegt de Egyptische krantenverkoper Nasser
tegen CNN. Terwijl onderzoekers nog wrakstukken doorzoeken van het Russische rampvliegtuig dat op 31
oktober neerstortte in de Egyptische Sinaï, weten veel inwoners van Caïro al zeker wie de daders zijn.
“Natuurlijk was dit een Anglo-Amerikaanse inlichtingenoperatie,” zei talkshowhost Taqfiq Okasha op zender
Al-Faraain. Veel Egyptenaren zijn van mening dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Israël iets te
maken hebben met de crash met de Airbus A321 van de Russische luchtvaartmaatschappij Metrojet.
Groot plan
Dandarawi Al-Harawi, hoofdredacteur van dagblad Al-Youm Al-Sabaa, schreef onlangs een artikel waarin hij
claimt dat Washington het brein is achter de aanslag op de rampvlucht. Volgens Al-Harawi is vanaf
Israëlisch grondgebied een mysterieus straalwapen, een laser of een raket afgevuurd op het vliegtuig.
“Dit is allemaal onderdeel van een groot plan dat Israël in staat stelt de controle te krijgen over een enorm
gebied van de Nijl tot aan de Eufraat,” zei hij.
Diana
Net als veel andere Egyptenaren begrijpt hij niet hoe het kan dat Britse inlichtingenofficieren al binnen
enkele dagen hadden vastgesteld dat er een bom aan boord was van het vliegtuig, terwijl ze er bijna 20 jaar
voor nodig hadden om te achterhalen hoe prinses Diana was gedood. Volgens sommigen zijn de Britse
veiligheidsdiensten betrokken geweest bij haar dood, maar de Britse politie ontkent met klem. Ze was in het
gezelschap van Dodi Al-Fayed, de zoon van de rijke Egyptenaar Mohamed Al-Fayed.
Moslimbroederschap
Analisten kwamen op de Egyptische tv met verschillende verklaringen voor de reden waarom de VS, GrootBrittannië of Israël de toeristenindustrie van Egypte schade zouden willen toebrengen. “Het doel is helder,”
zei talkshowhost Yusif Al-Husseini. “Het beschadigen van de banden tussen Egypte en Rusland.”
Basma Wahbe, een andere tv-persoonlijkheid, zei dat de aanslag onderdeel is van een complot om Egypte
te dwingen zich te verzoenen met de Moslimbroederschap.
[CNN]
http://www.ninefornews.nl/complotten-rond-crash-russische-airbus-a321-vliegtuig-uit-de-lucht-geschotenmet-amerikaans-straalwapen/
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De aanslagen op 11 september (9/11) 2001 in herinnering
Wie herinnert zich niet waar hij/zij was of wat hij/zij deed toen
precies 14 jaar geleden de aanslagen in Amerika
plaatsvonden? Ikzelf was op dat moment thuis en werd gebeld
door een van mijn broers om de tv aan te zetten. Mijn eerste
reactie was “Dat is een mooie animatie.” De aanslag op 11-092001 (in Amerikaanse notitie 9-11-2001) is inmiddels wel
bewezen een ‘inside job’, daar is geen twijfel meer over
mogelijk. Iedereen die nog wel in de officiële lezing gelooft
heeft simpelweg geen research gedaan. Een artikel dat ik vorig
jaar vond (zie hier) geeft een hele goede samenvatting van de
vraagtekens – die iedereen die het aandurft om kritisch na te
denken– zou moeten stellen. Zelf zou ik enkele vragen weg hebben gelaten, omdat ik deze niet helemaal
onderschrijf, maar in essentie ben ik het grotendeels met de schrijver eens. Het marginale meningsverschil
heeft te maken met de vraag op welke manier de gebouwen in New York neergehaald zijn. Dat ze
neergehaald zijn staat namelijk onomstotelijk vast. De manier waarop is veelbesproken. In deze YouTube
presentatie van onderzoekster Judy Wood vindt u een glasheldere verklaring voor alle waargenomen
symptomen tijdens en na de aanslagen van 9/11 te New York. Voor het begrijpen van de presentatie is wel
enig natuurkundig theoretisch inlevingsvermogen gewenst, zoals ik in dit artikel heb toegelicht (lees ook dit
artikel). Het bekijken van dit YouTube verslag is zeer de moeite waard, omdat hierin ook besproken wordt
dat er geen seismologische activiteit gemeten werd tijdens het instorten van de gebouwen; er veel te weinig
staal en puin na ineenstorting van de gebouwen lag en dat de kelders nog volledig intact waren. Dat laatste
is opmerkelijk gezien de grote massa van de gebouwen die op de kelders gevallen zou moeten zijn. Het
filmpje is Nederlands ondertiteld.
Op de bewuste maandag 11 september zijn drie gebouwen ingestort waarvan er slechts twee door een
vliegtuig getroffen werden. Toch stortte gebouw 7 binnen enkele uren na de aanslag in. Technisch gezien is
het instorten van de Twin Towers op zichzelf al discutabel, omdat er nog nooit een gebouw ter wereld door
brand is ingestort. Zeker niet nadat in 1945 een B-25 bommenwerper het Empire State Building in New York
binnen vloog. Dit gebouw stortte overigens ook nooit in, maar het voorval heeft wel bijgedragen in het
opstellen van strengere bouwreglementen. Het instorten van de Twin Towers in New York zou – volgens de
officiële lezing – een gevolg zijn van de hitte van de brand door de kerosine. Echter is dat zeer twijfelachtig,
omdat de hitte van brandende kerosine nooit de smelttemperatuur van staal bereikt. De hitte zou dan
volgens de verklaring hebben gezorgd voor verzwakking van de stalen kern van de gebouwen, maar dit kan
hooguit het effect hebben gehad dat verdiepingen op onderliggende verdiepingen stortten. Echter blijkt uit de
beelden van het instorten van de gebouwen dat de complete gebouwen in slechts enkele seconden ingestort
zijn. Analyse laat zien dat de gebouwen in vrije val snelheid instortten. Dit kan nooit overeenkomen met de
theorie van het op elkaar ploffen van verdiepingen en het bezwijken van onderliggende verdiepingen.
Kortom, de natuurwetten halen deze theorie in.
De 18 terroristen die de aanslag op 9/11 zouden hebben gepleegd zouden eerst vliegles hebben genomen.
De terroristen hadden echter nog nooit een Boeing gevlogen. Het besturen van een Boeing is toch echt een
andere ‘cup of tea’ dan de Cessna’s waarin de “terroristen” vliegles zouden hebben genomen. Al zouden ze
uren in een vluchtsimulator hebben geoefend; zelfs dan is het vrijwel onmogelijk om zo nauwkeurig op een
gebouw in te vliegen. Daarbij komt dat de heren naar verluidt de avond voor de aanslag nog vrolijk zouden
hebben gefeest. Extra bijzonder was dat het paspoort van Mohammed Atta – een van de aanslagplegers –
ongeschonden teruggevonden werd; dit in tegenstelling tot de vluchtrecorders.
Het binnen enkele uren instorten van gebouw 7 op hetzelfde terrein van de Twin Towers was een uitermate
opvallende gebeurtenis. Dit gebouw was simpelweg niet geraakt door een vliegtuig nog door brokstukken
van het vliegtuig en stond net zo min in brand of voldoende in brand om in te storten. Toch stortte het ook
binnen enkele seconden in. Opmerkelijk feitje is dat Larry Silverstein – de kakel verse eigenaar van het pand
– de uitspraak op tv deed “We decided to pull it“. Het mag op zijn minst opmerkelijk genoemd worden dat de
eigenaar van het pand de brandweer opdracht geeft een pand te laten imploderen via ‘controlled demolition‘
zonder dat er tijd is geweest om explosieven te plaatsen. Het voorbereiden van een ‘controlled demolition’
vergt dagen zo niet weken. In een noodsituatie heb je daarnaast zeker niet de tijd en gelegenheid om op de
juiste manier explosieven te plaatsen. Het instorten van gebouw 7 en de opmerking van eigenaar Larry
Silverstein is dus erg opmerkelijk. Ook opmerkelijk is dat Silverstein kort voor 9/11 een terreuraanslag
clausule in zijn verzekeringspolis op liet nemen. De man is dus steenrijk geworden van 9/11.
Een ander opmerkelijke situatie die de aanslagen op 9/11 erg ongeloofwaardig maakt, is die rondom het
luchtruim bewakingssysteem genaamd NORAD. David Icke geeft in onderstaande YouTube presentatie een
perfecte uitleg van dit beveiligingssysteem. Kort samengevat komt het erop neer dat het Amerikaanse
luchtruim fulltime bewaakt wordt door een monitoringsysteem dat zich diep in een uitgeholde berg bevindt.
Deze berg zorgt voor bescherming tegen een nucleaire aanval, zodat NORAD eigenlijk gegarandeerd altijd
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operationeel is. Het ongelooflijk grote toeval wil dat NORAD precies op 9/11 een oefening hield. Dit is extra
opmerkelijk te noemen, want je zou verwachten dat ook of juist tijdens een oefening extra opgelet wordt. Het
NORAD systeem houdt in feite elk ongeïdentificeerd vliegtuig in het luchtruim in de gaten. Ieder vliegtuig dat
zich niet meldt bij de luchtverkeersleiding of dat afwijkt van de route krijgt een paar straaljagers van de
dichtstbijzijnde luchtmachtbasis naast zich. Op 9/11 zijn 4 vliegtuigen ingezet voor de zogenaamde
aanslagen en bij geen van allen heeft NORAD ingegrepen. Het meest geavanceerde luchtruim
bewakingssysteem heeft even niet opgelet. Men was zogenaamd te druk met een oefening. De vraag is
waarop dan geoefend werd, want het bewaken van het luchtruim is toch de core business.
Twee van de 4 vliegtuigen raakten dus de Twin Towers van het
World Trade Centre in New York. Een ander vliegtuig raakte het
Pentagon in Washington DC. Bij deze inslag zijn wederom nooit
vliegtuig brokstukken gevonden. Het vliegtuig zou op een manier
het Pentagon in zijn gevlogen die volgens de wetten van de
aerodynamica extreem moeilijk is. Op bovenstaande foto ziet u dat
er geen modderspoor voor het gebouw getrokken is. Ook ziet u
nergens vliegtuig brokstukken. Een vliegtuig dat volgens officiële
lezing op ongeveer 50 centimeter boven de grond gevlogen moet
hebben, heeft last van het zogenaamde ‘grond effect’. De
luchtstroom onder de vleugel wordt beïnvloed. De luchtdruk onder de vleugel (opwaartse kracht) neemt als
het ware acuut toe. Hierdoor zou het vliegtuig vlak voor de impact juist extra lift moeten ervaren. Dit moet de
piloot compenseren door het vliegtuig extra naar beneden te sturen. Het is daarom extreem moeilijk om zo
dicht bij de grond een impact te veroorzaken zonder de grond te raken. Je moet als het ware het grondeffect
compenseren. Bij een landing ervaar je dit veelal doordat het landingsgestel even de grond aantikt. Dat het
vliegtuig de grond dus niet geraakt heeft voor de impact is bijzonder knap. Het ontbreken van een
modderspoor is dan ook zeer opmerkelijk, net als het exact raken van de gevel. Veel opmerkelijker blijft
bovenal het ontbreken van de vliegtuig brokstukken.
Dan hebben we nog het vierde gekaapte vliegtuig. Dit vliegtuig zou 46 minuten na opstijgen zijn gekaapt met
als doel terug te vliegen naar Washington DC. Het vermoedelijk doel was het White House of het Capitol
Building. De officiële verklaring is dat een groep passagiers de kapers zou hebben overmeesterd, waarop
het vliegtuig is neergestort. Het probleem is echter dat ook hier nooit brokstukken van het vliegtuig gevonden
zijn. Het enige dat in de media getoond is, is een stuk omgewoelde grond; geen spoor van vliegtuigrestanten
in de bossen van Shanksville. Ooggetuigen zouden hebben gesproken van straaljagers die vlucht 93 uit de
lucht zouden hebben geschoten. Hoe dit dan weer matcht in het ontbreken van brokstukken is de vraag.
Opmerkelijk is het in ieder geval ook dat de vluchtrecorder 5 meter onder de grond gevonden werd.
Al met al zou iedereen die serieus research doet naar de terreuraanslag tot de conclusie moeten komen dat
er zoveel niet klopt dat er een luchtje aan zit en dat het een ‘inside job’ is geweest. De grote vraag die dan
rijst is “Waarom zou een regering haar eigen land aanvallen? Waarom zou een geheime dienst zoiets in
scene zetten?” Onder het presidentschap van George Bush senior werd in 1992 al door de Neoconservative
National Movement (NEOCONs) en hun Project for the New American Century (PNAC) een plan opgesteld
waarin aangekondigd werd dat Amerika een nieuwe Pearl Harbor nodig had om militaire werelddominantie
te bereiken. In feite werd hier de basis gelegd voor de door diezelfde George Bush senior aangekondigde
New World Order; een wereldregering met totale werelddominantie. Op 12 september, de dag na 9/11
kondigde George Bush junior de ‘War on Terror‘ aan. Nog geen vier weken later werd Afghanistan
binnengevallen. Al Qaïda dat eind jaren ’70door de CIA werd opgericht, gefinancierd en bewapend om tegen
de Russen in Afghanistan te vechten, was ineens de grote (zelfgeschapen) vijand. De reden om daarom juist
nu nog eens extra aandacht aan 9/11 te besteden, is omdat we op dit moment precies hetzelfde zien met
ISIS. Daarnaast moet de ontwakende lezer zich maar eens gaan verdiepen in de vraag hoe het kan dat
Amerika en Europa in Libië Muammar al-Kadhafi afzetten met behulp van Al Qaïda strijders. Ineens was de
grote vijand van 9/11 weer de grote vriend. Dit zelfde zagen we de afgelopen jaren in Syrië, waar de Al
Nusra (andere benaming voor Al Qaïda) strijders ook weer bewapend werden door het westen om tegen
president Assad te strijden. Omdat echter steeds meer mensen doorkrijgen dat het raar is dat Al Qaïda op
het ene moment de reden is om de ‘War on Terror’ te starten (na 9/11) en op het andere moment weer
namens het Westen vecht, moest waarschijnlijk een nieuwe groep in het leven geroepen worden. Dit werd
ISIS of Islamic State. Begint u het door te krijgen?
https://youtu.be/wv0mxC4sZEA
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/11/de-aanslagen-op-11-september-911-2001-in-herinnering/
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Aanslagen in Parijs zoals voorspeld: Who’s next?
Het zat er al langer aan te komen en is door mij al ongeveer
ruim een jaar lang voorspeld: Europa gaat overspoeld worden
met terreuraanslagen. Gister was het dan zo ver. De strijders
van het door Amerika en haar vazalstaten (waaronder Europa)
gebouwde ‘ISIS paard van Troje‘ klommen gister in Parijs uit
het paard en pleegden aanslagen. Althans, er is natuurlijk
officieel nog niets opgeëist, maar je kunt er donder op zeggen
dat ISIS de claim voor verantwoordelijkheid gaat doen of dat dit
uit onderzoek blijkt. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in
Parijs gebeurd is. Dit jaagt het volk enorme angst aan en wie nog naar een stad als deze plande te gaan met
kerst, zal zich misschien eerst even achter de oren krabben. Het schrikeffect zal dan ook een behoorlijke
impact op het toerisme hebben. Maar belangrijker nog is natuurlijk het feit dat bij zoiets enorm veel
slachtoffers vallen en heel veel mensen dus geliefden verloren zijn. Pure horror! En dat is precies de
bedoeling. Was dit ook niet het effect bij 9/11? We weten allemaal inmiddels dat dat een inside job was (zie
hier). Het is erg wrang om nu te zeggen dat ik al lang voorspeld heb dat er aanslagen in Europa gaan
komen, maar dit is een conclusie die iedereen had kunnen trekken, die weet wie er achter de schermen aan
de touwtjes trekken. Iedereen die ontdekt had dat ISIS een zelfgeschapen vijand is, kon ook weten dat de
stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘ keer op keer toegepast wordt. Het ‘Problem‘ creëer je met behulp van
de terroristen die uit jouw eigen kweekvijver komen (de kweekvijver van de heersende elitaire klasse die het
wereldwijde toneel bestieren). De ‘Reaction‘ is totale verslagenheid en paniek bij het volk. De ‘Solution‘ had
jij van te voren al bedacht, want dat was de reden waarom je de voorgaande twee stappen implementeerde.
In dit geval zal de ‘Solution‘ waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, want ik voorspel dat dit nog maar
het begin is van een vloedgolf aan aanslagen door geheel Europa, waarbij Nederland ook de dans niet zal
ontspringen. Niet voor niets zagen we de laatste dagen meldingen dat de terreurdreiging in Nederland aan
het toenemen is (zie hier). We zitten dus nog in de ‘Problem‘ fase van dit gecoördineerde schaakspel. Het
probleem zal uiteindelijk uitmonden in een gigantische binnenlandse terreur in Europa en waarschijnlijk zal
dit zich als een olievlek over de hele wereld spreiden. Houdt daarbij in gedachten dat dit allemaal
gecoördineerd wordt. Natuurlijk zijn de uitvoerende pionnen jaren lang via conditionering en hersenspoeling
door middel van (gecontroleerde) religieuze instituten klaar gemaakt voor deze strijd. Ook al die instituten
zitten in de zak van de kabal. Niet voor niets draagt een fanatieke ISIS strijder een bomgordel en blaast zich
op. Dat krijg je niet voor elkaar met een zak geld; daarvoor moet je mensen van jongs af aan
gehersenspoeld hebben. U moet dus niet de indruk krijgen dat dit paard van Troje even zomaar gebouwd is.
Daar is decennia, zo niet veel langer, in geïnvesteerd. De kabal doet aan lange termijn planning. Deze strijd
die er nu aan zit te komen werd al in 1871 voorspeld door Albert Pike (ziehier).
Aangestuurd wordt op een totale oorlog onder de vlag van de islam. Daar kunnen de oprechte gelovige
moslims niets aan doen; dat wordt aangestuurd door de leiders aan de top die dit al jaren lang zo gepland
hebben. Er wordt aangestuurd op grote chaos met veel aanslagen. Bereidt u zich daar maar op voor. Dat
grote islamitische rijk dat heimelijk onder leiding van president Erdogan van Turkije (zie hier en hier) staat,
zal zich uiteindelijk oprichten tegen Israël. En dat is het échte ‘Problem‘ dat geënsceneerd wordt. Want zodra
Israël zich bedreigd voelt door deze grote zelfgeschapen islamitische vijand (ja, zelfgeschapen, maar
daarvoor moet u het grote plaatje zien, namelijk dat alle religies gecreëerd zijn door de Saturnus cult die de
wereld in haar greep heeft), zal het escaleren tot een grote derde wereldoorlog. Jeruzalem zal een
belangrijke rol hierin spelen, want dit ligt allemaal vast in de grote scripts genaamd profetieën. De ‘Reaction‘
moge duidelijk zijn. Die ‘Reaction‘ zal een lang gerekte reactie zijn, namelijk een totale uitputting van het
volk. Er zal chaos in de straten zijn; de economie zal totaal ontwricht worden. Bereid u zelfs voor op lege
winkelschappen in de nabije toekomst. En dan als die totale oorlog uitbreekt en iedereen tot wanhoop
gedreven is, zal de ‘Solution‘ aangereikt worden. Dit zal zijn in de vorm van een ‘christus figuur’ of wel de
‘anti-christ’ zoals het christendom dit noemt.
Belangrijk is dat u leert inzien dat de software voor deze simulatie al vast ligt, waardoor het duidelijk is dat
het spel ook daadwerkelijk zo gespeeld gaat worden zoals voorspeld in alle religieuze profetieën. Zij zijn als
het ware de handleidingen van de game. Wat kunnen wij er dan nog aan doen om dit te stoppen? Ontwaakt
gij die slaapt en sta op uit de droom! Wees u bewust van wat er gaande is. Bereid u voor op barre tijden,
maar wees u vooral bewust van wie u in essentie bent, zodat geen enkele situatie of angst meer grip op u
krijgt. Deze simulatie en dat wat gepland staat binnen die simulatie, kunnen wij niet aanpassen. Wel kunnen
we in contact treden met de essentie van ons zijn. In feite staan we al in contact met ons originele zijn, via
de liefde, de kwantumverstrengeling met ons origineel. Die liefdeskwantumverstrengeling die onze ziel door
alle simulatie-dimensionale-lagen verbind met ons origineel. Dus ondanks dat er zwaar weer op komst is,
zeg ik: have no fear!
Klik op de blauwe linkjes voor een beter begrip en voor onderbouwingen van mijn statements.
http://www.beyondthematrix.nl/2015/11/14/aanslagen-in-parijs-zoals-voorspeld-who-s-next/
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Meer bewijs dat de Jezuieten de Titanic zonken
Dinsdag, 10 november 2015
Er is nu onverwacht nieuw bewijs boven water gekomen waaruit
blijkt dat de eigenaren van de Titanic wel degelijk wisten dat het
schip aan het zinken was.
Iets dat door de baas van de White Star Line, Philip Franklin, altijd
is ontkend, maar een telegram dat na 103 jaar opduikt bewijst dat
hij heeft gelogen.
Eind 2012 schreven wij het verhaal over het zinken van het
“onzinkbare” schip de Titanic. Hoe dit niets te maken had met een
ongeluk, maar alles met dat de kapitein van het schip Edward
Smith, een Jezuïet, de Titanic expres op een ijsberg aanstuurde.
Voor de volledigheid staat het grootste deel van dat originele stuk
onderaan dit artikel.
Onlangs is er een telegram boven water gekomen, verzonden
door de Titanic, waardoor meer duidelijkheid is verkregen over de
laatste uren van het onfortuinlijke schip.
Het telegram bewijst zonder enige twijfel dat de eigenaren van het
schip wisten van de ramp op het moment dat deze plaatsvond,
iets dat ze altijd categorisch hebben ontkend.
Na de ramp in de nacht van 14 april 1912 ontkende Philip Franklin
de toenmalige baas van de White Star Line, dat hij ook maar iets
had vernomen van het schip tijdens die rampzalige gebeurtenis.
Tijdens een verhoor door het Amerikaanse Congres verklaarde hij
dat er helemaal niets was vernomen van het schip en dat zij geen enkele weet hadden van de ramp zich aan
het voltrekken was. Hij vertelde dat hij het nieuws pas veel later had gehoord en wel van een manager van de
White Star Line, Bruce Ismay, die aan boord was geweest van het schip en die de ramp had overleefd.
Echter het telegram dat nu boven water is gekomen bewijst dat Franklin heeft gelogen en wel degelijk wist dat
het schip, volgens planning, aan het zinken was.
Het telegram is geadresseerd aan Mr. P.A. Franklin, White Star Steamship Co, 9 Broadway, NYC.
SOS SOS= van MGY (RMS TITANIC)= Wij Hebben IJsberg Geraakt= Zinken Snel= Kom Ons Helpen= Positie
41.46 N. 50.14 W MGY
Dit telegram kwam na 103 jaar boven water omdat het werd
aangeboden op een veiling in de Amerikaanse stad Dallas. Het
behoorde toe aan een verzamelaar van antieke radio’s en
telegraaf apparatuur.
Waarschijnlijk maakt het telegram deel uit van de serie
boodschappen van in totaal 15 telegrammen die op die bewuste
avond door het schip werden verstuurd voordat het in de golven
verdween.
Naast een telegram aan de Philip Franklin had het schip ook een
telegram gestuurd naar onder andere de United States Postal Service en de British Royal Mail om hen op de
hoogte te stellen dat de post die zich aan boord bevond niet zou worden afgeleverd.
Hertitage Auctions, het veilingbedrijf in Dallas, heeft het telegram minutieus onderzocht en is tot de conclusie
gekomen dat het echt is.
De vraag is dan natuurlijk waarom Franklin op deze manier heeft gelogen. Waarom vertelde hij niet gewoon dat
hij een telegram had ontvangen van de Titanic met de boodschap dat ze aan het zinken waren?
De reden wordt waarschijnlijk duidelijker als je het originele verhaal hieronder leest. Franklin wist ook zonder
telegram dat de Titanic aan het zinken was.
Origineel artikel: 8 december 2012
Al diverse keren hebben wij uitgelegd en visueel gemaakt wie er op deze wereld werkelijk aan de touwtjes
trekken en wat het uiteindelijke doel daarvan is. Voor wie het nog niet weet, hier staat het plaatje van de
machtsstructuur op onze wereld. Satan bovenaan met als uitvoerend orgaan de orde van de Jezuïeten.
Ook binnen deze groepering heb je de “gewone” Jezuïet en de ingewijde. Een beetje vergelijkbaar met de
Vrijmetselarij. Het gros bestaat uit gewone Jezuïeten en een klein percentage hoort bij de satanisch ingewijden.
Zij zijn ook degenen die de volgende eed afleggen:
“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang
van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.
“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in
het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze
uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik
zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke
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ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de
muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk
gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange
dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals
ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap
van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”.
En als we het hier over de Paus hebben, dan is dat niet de paus die je kent van het Vaticaan, maar de Grijze
Paus, de bijna machtigste man op aarde.
In 1910 kwamen er een aantal mannen bijelkaar op Jekyll Island, net voor de kust van Georgia, om plannen te
maken voor de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED). Aanwezig waren ondermeer Nelson Aldrich en
Frank Valderclip namens de Rockefeller familie. En verder Henry Davidson, Charles Norton en Benjamin
Strong als vertegenwoordigers van J.P. Morgan. Tenslotte was er Paul Warberg, de vertegenwoordiger van de
Rothschilds bankdynastie.
Zoals je ook op het plaatje kunt zien staan de Rothschilds volledig onder controle van de Jezuïeten en zij treden
dan ook op als hun bankiers en zijn de houders van de “sleutel” tot de rijkdommen van de Katholieke Kerk.
Alhoewel de Morgans, Rothschilds en Rockefellers ogenschijnlijk concurrenten van elkaar waren zijn ze
gezamenlijk het bankkartel met de naam Federal Reserve Bank, aangegaan.
Onder andere hierdoor staan zowel de Rothschilds als de Rockefellers en Morgans onder volledige controle
van de Jezuïeten. Deze machtige families zullen “alles doen wat nodig is om de constitutionele vrijheid van
Amerika ten val te brengen en de wereldominantie in handen van de Paus te brengen”.
De bouw van de Titanic begon in 1909 bij een scheepswerf in het Noord Ierse Belfast. Dit was een protestantse
stad en gehaat door de Jezuïten. J. P. Morgan nam de White Star Lines over en de Jezuïeten gaven hen de
opdracht om de Titanic te bouwen. Vanaf het allereerste begin hingen er zeer donkere bestemmingswolken
boven dit luxe passagierschip.
Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen
voorstander waren van het Federale Reserve Banksysteem. Dat
waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John
Jacob Astor. Deze drie behoorden tot de rijkste mensen op aarde,
waren felle tegenstanders van de FED en stonden dus in danig de
weg bij de plannen van de Jezuïeten.
Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan
van het prachtige drijvende paleis met de naam Titanic. Niet
alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar
ook zouden zij hun rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen.
Zo stond de eerste reis gepland van het grootste schip dat ooit werd gebouwd en waarvan werd gezegd dat het
nooit zou kunnen zinken. Er werd driftig reclame gemaakt voor Protestanten uit Belfast om te emigreren naar
Amerika en mee te gaan op deze reis. Zij waren tenslotte mensen die de Jezuïeten liever zagen gaan dan
komen.
Maar de werkelijke reden voor de vernietiging van het schip was een spel tussen de superrijken waarbij het
Guggenheim-Strauss-Astor trio kon worden uitgeschakeld. En wel op zo'n manier dat niemand zou vermoeden
dat ze vermoord waren en er geen verband met de Jezuïeten kon worden gelegd.
Op de volgende foto zie je van links naar rechts: Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor en Isa Strauss met
zijn vrouw Ida.
De kapitein van de Titanic was Edward Smith. Hij was een Jezuïet
en werkte voor J.P. Morgan. Toen het schip op het punt stond te
vertrekken vanuit Zuid Engeland kwam Francis Browne aan
boord. Hij was de machtigste Jezuïet van Ierland en de
“Jezuïetenmeester” van Edward Smith.
Hier aanschouwen we een staaltje van de intense gemeenheid
van de Jezuïeten. De vriendelijk ogende Francis Browne maakt
foto’s van de toekomstige slachtoffers, geeft de laatste instructies
aan Edward Smith, herinnert hem nog even fijntjes aan zijn
afgelegde eed en maakt dat hij van boord komt.
Voor kapitein Smith was deze hoge Jezuïetgeneraal niets minder dan God. Toen hij de opdracht kreeg om de
Titanic te laten zinken was er ook geen moment van twijfel om dit niet uit te voeren. Alles volgens de filosofie
van de Jezuïeten: “de onschuldigen kunnen worden opgeofferd voor het groter doel en dat rechtvaardigt de
middelen”.
Edward Smith was een doorgewinterde kapitein met 26 jaar ervaring op de Atlantische route. Hij stond bekend
als “de meest ervaren kapitein in deze wateren”. Vanaf het begin wist hij dat dit schip gebouwd was voor de
vijanden van de Jezuïeten. Haar doel was altijd geweest een “dodenschip” te zijn en dat ze op haar eerste reis
zou zinken. Kapitein Smith wist precies waar de ijsbergen waren. Met zijn geheime orders op zak stuurde hij het
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schip met een snelheid van 26 knopen op een donkere nacht zonder maanlicht door een gigantisch ijsveld van
meer dan 120 vierkante kilometer. Hij had zijn orders ontvangen van zijn God uit het Vaticaan en niets zou hem
daarvan doen afwijken.
De acties van kapitein Smith tijdens de laatste uren doen niet denken aan die van een sterke leider. Het leek
alsof hij worstelde met zijn geweten. Moest hij de dappere zeekapitein zijn of zijn meester gehoorzamen en het
schip laten zinken?
Er waren met opzet niet genoeg reddingsboten. Veel bevatten tijdens de ramp slechts enkele vrouwen en
kinderen. Tijdens de voltrekking van het drama schoot de Titanic witte vuurpijlen de lucht in. Schepen in de
buurt dachten dat er een groot feest aan boord plaatsvond, want pijlen voor een noodsituatie zijn rood. Dit alles
gebeurde niet omdat de bemanning een vergissing maakte, maar omdat het zo gepland was.
Het plan slaagde wonderwel. Deze rijkste mannen der aarde en tegenstanders van het Federale Reserve
Banksysteem kwamen om, samen met de talloze andere slachtoffers. Het laten zinken van de Titanic door de
Jezuïeten was misschien wel, afgezien van de Wereldoorlogen, de grootste ramp uit de twintigste eeuw.
Op 14 april 1912 botste de Titanic tegen een ijsberg en verdween alle tegenstand tegen de FED letterlijk naar
de bodem van de zee. Het jaar daarop, in december 1913, was de oprichting van de FED een feit. En nog geen
acht maanden later hadden de Jezuïeten door deze Federal Reserve Bank genoeg geld om de Eerste
Wereldoorlog te kunnen beginnen.
Bronnen: World Mysteries - Avro Community
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9991:meer-bewijs-dat-de-jezuietende-titanic-zonken&catid=20:het-complot&Itemid=33

Marine Le Pen nr. 1 in peilingen, zegt dat radicale islam moet worden uitgeroeid
Paus Franciscus: Aanslagen onderdeel van Derde Wereldoorlog
President Hollande in het Stade La France op het moment van
de aanslagen. Inzet: Marine Le Pen lijkt nu zeker op weg om in
2017 (of eerder?) de nieuwe president van Frankrijk te worden.
Het zal weinigen verbazen dat Front National leider Marine Le
Pen bij de meest recente peilingen –dus nog voor de
aanslagen van gisterenavond- opnieuw op de eerste plaats lag
(2). Le Pen zei vandaag dat het gruwelijke bloedbad van
gisteren heeft aangetoond dat Frankrijk kwetsbaar is en zijn
grenzen onmiddellijk permanent weer zelf moet gaan
controleren en beschermen. Omdat de Franse bevolking niet
langer veilig is moet de belangrijkste oorzaak, de radicale islam, ‘worden uitgeroeid’. Tevens eist ze dat de
Franse paspoorten van tweestatige islamisten worden afgepakt.
Behalve Le Pens anti-immigratie en anti-islam standpunten is ze vooral populair geworden omdat ze tegen
de euro, tegen Brussel en tegen de EU is. Frankrijk zucht onder torenhoge werkloosheid en een enorme
overheidsschuld, en bovendien een steeds invloedrijker wordende parallelle islamitische samenleving waar
de autoriteiten geen enkele controle meer over hebben – zoals gisterenavond nog eens pijnlijk duidelijk
werd. De verwachting is dan ook dat Le Pen na gisterenavond nog veel meer Fransen achter zich zal
krijgen. (1)
Dodental gestegen naar 158
Het aantal doden van de aanslagen is inmiddels gestegen naar minstens 158, waaronder 118 gijzelaars in
het Bataclan Theater. Daar vuurden twee terroristen hun wapens leeg op het publiek van een rockconcert,
waarbij minimaal 15 mensen omkwamen. Vervolgens namen ze 100 bezoekers in gijzeling. Toen de politie
het gebouw binnenviel troffen ze 118 lijken aan (3). Het is echter ook mogelijk dat deze werden vermoord op
het moment dat de terroristen zagen dat de politie ging ingrijpen.
Bij twee dode terroristen werden een Syrisch en een Egyptisch paspoort aangetroffen (4). De vraag is
natuurlijk of en waarom de terroristen bewust geïdentificeerd wilden worden, en zo ja, of het hier om valse
paspoorten ging, waarmee zoals u weet verreweg de meeste migranten Europa zijn binnengekomen.
‘Onderdeel van Derde Wereldoorlog’
Paus Franciscus veroordeelde de ‘onmenselijke’ terreuraanslagen, en zei in een interview dat deze een
onderdeel zijn van de ‘Derde Wereldoorlog’ die –zoals hij in een eerder interview dit jaar al stelde- inmiddels
zou zijn uitgebroken. (5)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Breitbart ; (3) DEBKA ; (4) Infowars ; (5) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Marine-Le-Pen-nr-1-in-peilingen-zegt-dat-radicale-islam-moetworden-uitgeroeid
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Alle wegen leiden naar Lucifer
Dinsdag, 20 november 2012
Alles begint bij Lucifer, Satan. De huidige macht in deze wereld is in
handen van mensen die hem aanbidden.
En diegenen waarvan jij denkt dat ze de macht hebben zijn niet meer
dan trekpoppen op het wereldtoneel.
Regelmatig lees je verhalen over hoe de Zwarte Paus, baas van de
Jezuïeten, de machtigste man op aarde zou zijn. Dat is niet zo want
boven hem vind je een aantal families uit The Papal Bloodlines, die
direct afstammen van Satan en zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt
in de wereld.
De Papal Bloodlines, de directe afstammelingen van Lucifer, bestaan
uit een aantal families, dit zijn ze:
Orsini
Breakspear
Aldobrandini
Farnese
Somaglia
Hieronder volgt een schema met de werkelijke machtsstructuur op aarde, zoals opgetekend door de auteur Eric
Phelps.
De twee mensen die in de praktijk deze bloedlijnen
vertegenwoordigen zijn:
Pepe Orsini - Italy
Henry Breakspear - Macau, China
De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel
genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en ook niet, zoals
vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar
beneden vinden we de meest machtige organisatie ter wereld, de
Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van
het Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend
als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet
de machtigste man op aarde.
Onder de Jezuïeten vind je ook de Illuminati en dat zijn niet, zoals
veel mensen denken, de bekende families zoals de Rockefellers.
De dertien families van de Illuminati zijn:
House of Borja
House of Breakspeare
House of Somaglia
House of Orsini
House of Conti
House of Chigi
House of Colonna
House of Farnese
House of Medici
House of Gaetani
House of Pamphili
House of Este
House of Aldobrandini
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels
overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.
Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze
gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op
de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze
“troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit
hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op
het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...
De Kerk heeft zich in het geheim dus officiëel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een
occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten
vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze
momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.
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Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie - rituelen
en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als van
Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie
worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.
Vrij kort voor zijn dood gaf Malachi Martin nog enkele interviews waarin hij de satanische praktijken binnen de
kerk bevestigt. Een kort gedeelte van zo’n interview vindt je onderaan dit artikel.
Lucifer, Satan, heeft de wereld in haar greep. Niet zo vreemd dat de pedofielen in de topfunkties rustig
achterover leunen en zich nergens druk over maken. Bijna alles op deze wereld, iedere organisatie of struktuur,
eindigt of begint bij Satan.
Desondanks, als je alle mensen wereldwijd in die machtsposities afzet tegen de totale bevolking dan praat je
over slechts een fractie. Het Licht en de liefde is écht in de meerderheid! Maar pas als de sheeple een keer
wákker worden en beseffen dat ze zich niet hoeven laten besturen en domineren door Satan, misschien dán zal
er wat veranderen.
Bronnen: Avro Community ; Vrije Wereld ; Godlike Productions ; Vatican New World Order
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:alle-wegen-leiden-naar-lucifervideo&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Nederland binnen 25 jaar voor de helft onder water
Nederland is een van die landen die continue moeten strijden tegen de gevaren van een op de loer liggende
zee.
Sinds de watersnoodramp in 1953 hebben we veel geleerd en zijn we
nu wel aardig veilig toch? Vergeet het maar, het gevaar is groter dan
ooit. Wat wij altijd hebben gehoord, is dat er in die beruchte
stormnacht in februari 1953 het water zo hoog kwam dat het over de
dijken sloeg en zo zorgde voor de ergste overstroming uit de recente
Nederlandse geschiedenis.
Verder leren wij dat eind jaren tachtig de Deltawerken voltooid waren,
waarbij koningin Beatrix Zeeland helemaal veilig verklaarde.
Niets schijnt echter minder waar te zijn want de dijken in Zeeland
bezweken destijds niet doordat het water er overheen sloeg, maar
omdat ze van binnenuit zijn bezweken door drijfzand.
Iemand die als deskundige bij Rijkswaterstaat heeft gewerkt, maar pas na zijn pensionering achter de
werkelijke situatie kwam, is ir. Jan Willem Boehmer uit Den Haag.
Het volgende is wat Ir Boehmer zegt: Met de wijsheid van zijn levensjaren weet de gepensioneerde
deskundige in de grondmechanica bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat, ir. Jan Willem Boehmer (85), het
met grote zekerheid: watergevaar bij dijken komt van onderen en niet van boven. Dat betekent dat dijken
aan onze kust en langs rivieren bij een superstorm in stukken uiteen kunnen vallen nog voordat ze worden
overspoeld door het water. Oorzaak: drijfzand.
Dit scenario speelde zich volgens deskundige Boehmer af bij de Watersnood van 1953 die aan meer dan
1800 mensen het leven kostte. " Hun nabestaanden hebben er recht op te weten wat er nu precies is
gebeurd. De officiële verklaring dat wateroverslag de oorzaak was, klopt van geen kanten. Complete
dijkdelen schoven al weg nog voordat de zee eroverheen klotste." Boehmer zegt bijna zestig jaar na de
verwoestende ramp in het zuidwesten van Nederland bij toeval "het licht" te hebben gezien. Op tafel in zijn
Haagse huiskamer liggen de boeken over de Watersnood en de talloze studierapporten daaraan gewijd
hoog opgestapeld. " Ïk heb ze allemaal nog eens bestudeerd. Met het schaamrood op mijn kaken kom ik nu
tot de conclusie dat ook ik destijds te lang heb meegepraat met de deskundigen die met zekerheid wisten te
vertellen dat de oorzaak lag in wateroverslag. Dat is niet juist. Het was drijfzand."
Hij pakt een boek met daarin een luchtfoto van de dijk bij Schelphoek. De opname dateert van kort na de
ramp en laat zien dat meters dijk van hun plaats zijn geschoven. " Dijken schoven al weg of bezweken nog
voordat het hoogwater de kruin had bereikt. De dijk doet dan niet meer waarvoor hij is gebouwd. Hetzelfde is
onder andere gebeurd bij Kruiningen."
Boehmer stelt dat zijn bevindingen grote gevolgen hebben voor onze veiligheid en voor de staatsfinanciën. "
Het ophogen van dijken, zoals vormgegeven in het Deltaplan, is nutteloos. Bovendien, de bodem van ons
land verzakt en is slap. Iedereen met een tuin weet dat. Om de zoveel jaren moet je ophogen. Lager land en
steeds hogere dijken op een zachte bodem is een levensgevaarlijke combinatie."
Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat is al jaren geleden op de hoogte gesteld van dit feit,
maar ontkent dat Boehmer gelijk heeft. Ze reageerden als volgt in 2010:
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in een reactie: " Overslag van water is in 1953 de meest
voorkomende oorzaak geweest van de ramp. Dat lokaal een dijk is bezweken om andere redenen zal zeker
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waar zijn. Iedere zes jaar worden dijken getoetst op veiligheid. Wegschuiven of wegzakken vormt hier een
vast onderdeel van en krijgt dus alle aandacht."
Naast het grote gevaar voor de dijken weten we door de gebeurtenissen bij Fukushima wat er kan gebeuren
wanneer een kerncentrale wordt getroffen door een natuurramp.
Volgens Ir Boehmer lopen wij in Nederland met de kerncentrale in Borsele eveneens een groot gevaar
vanwege het drijfzand onder de dijken.
We zijn nu zoveel jaar later en er is nog steeds niets gebeurd. De lezer die onze aandacht vestigde op het
bovenstaande (dank!) zegt het volgende:
Er is door ingenieur J. W. Boehmer wetenschappelijk aantoonbaar gemaakt dat het gevaar van de dijken
ONDER DE DIJKEN zit en niet in het jaar 1953 door wateroverslag zijn bezweken.
Omdat een watersnoodramp voor Nederland nog steeds een
gevaar is zouden we, voor het afwenden van dit gevaar, met
herbebossing langs de kustgebieden moeten beginnen.
Kunt U in samenwerking met J. W. Boehmer er zorg voor
dragen dat de politiek voor herbebossing langs de
kustgebieden gaat en daarmee een mega-ramp voor
Nederland weet te vermijden?
Ex-minister-president Willem Drees heeft in het jaar 1953 een
fout gemaakt door te ontkennen dat de Nederlandse dijken van
ONDEREN niet deugden en toen als puddingen in elkaar zijn
gezakt, dit in contrast met de officiële lezing dat de dijken door
wateroverslag zouden zijn bezweken.
Dit probleem is nog steeds niet opgelost (Een superstorm in
Nederland kan opnieuw de dijken, die op drijfzand zijn
gebouwd, in een keer in elkaar doen laten zakken) en staan er
nog steeds IN DEZE TIJD MILJOENEN MENSEN LEVENS OP
HET SPEL als we niet voor de oplossing kiezen van de
HAAKSEZEEDIJK
Om die reden heeft ingenieur Jan Willem ALARM FASE ROOD
afgekondigd en volgens hem "Staat Nederland binnnen 25 jaar
voor de helft onder water".
De rechtszaak die ik hierover wil gaan starten betreft
'aansprakelijkheidsrecht'.
In onze groep bevindt zich dus nml. nogmaals o.a. wel deze ex-Rijkswaterstaat-werknemer, ingenieur en
grondmechanicus Jan Willem Boehmer genaamd en die het WETENSCHAPPELIJK aannemelijk heeft
gemaakt dat als wij niet, nogmaals, gaan voor een nieuw Nederlands-dijkenplan ‘De Haaksezeedijk’ van
ingenieur Rob van den Haak, Nederland dan binnenkort met een enorme watersnoodramp te maken krijgt
en er daardoor nog steeds miljoenen mensenlevens op het spel staan.
Wat gaan wij aan de dijken doen en zoals uit diverse artikelen blijkt dat het gevaar niet uit overslag bestaat,
maar schuilt in ONDER de dijken?
Jan Willem Boehmer wil wel hierover geïnterviewd worden.
Men zou ons bij moeten staan om tot zo een onderwerp in de
1e en 2e kamer te komen en ook om de Unie van
Waterschappen (of de Nederlandse staat?) ter verantwoording
te roepen. De politiek en media, tot heden toe, interesseren het
geen moer dat er miljoenen mensenlevens op het spel staan
en zij reageren niet.
Dat Boehmer waarschijnlijk helemaal gelijk heeft met zijn
theorie dat de dijken van binnenuit de geest geven voordat het
water er overheen kan klotsen, bewijst het volgende artikel uit
de Telegraaf van 21 augustus 2013, getiteld “Diepe gaten bij
Oosterscheldedam”.
Wanneer een ouwe rot in het vak zoals Ir Jan Willem Boehmer
Alarm Fase Rood afkondigt dan lijkt het dringend verstandig als
het publiek en de politiek wat met deze informatie gaan doen
voordat meer dan de helft van de mensen in dit land
daadwerkelijk natte voeten krijgt. Mogelijk zijn er in die zin
zinnigere dingen te doen danwandelen naar Parijs.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9986:nederland-binnen-25-jaar-voorde-helft-onder-water&catid=9:binnenland&Itemid=22
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CDU wil Duitse studenten dwingen jaar lang bij opvang migranten te werken
Zweedse pamfletten: ‘Hier is hier niet veilig meer, het land is wild geworden’ – Finland dreigt met complete
opnamestop migranten – Hongaarse parlement besluit officieel om niet mee te werken aan eisen EU om
migranten op te vangen
Met dit luxueuze jacht kwamen op het Griekse eiland Lesbos
345 zogenaamde ‘vluchtelingen’ aan, die ieder voor hun ticket
tot $ 2500 hadden betaald. Kassa dus, en dat voor iemand die
het zich toch al kon verloorloven een jacht van een miljoen te
kopen. (3) Overigens overweegt de politiek in Duitsland om
migranten zelfs op cruiseschepen op te vangen (5). ‘Es lohnt
sehr ein Ausländer zu sein!’
Het Duitse parlementslid Eckhardt Rehberg pleit er namens
haar christendemocratische CDU fractie voor om
afgestudeerden te verplichten een jaar lang ‘sociale dienstverlening’ aan migranten te geven. Daarmee zou
het enorme tekort aan werknemers in de hulpverleningssector opgevangen moeten worden. Rehbergs
omstreden voorstel maakte verhitte discussies los, vooral omdat dwangarbeid –gezien de beruchte
concentratiekampen van de Nazi’s- een uiterst gevoelig onderwerp in Duitsland is.
‘We hebben gedwongen dienst nodig, want er is geen andere manier om de massa’s vluchtelingen en hun
integratie te managen,’ zei Rehberg. ‘De hulpverleners zijn op het toppunt van uitputting.’ Studenten die
weigeren moeten volgens hem als alternatief een jaar lang het leger in. ‘Iedereen die nu zegt dat dit niet gaat
werken zal er over 6 maanden(als er nog eens miljoenen nieuwe migranten zijn toegelaten) anders over
denken.’
Scholieren moeten verplicht schoonmaken
Enige weken geleden berichtten we dat enkele scholen in Flensburg hun leerlingen verplichtten om
opvangcentra voor migranten schoon te maken. Dat leverde woedende reacties van hun ouders op, mede
omdat het risico om -vanwege het totaal gebrek aan hygiëne bij met name Afrikaanse asielzoekers- besmet
te worden met een ernstige ziekte levensgroot is. (1)
Vorige week kondigde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken aan dat hij van plan was om de
schooleisen flink te verlagen, zodat migranten –waarvan het leeuwendeel niet of nauwelijks iets geleerd
heeft- toch tot het onderwijs kunnen worden toegelaten. (2)
Geweld in Calais houdt aan
In Calais kwam het voor de derde opeenvolgende nacht tot gewelddadige botsingen tussen de politie en
voornamelijk Afrikaanse migranten, die per se naar Engeland willen en daarvoor wegen blokkeerden, om zo
op vrachtwagens te kunnen springen. In de nacht van zondag op maandag raakten 16 politieagenten
gewond. Net als in Duitsland worden de migranten hier gesteund door linksradicale groepen zoals ‘No
Borders’, die een volledige opheffing van alle grenzen en een ongelimiteerde immigratie eisen. (4)
Migranten op cruiseschepen?
Met de winter voor de deur gaat de migrantencrisis verder escaleren, zeker als bedacht wordt dat er in Libië
nog eens honderdduizenden de oversteek naar Europa willen maken, en in Syrië minimaal een half miljoen.
Omdat er nu al een groot tekort aan opvangmogelijkheden is overwegen Duitse politici om migranten zelfs
op cruiseschepen te plaatsen (5).
‘Zweden is wild geworden en niet langer veilig’
Ondertussen duiken in Zweden afschrikwekkende pamfletten op waarop staat dat ‘dit land wild is geworden,
en het hier niet langer veilig is’ (6). De Finse minister van Binnenlandse Zaken Petteri Orpo dreigt met een
complete opnamestop van migranten, vooral omdat de protesten van het Finse volk steeds luider worden
(7). Het parlement van Hongarije heeft officieel besloten niet deel te nemen aan de door de EU geëiste
herverdeling van 160.000 migranten over Europa (8).
Xander - (1) Infowars ; (2) Breitbart ; (3) KOPP ; (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (5) KOPP ; (6)
Sputnik News ; (7) Sputnik News ; (8) Zeit
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/CDU-wil-Duitse-studenten-dwingen-jaar-lang-bij-opvangmigranten-te-werken
Reactie
2 onafhankelijke bronnen melden destructief migrantengedrag
Dat de officiële massamedia en de gevestigde politiek de bevolking misleidt en in het ongewisse laat omtrent
het barbaarse gedrag van de migrantenstroom die Europa aan het overspoelen is,dat wisten we eigenlijk al.
Maar nu wordt het ook door vele onafhankelijke en/of niet-Westerse media onderkend:
Een groot deel van de zgn. "migranten" gedraagt zich ronduit beestachtig.
Het destructieve wangedrag van hen spreekt boekdelen.
Kerken worden besmeurd,openbare gebouwen beschadigd,er wordt geürineerd en gewoon worden op straat
de behoeftes gedaan,iets waar XN overigens in één van haar vorige artikelen al gewag over maakte.
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Inwoners Calais 'doodsbenauwd' na hevige rellen tussen migranten en politie
Bij de rellen van gisteravond zijn er minstens 27 Franse politie-agenten gewond geraakt toen een grote
groep woedende "migranten" tevergeefs had geprobeerd om via het Kanaal naar Groot-Brittannië over te
steken.
Groepjes trokken Calais in en vormden een ware bedreiging voor de inwoners van die stad.
Een vrouw,die om begrijpelijke redenen buiten beeld bleef,verklaarde voor de TV dat zij 'doodsbenauwd' was
en smeekte zelfs om de inzet van het Franse leger.
Dit zijn de 2 bronnen waar dit ontnuchterende nieuws werd gemeld:
https://www.youtube.com/watch?v=zZIuV1F6SQ8
https://www.youtube.com/watch?v=AuMYyKafJ20
Intussen componeert Stichting Gave 'welkomsliedjes' voor 'radeloziers, money money money eisers en allahakkenbar schreeuwers.
Een groot deel van de vluchtelingen die naar ons land komen, is opgegroeid in een land waar vaak weinig
christenen zijn en zendelingen moeilijk het Evangelie kunnen brengen.
Samenhang tussen percentages muslims, IQ, levensverwachting en nog veel meer:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N4VM34CnExKKUpg9H21kAm49LyLxq6mEEtsuXikjJXw/edit?pli=1#gid=0

Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing:
http://web.archive.org/web/20080327012412/http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html
Europa omvergeworpen: https://www.youtube.com/watch?v=6cQkE13m8j0&feature=youtu.be

Merkel als steeds doorzichtiger volksverrader?
Geplaatst op 4 november 2015 door E.J. Bron
(Door: “Frans Brassens”)
“Als Duitsland de grens met Oostenrijk sluit, bestaat de kans op
militaire conflicten op de Balkan. Bonskanselier Angela Merkel
waarschuwt dat de migratiecrisis dan alleen maar verder zal
escaleren”. Zegt Merkel dreigend, kennelijk in wanhoop omdat haar
plannetje met Europa langzaam in duigen begint te vallen. O ja,
Merkel, gaan we op díe toer? De natiestaten worden wákker,
‘mevrouw’. Jammer voor U en Uw trawanten!
De ‘mevrouw’ met haar Oost-Duitse Stasi-verleden lijkt in eerste instantie
compleet de weg kwijt te zijn, maar ik denk eerder dat ze met haar uiterst
schadelijke doen en laten – OOK NU WEER – aantoont dat er een complot
gaande is om Europa te destabiliseren met onder meer een ingrijpende
volksverhuizing die uiteindelijk, door grote verschillen in proliferatie (in dit
geval: snel en veel kindertjes krijgen), dodelijk zal blijken voor de huidige bevolking.
Het doel? Vernietiging van de naties ten einde één groot en fascistisch ‘Europa’ te creëren waar alle macht
aan een kleine ‘elite’ is, de burger moet werken en geld opleveren, zijn mond moet houden en geen énkele
zeggenschap meer heeft over welke zaak dan ook, inclusief zijn eigen bestaan. Een fascistisch ‘Europa’,
waarin opstandige burgers zullen worden afgestraft tot en met de ergste straf die er bestaat. (Vergeet niet
dat in het Verdrag van Lissabon U door de fijn gereformeerde landverrader Balkenende in de maag gesplitst,
een passage te vinden is waarin de doodstraf weer kan/zal worden ingevoerd).
Létterlijk dodelijk, óók aangezien we tevens een totaal intolerante en moordzuchtige indoctrinatie-ideologie,
die de islam is, met die, mijns inziens, geplande invasie van islamieten meekrijgen.
Waar blijft het afsluiten van de buitengrenzen van Europa, Merkel? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? En
als men dat doet, dan heb je toch ook geen problemen meer, anders dan de nu al bestaande, aan de
binnengrenzen van ieder land apart? Maar die buitengrenzen wórden niet gesloten, men haalt zelfs al dat
profiteervolk op -en mét dat ‘volk’ veel zeer gevaarlijke individuen. Wat is men verder nog van plan?
Reken er maar op dat degenen die dit complot hebben gesmeed, evenals hun domme, slechte of
profiterende hulpjes, de ´complottisten en hun kameraden´, nu onmiddellijk zullen gaan roepen dat deze
gedachten ‘complot-denken’ zijn. Om daarmee de zaak af te doen, met een scheldwoord. Waarin alleen
domme mensen zullen trappen. Schelden als dooddoener, zoals gerechtvaardigde kritiek op die toevloed
van ruifknagers – en erger- wordt afgedaan met de scheldwoorden ‘nazi’, ‘fascist’ en dergelijke benamingen.
En dat, terwijl Brussel overloopt van de échte fascisten en bijvoorbeeld de Haagse hulpjes, en die in de
andere landen, zo’n ‘titel’ in wezen véél meer verdienen!
Ja, EU-smeerlappen, WIJ DENKEN AAN EEN COMPLOT, en zo goed als dit denken bestaat, zo goed
BESTAAT OOK DAT COMPLOT, zoals steeds duidelijker wordt. Mét de dag bijna. Wie dat niet inziet, moet
wel in bijzondere mate geestelijk doof en blind zijn.
Door: Frans Brassens
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/04/merkel-als-steeds-doorzichtiger-volksverrader/#more-100850
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Gandhi draait zich om in zijn graf!
10/11/2015 - Jonas Vets
In 1933 werden in de VS burgers verplicht hun goud in te leveren bij de
centrale bank. Het is een noodmaatregel waarvoor elke goudbelegger
schrik heeft. Een angst die reëel is zo blijkt nu, want India heeft plannen
om het goud van haar burgers in bezit te krijgen.
Marc Faber zei het recent nog: “Iedereen zou fysiek goud moeten bezitten,
maar de grote vraag is waar moet je het opslaan?” Want wat ben je ermee
dat je goud bezit als de overheid het confisqueert?
Het is een scenario waar we rekening mee moeten houden. Dat wordt nog
maar eens aangetoond door de plannen van de Indische overheid. Die
heeft het gemunt op het goud van de duizenden tempels en miljoenen burgers.
Veel goud, want geschat wordt dat de Indiërs zo’n 20.000 ton goud bezitten. Ter vergelijking: in de
beroemde goudkluis van Fort Knox ligt ‘maar’ 4.582 ton goud.
Het grote probleem van de Indische overheid is dat het land een tekort heeft op de handelsbalans. Om dat te
dichten kan je ofwel meer uitvoeren ofwel de invoer een halt toeroepen.
Vandaar heeft de overheid al verschillende malen geprutst aan taksen op de invoer van goud. Maar het het
mocht allemaal niet baten: de Indiërs zijn verzot op goud en blijven koppig het goedje kopen.
Daarom wil men nu een binnenlands aanbod van goud creëren. Men gaat de bevolking aanmoedigen om
haar fysiek goud op de bank te zetten om een interest te bekomen. Dat goud wordt dan uitgeleend of
verkocht en plots heb je niet één persoon die denkt dat hij goud bezit, maar twee!
Als mensen in de val trappen zal het aanbod van goud toenemen. Maar helaas gaat het hier niet om echt
goud, maar om papieren goud… derivaten!
Natuurlijk moet om dit crimineel plan te doen werken ingespeeld worden op het patriottisme van de Indiërs.
En wie is daar beter voor geschikt dan Mahatma Gandhi?
Eens het goud ‘veilig’ op de bank staat zal een deel gebruikt worden om enkele munten te slaan met de
beeltenis van Gandhi. Kwestie van de schijn toch wat op te houden.
Als Gandhi wist dat in zijn naam fraude gepleegd wordt draaide hij zich om in zijn graf!
Bron: Bloomberg

Wordt mijn telefoon afgeluisterd? Vijf vragen over het aftappen
De Nederlandse inlichtingendiensten hebben gegevens van 1,8 miljoen telefoontjes verzameld. Zitten daar
ook jouw telefoongegevens tussen? Vijf vragen over de aftappraktijken.
1. Wat is er aan de hand?
Maandenlang dachten we dat de NSA gegevens van 1,8 miljoen telefoontjes uit Nederland had opgeslagen.
Maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en minister Hennis-Plasschaert van Defensie schrijven nu
aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse inlichtingendiensten zelf achter het verzamelen van de gegevens
zitten. Dat zou eind 2012 en begin 2013 zijn gebeurd.
2. Hoe werkt dat aftappen?
Het aftappen gebeurt door de NSO, een Nederlandse dienst die voor de AIVD en de MIVD werkt. De NSO
werd in 2003 opgericht voor terrorismebestrijding door de overheid. Er werken ongeveer 120 mensen voor
de dienst. De NSO heeft een uitgebreide afluistercapaciteit tot haar beschikking. Zo heeft de dienst onder
meer twee grondstations: een in het Friese Burum en één in de Holterhoek in het Gelderse Eibergen.
In Burum wordt sinds 2005 satellietverkeer onderschept. Daarvoor staan er twee grote en negen kleine
schotels in het dorp. Het tweede station, dat in het militaire kamp Holterhoek staat, is sinds 2007 in gebruik.
Daar wordt met bijna 50 antennes radioverkeer afgeluisterd.
3. Wordt mijn telefoon afgeluisterd?
Als je met je mobiele telefoon naar een andere telefoon belt, dan hoef je je daar volgens Plasterk geen
zorgen om te maken. Mobiele telefonie verloopt via zendmasten en die gegevens worden niet opgeslagen.
4. Als ik niet het doelwit ben, wie is dat dan wel?
De gegevens die wel zijn opgeslagen, zijn afkomstig van zogenoemde 'niet-kabelgebonden' communicatie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om gesprekken, berichten of mail via satelliettelefoons of radioverkeer. De inhoud
van die gesprekken is niet afgetapt, maar wel bijvoorbeeld gegevens over wie met wie belt en hoe vaak.
5. Mag dat zomaar?
Ja, volgens politiek commentator Frits Wester mag dat, zo lang de overheid zich aan strikte regels houdt.
Maar er is wel ophef over in de Tweede Kamer. Die roept minister Plasterk ter verantwoording en er gaan al
geluiden op dat hij moet aftreden.
RTL Nieuws
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wordt-mijn-telefoon-afgeluisterd-vijf-vragen-over-het-aftappen
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Amerikaanse Apache beveiligt ISIS-transport…!!!
11 november 2015Door GuidoJ.
Tja, de maskerade kan niet dóór blijven gaan. Dit soort
beelden bevestigen opnieuw wat we hier al ruim 1 jaar
melden:
ISIS is een Amerikaans-Israëlische uitvinding…!
 Er is geen enkel bericht in de wereld, dat bevestigt dat
ISIS de beschikking heeft over Apache-helicopters..
(Wellicht binnen enkele dagen een bericht van het
Witte Huis? ‘ISIS steelt 8 Apache-helicopters’..)
 Deze optocht van een mega-eenheid van ISIS (zie de vlaggen voor de duidelijkheid) wordt dus
BESCHERMD door laagvliegende Apache-helicopters..??
 Als deze Apache-helicopters niet vriendelijk zouden zijn, zou in ieder geval deze ISIS-eenheid niet
zo rustig juichend en wuivend haar route volgen, maar toch de helicopter op haar beurt proberen
aan te vallen..??
Wie het weet mag het zeggen, maar wij geloven en hopen
alleen dat deze wereldwijde scam en manipulaties stuk voor
stuk ontmaskerd zullen gaan worden, door het lekken van
informatie, door het doorsturen van foto’s, door het plaatsen
van berichten op internet etc. etc. Het spel is simpelweg
gespeeld voor de nietsontziende, mensonterende krachten
achter deze poppenkast, die ISIS heet..
Een club die ook nog eens in staat is, door haar perfecte
manier van propaganda, om jonge Islamieten naar zich toe te
lokken en voor hen te vechten. Onder het motto van de ‘heilige
oorlog’..! Wat een ongelooflijke poppenkast. Nogmaals, de
berichten van al die klokkenluiders, zoals een ex-CIA-voorman,
zijn niet op lucht gebaseerd..! Wordt wakker en laat deze
ongelooflijke angstmakerij stoppen..! Door er bijvoorbeeld eens
heel hard om te lachen..?!
Kijk zelf en trek je eigen conclusies. Dát het een Apachehelicopter is, staat buiten kijf.. Tja, en wellicht is ie nét gestolen,
hadden ze ‘m niet op slot gezet ofzo..?
https://youtu.be/ttyC5vWtrLM
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/amerikaanse-apache-beveiligt-isis-transport/

Toeval? Aanslagen vaak op dezelfde dagen als grootschalige oefeningen in de plaats
Terroristen als bijvoorbeeld Al Qaida en IS (of moet ik zeggen cq IS) maken zulke gedetailleerde plannen
voor de aanslagen; het loopt altijd soepeltjes, alles is tot in de puntjes voorbereid, ze hebben beschikking
over een behoorlijk wapenarsenaal etc. en toch.. maken ze iedere keer weer dezelfde 'fouten'. Wat is dat
toch? #sarcasme
* plannen de aanslagen altijd op dezelfde dagen dat er grootschalige oefeningen in de plaats zijn.
-- 9-11 was er een oefening met diverse vliegtuigen die 'gekaapt' waren en in onder andere in het WTC
zouden vliegen:
https://www.youtube.com/watch?v=q41nZpGTm74
-- Aanslag in London op 7-7-05 waren er oefeningen ivm bomaanslagen in treinen:
https://www.youtube.com/watch?v=jInH6VS13YY
-- Aanslag in Boston, 15-4-2013 was er tijdens de marathon een terreur oefening en werd dat ook
aangekondigd.
https://www.youtube.com/watch?v=bVFuyf2iUHE
-- Aanslagen Parijs, 13-11-2015 was er in Parijs een multi-attack oefening. Dit werd bevestigd door Patrick
Pelloux van Charlie Hebdo https://www.youtube.com/watch?v=smq5iQonYeE
* ze nemen allemaal hun vuur en bom bestendige paspoorten mee die later volledig intact naast de lichamen
gevonden worden.
* er is altijd veel personeel van de msm pers aanwezig op de plaats van de aanslag.
* volgens de terrorisme monitor vallen de aanslagen altijd in de dagen dat er verhoogd risico is.
Connect the dots..
https://www.youtube.com/watch?v=smq5iQonYeE
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Europa aan de vooravond van een oorlog
Staan we aan de vooravond van een oorlog? of zijn we al in oorlog? De
Amerikanen voeren in eigen land al tientallen jaren een war on drugs. Met
miljoenen slachtoffers die in de gevangenis zitten of voorwaardelijk vrij zijn.
In Europa zijn we een oorlog tegen individueel eigendom aan het voeren.
Met economische stagnatie en een ongehoorde belasting druk ten gevolge.
Maar laten we het daar vandaag eens niet over hebben. Zolang er staten
zijn zal er oorlog zijn. Ofwel tegen de eigen bevolking ofwel waar ik het nu
over ga hebben, tegen concurrerende staten.
Wat iedere burger zou moeten herkennen is het proces waarin
machthebbers de bevolking tot een oorlog bewegen. Zodra de burgers dit
proces herkennen is er een grotere kans dat landen niet onderling tot een
oorlog komen. Kernwoorden van politici zouden neutraliteit en non
interventionisme moeten zijn. Geen van de huidige partijen heeft dat in zijn
programma staan. En de EU wil juist een grotere rol op het wereldtoneel
voor Europa. Gevaarlijk.
Hierdoor laten zowel de Nederlandse overheid als de Brusselse eurocraten zien dat ze niet anti oorlog zijn.
Het is niet erg je te bewapenen met defensieve wapens. Helaas is het Nederlandse leger de afgelopen
decennia haar tanden kwijt geraakt. Toch menen we een plek in de wereldpolitiek te moeten innemen. Onze
troepen zitten inmiddels in meer landen dan ooit gedurende de afgelopen eeuw. We zitten in geveer een
dozijn landen. We koppelen een interventie agenda aan een uitgekleed leger, een zeer onverstandige
combinatie.
Hoe herken je nu voorbereidingen voor een oorlog? Luister naar de commentaren die de komende dagen op
zullen borrelen na de aanslagen in Parijs. Of lees het boek “sleepwalkers“. In het Nederlands vertaald en
uitgegeven als “slaapwandelaars”. Dit beschrijft in 700 pagina’s de aanloop naar de eerste wereldoorlog. Het
bleek een oorlog die ondanks welvaart, voorspoed en een innige onderlinge economische verwevenheid
toch plaats kon vinden. In ieder land waren kleine groepen die een groot belang bij de oorlog hadden en
deze kregen hun zin. Opeens was men in oorlog. Op het moment dat de oorlog uitbrak vonden geen
revoluties plaats. Maar verenigden de inwoners zich overal met nationalistische trots achter vlag en leider.
Mocht u niet 700 pagina’s willen doorworstelen, in de ramsj is nu het boekje “1914
een kleine geschiedenis” van Bert Bukman te koop. Ik betaalde er vijf euro voor.
Hondertien makkelijk weglezende pagina’s. Samengesteld uit een paar dozijn
studies waaronder klassiekers als Barbara Tuchmans “the guns of august”.
Vanuit het perspectief van een half dozijn mensen wordt het jaar 1914
beschreven. De geldzorgen van Churchill, zijn zorgen omtrent de marine, zijn
tocht naar Antwerpen om de stad te behouden. Maar ook Adolf Hitlers perspectief
wordt beschreven. Zijn vlucht uit Oostenrijk Hongarije voor de dienstplicht naar
Munchen, zijn spontane aanmelding in het Duitse leger, zijn oorlogservaringen, en
hoe hij zijn ijzeren kruis wist te bemachtigen.
Interessanter en beklemmender is wellicht hoe Emmeline Parkhurst, suffragette,
voorvechtster voor vrouwenrechten, te werk ging. Calculerend besloot ze de
oorlog te steunen en de internationale solidariteit ten grabbel te gooien. Omdat ze
verwachtte dat ze daarmee het doel van vrouwenkiesrecht zou binnen slepen.
Een apart plot is de regicide op Franz Ferdinand. De troonopvolger van de
dubbelmonarchie. De voorbereidingen van de daders, de aanslag zelf, en hoe de nasleep daarvan door een
ultimatum wel moest voeren tot oorlog zijn betrokken beschreven.
Dit boek laat je als lezer in de huid van enkele betrokkenen kruipen. We zien hoe men de aanloop naar de
oorlog ervoer en de eerste oorlogsmaanden. Een niets vermoedend continent werd plotseling met een
oorlogsdreiging geconfronteerd en in een paar maanden was de oorlog een feit en vergat men menselijke
normen. Men zag de Duitser, of de Fransman, als vijand en ging vol vaderlandslievende trots het slagveld op
om deze medemensen af te slachten.
Het enthousiasme ebde vrij snel weg toen bleek dat ook de eigen landgenoten als vliegen stierven. De
generaals hadden moeite met de nieuwe concepten als machine geweren en prikkeldraad die de
verdedigers het voordeel gaven. De nogal vlakke leercurve van de generaals werd in het najaar van 1914
met een zee van bloed betaald.
Deze geschiedenis leert ons dat men in een seizoen een vreedzaam continent in een oorlog kan storten.
Machthebbers kunnen een vredige wereld, enige lokale conflicten uitgezonderd, in een paar maanden
omvormen tot een wereld die in brand staat. Van enkele lokale conflicten op de Krim en in Syrië tot een
wereldbrand behoort dus zeker tot de mogelijke toekomst scenario’s. Denk daaraan als de politici dit
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weekend weer eens om wraak roepen. Het zijn echter de politici die in een bak met stront zijn gaan roeren.
Een bak stront ver van huis waar we niets hadden te zoeken. Is de leercurve van de burgers in Europa net
zo vlak als die van de generaals in 1914? Die keer op keer hun troepen het niemandsland in stuurden? Gaat
de geschiedenis zich herhalen? Of zal er een politicus opstaan met moed die de termen “neutraliteit” en
“vrede” en “non interventionisme” in de mond durft te nemen? En belangrijker, zal er iemand luisteren, een
eeuw later, dit najaar van 2015?
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/11/europa-aan-de-vooravond-van-een-oorlog/#more-315335

Topje van de ijsberg: Migranten plegen in één maand ruim 10.000 officiële misdaden
Dan eisen wij het recht jullie er desnoods net zo hard weer uit
te trappen, want dit zijn en blijven ONZE landen waar velen
van jullie –gezien jullie schandalige gedrag- overduidelijk
helemaal niets te zoeken hebben.
Politici, media en ‘vluchtelingen’organisaties beweren
voortdurend dat misdaden die door migranten worden
gepleegd slechts ‘incidenten’ zijn. Dat is slechts de halve
waarheid: wat inderdaad ‘incidenteel’ is zijn de in de reguliere
media gemelde misdaden door migranten – niet het échte, vele
malen hogere aantal. Alleen al in Duitsland pleegden migranten in één maand officieel ruim 10.000
misdaden – van vechtpartijen, drugshandel, brandstichtingen, overvallen, berovigen, aanvallen met messen
tot aanrandingen en verkrachtingen. En ALS de media hier al over wilden berichten, dan werd zoals
gebruikelijk zoveel mogelijk verzwegen dat het inderdaad om migranten ging. Dat houdt tevens in dat die
10.000 misdaden slechts een fractie van het werkelijke aantal migrantenmisdaden zijn, omdat het
leeuwendeel op last van de politiek wordt verzwegen.
Maar ook de gecensureerde lijst met in de media terug te vinden migrantenmisdaden over de maand juni is
schier eindeloos – en dat terwijl er in de maanden daarna nog vele honderdduizenden, voor minstens 90%
moslimasielzoekers in Duitsland en Europa zijn toegelaten.
Een korte bloemlezing van de islamitische cultuurverrijking anno 2015:
‘Karlsruhe: buitenlanders slaan op vrouwen in’; ‘Dodelijke ruzie in AZC Wismar’; ‘Pool en Maliër verkrachten
27 jarige’; ‘7 jaar gevangenisstraf voor Kosovaarse messenmoordenaar’; ‘Minderjarige ‘vluchtelingen’ in
Bremen vormen dievenbendes’; ‘Irakees steekt AZC in de brand’; ‘Grote hoeveelheid drugs in AZC
Greifswald gevonden’;‘Criminele jongeren uit Marokko en Algerije terroriseren binnenstad van Flensburg’;
‘Bomaanslag door salafisten in Hessen verijdeld’; ‘Vluchtelingen trekken bewapend met knuppels door
Harburg’; ‘Geen sigaretten? Scholier in München bijna doodgereden door ‘zuidelijken’’; ‘Afghaan steekt
medescholier in Hamburg neer’; ‘Mensen met donkere huidskleur overvallen bejaarden in Karlsruhe’;
‘Schiet- en steekpartijen bij Turkse bendeoorlog in Mannheim’; ‘Een kwart van moslims in Duitsland bereidt
tot geweld tegen andersdenkenden’; ‘Schoolkinderen door asielzoekers lastig gevallen en mishandeld’;
‘Asielzoeker probeert 14 jarige te verkrachten’; ‘Irakees verkracht 17 jarig ‘toevalsslachtoffer’’;
‘Groepsverkrachting door Afghanen nauwkeurig gepland’; ‘Somalische asielzoeker probeert na inbraak
vrouw te verkrachten’; ‘Asielzoekers organiseren drugshandel München’; ‘Asielzoekers Solingen verkopen
drugs aan scholieren’; ‘Tien vluchtelingen achtervolgen en mishandelen Freiburger’; ‘Zuiderlingen
mishandelen en beroven man in Wuppertal’; ‘Brutale aanval van Tunesiërs in Bautzen’; ‘ZuidoostEuropeanen slaan rolstoelrijder in elkaar’; ‘Buitenlanders plegen brandaanslag op Hamburger Morgenpost’;
‘Roofoverval in Herford: Niet alle asielzoekers zijn dankbaar’; ‘Gieβen: buspassagiers zijn bang voor
relschoppende asielzoekers’; ‘Haan: Zuiderlingen beroven 57-jarige man met rollator’;
Nog niet overtuigd? Gaan we gewoon nog even verder:
‘Görlitz: 7,5 jaar gevangenis voor verkrachter Özgür B.’; ‘Jeugdige ‘vluchtelingen’ vallen begeleiders met
messen aan’; ‘Suhl: Jonge moeder door Afrikanen overvallen, beroofd en mishandeld’; ‘Brutale roofoverval
in heren door ‘Zuiderlingen’’; ‘Berlijn: Aanval op de politie vanuit door ‘vluchtelingen’ bezette school’;
‘Zwaargewonde na roofoverval door asielzoeker in Dortmund’; ‘Marokkaan mishandelt lerares in Meiβen en
probeert haar te verkrachten’; ‘Bijna 8 jaar gevangenis voor ‘Duitse’ Ghanees vanwege ernstige
mensenhandel, uitbuiting, bijzonder ernstig bedrog en seksuele dwang’; ‘Freiburg: Politie bestormt
drugshandelplaats in AZC’; ‘Opnieuw brandstichting in woning door dronken asielzoeker’; ‘Dode na ruzie
tussen Afrikanen’; ’11 jarige Algerijn breekt in camper in Hamburg in’; ‘Bremen: 15 jarige Marokkaan
gearresteerd wegens vernieling, mishandeling en diefstal’; ’16 jarige ‘donker getinte man’ overvalt bejaarde
vrouw in Bremen’; ‘Irakees veroordeelt wegens verkrachting scholier’; ‘Plauen: 5 jaar gevangenis voor
Pakistaanse verkrachter’; ‘Zes ‘zuiderlingen’ slaan 25 jarige in coma’; ‘Slachtoffer mishandeling overleden’;
‘Verijdelde aanslag: Bom van islamisten was met spijkers gevuld’; ‘’Zuiderlingen vallen bewaker met mes
aan’; ‘Stuttgart: Syriër gearresteerd na aanranding’; ‘Heilbronn: Politie na verkrachting op zoek naar
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‘zuiderling’ ‘Zuiderlingen plegen roofoverval in Oberhausen’; ‘Straatroof in Kassel door Noord Afrikanen’;
‘Hannover: Schietpartij onder Afghanen’; ‘Asielzoekers spuiten hakenkruis en vallen politie aan’; ‘Grafing:
Pakistaanse asielzoeker vernielt voorbijrijdende auto’s met stok’; ‘Aanrandingen door ‘zuiderlingen’ in metro
Chemnitz’; ‘Elmsbüttel: Roemenen gaan met kleinkinderen op inbraaktour’; ‘Viersen: 15 jarige beroofd door
vier ‘zuiderlingen’’; ‘Hannover: Vijf overvallen op oudere vrouwen door zuiderlingen’; ‘Libanese asielzoeker in
Chemnitz voor 56 misdrijven aangeklaagd’; ‘Köln: Gewapende overval op bar door ‘zuiderlingen’ en
‘donkerhuidigen’’; ‘Hamburg: Roofoverval op supermarkt; twee ‘zuiderlingen’ gezocht’; ‘Memmingen: Twee
jonge vrouwen door ‘vreemdelingen’ mishandeld’; ‘Berlijn: 81% veelplegers heeft migrantenachtergrond,
waarvan 33% Turks en 45% Arabisch’; ‘Albstadt: Asielzoekers veroordeeld wegens seksueel misbruik van 7
jarig meisje’; (1)
Als het u nu nog steeds niet begint te dagen, dan geven we het op. Dan wacht u gewoon totdat uzelf, uw
vrouw, uw man, uw moeder, uw vader, uw dochter of zoon het slachtoffer wordt. Want nogmaals:
bovenstaande opsomming is slechts het topje van het topje van een enorme ijsberg.
Xander - (1) Homment
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Topje-van-de-ijsberg-Migranten-plegen-in-n-maand-ruim-10000officile-misdaden
Reactie
Grootste verraad aller tijden
Dat de gevestigde politieke orde in Nederland en in de rest van Europa (behalve dan in sommige landen die
verstandiger omgaan met deze "migranten"-problematiek, zoals bv. Polen en Hongarije) dit allemaal willens
en wetens toestaat, is ronduit te bestempelen als volksverraad en zal, indien deze heilloze 'open-deur"politiek onverkort wordt gehandhaafd, tot een genocide leiden.
Men kan zelfs met recht spreken van het "grootste verraad aller tijden", omdat er nog nimmer op een
dergelijk omvangrijke schaal verraad is gepleegd tegenover het eigen volk.
Nérgens in de geschiedenis is dit ooit voorgekomen, dat bewust de eliminatie van de autochtone bevolking
van een heel continent wordt gepland en uitgevoerd. "Multiculturele" samenleving een farce
Dat "onze" links-liberale politieke "leiders" al jaren dromen van een multiculturele samenleving, waarin wij de autochtonen en de allochtonen- op vreedzame wijze kunnen samenleven, wordt door de door XN
hierboven aangehaalde koppen die over vreselijke, door vreemdelingen gepleegde, misdaden en
gewelddadigheden, volledig weerlegd.
De -hoofdzakelijk- islamitische migranten zullen zich nooit en te nimmer willen aanpassen aan onze normen
en waarden, integendeel: ze eisen dat wíj ons aan hen aanpassen!
Hun "religie" is gebaseerd op anti-Westerse, anti-semitische haat en gaat ook nog eens gepaard met het
plegen van geweld, getuige de vele geweldsdelicten en dan nog maar niet te spreken over de talloze
terreurdaden wereldwijd. Een groot deel van deze "migranten" is ook nog eens afkomstig uit landen die
verwikkeld zijn in (burger-)oorlogen en nemen dus hun oorlogstrauma's -met alle psychologische en
emotionele instabiliteit vandien- met zich mee.
Velen zijn bovendien van hun geboorte af opgegroeid en opgevoed in een islamitische haatcultuur, waarin
van jongs af aan hen wordt geleerd dat de islam "superieur" is, dat je het Westen als de "grote Satan" moet
zien en dat je Joden moet haten en zelfs moet doden.
Recept voor genocide
Dat het niet lang meer zal duren voordat de vlam in de pan slaat, lijkt wel duidelijk.
Binnenkort valt het te vrezen dat, gezien ál deze verontrustende berichten waar XN het hierboven over heeft,
het geweld zal losbarsten in vele steden en stadswijken in grote delen van Europa en ook hier, in ons
Nederland. Zeker wanneer over een aantal jaren, of zelfs minder dan dat, honderdduizenden, zo niet
miljoenen, van deze veelal radicale "migranten" hier overal tussen de autochtone bevolking zullen zitten,
voornamelijk in de, door onze verraderlijke "overheden" in Europa en Nederland, overhaast uit de grond
gestampte extra AZC's.
Geïnspireerd en opgezweept door hun haat-religie en hun immense afkeer van álles en iedereen dat/die niet
islamitisch is, zullen ze niets onbelet laten om steeds meer geweld te gaan gebruiken, zeker wanneer hun
eisen (om bv. de Sharia in te voeren in bepaalde wijken, dan hele steden en tenslotte overal) niet snel
genoeg worden ingewilligd. De autochtone Europeaan en dus ook de Nederlander, is niet opgegroeid in een
haat-cultuur en is dus niet gewend aan geweld op grote schaal.
Bovendien is het voor de (meeste) Europese burgers strikt verboden om wapens te bezitten of om zich
ermee te verdedigen.
Er doemt dus een onheilspellend toekomstbeeld op:als de ongecontroleerde tsunami van deze -veelal
radicale- Moslimmigranten niet tijdig wordt gestopt, dan is de kans op grootschalige geweldpleging en zelfs
een heuse genocide, gepleegd op de autochtone Europese volkeren en nota bene gestimuleerd door hun
laffe "regeringen", een grote waarschijnlijkheid.
Daar is het huidige politieke establishment, met haar autochtonofobie en ronduit volksverraderlijke
wanbeleid, dan direct verantwoordelijk voor.
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Britse moslimleiders: Tijd om te vechten voor islamitische machtsovername
Slechts 5 van de 200 aanwezige moslims klappen voor kritiek op ISIS – Migranteninvasie Europa: Oorlog
naar het voorbeeld van Mohammed
'Discussie' op z'n moslims: Leiders prediken dictaten, en de
toehoorders klappen.
Luttele uren voordat moslimterroristen in Parijs een gruwelijk
bloedbad aanrichtten en er bijna in slaagden een stadion
binnen te dringen en daar duizenden slachtoffers te maken,
riepen islamitische leiders op een bijeenkomst in Londen
moslims op te gaan vechten voor het grote einddoel, namelijk
de totale islamitische machtsovername van Groot Brittannië.
En wat moslimorganisaties in Nederland nu ook mogen
beweren (2) – niets wijst erop dat zij voor ons een minder
afschrikwekkende toekomst in gedachten hebben.
Tijdens de ‘Quiz a Muslim’ bijeenkomst, georganiseerd door blogger Dilly Hussain die een wereldwijd
Kalifaat wil oprichten en de Westerse media nog verder wil infiltreren met propaganda, noemden de leiders
de Britse waarden ‘rotzooi’ en eisten zij dat de Britse wetten voortaan door moslims worden bepaald. Ze
suggereerden zelfs dat de moslims in het land feitelijk nu al in oorlog zijn met de Britten.
Moslims zijn in eerste plaats moslims, geen staatsburgers
Voor een buitenstaander werd weer eens pijnlijk duidelijk wat moslims onder een ‘discussiebijeenkomst’
verstaan. Gediscussieerd werd er namelijk totaal niet; er werden enkel dictaten vanaf het podium
verkondigd, waar de aanwezigen dan luid –of, in de gevallen dat de uitspraken niet extreem genoeg waren,
nauwelijks- voor mochten klappen.
Misschien nog wel pijnlijker, vooral voor alles wat zich ‘links’ en ‘progressief’ noemt: dr. Haitham al-Haddad,
lid van de Britse Sharia Raad en een beruchte Jodenhater die voorstander is van de doodstraf voor iedereen
die de islam verlaat, vroeg of er zich onder de aanwezigen ook Britten bevonden. Na een lange pauze brak
er een ongemakkelijk gemompel uit. De reden: moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en
niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat
onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.
‘Wij zouden wet van het land moeten bepalen’
Taji Mustafah, hooggeplaatst lid van de internationale islamistische organisatie Hizb ut Tahrir –dat streeft
naar een wereldwijd Islamitisch Kalifaat-, maakte dat nog eens goed duidelijk: ‘Dit is een beladen vraag...
Wat betekent dit? Alles wat ze ‘Brits’ noemen betekent helemaal niets. We zouden ons niet moeten afvragen
of wij meer zoals de Britten moeten worden. Wij zouden juist mede moeten bepalen wat Brits is, in wat de
wet van dit land is.’ Iedereen was het erover eens: dat moet de wet van Allah zijn, want die is ‘superieur’ aan
alle ‘door mensen gemaakte’ wetten.
Hij vervolgde dat islam ‘een religie van vrede en oorlog’ is ‘dat ieder aspect van leven beheerst, ook de
politiek, inclusief wat je eet en wat voor kleren je draagt’. In de hele islam is er zonder uitzondering enkel
sprake van ‘vrede’ als een land en een volk volledig onderworpen is aan de islam. Zolang daar nog geen
sprake van is, zolang dit nog niet is bereikt, is er een permanente staat van oorlog met alle ‘ongelovigen’.
Abdur Raheem Green, voorzitter van de Islamic Education & Research Academy (IERA) was een van de
bekendste sprekers. Green erkende ooit ruiterlijk dat ‘islam niet verenigbaar is met democratie’, stelde dat
moslimmannen licht fysiek geweld mogen gebruiken tegen hun vrouwen en dat ‘de islam zijn volgelingen
leert de dood op het slagveld te zoeken... Te sterven tijdens het strijden van de jihad is één van de zekerste
wegen naar het paradijs en de goedkeuring van Allah.’ Recent betrapte een CCTV camera in Londen hem
erop een Joodse man lastig te vallen met de woorden: ‘Haal deze Jood hier ver vandaan, zodat zijn stank
ons niet verstoort.’
5 van de 200 moslims applaudiseren voor kritiek op ISIS
Toen voormalig Guantanamo gevangene Moazzam Begg ISIS veroordeelde omdat ‘zij moslims
vermoorden’, kreeg hij van welgeteld 5 van de 200 aanwezigen applaus. Maar toen hij de Britse premier
David Cameron een ‘extremist’ noemde, kreeg hij van bijna iedereen een langdurige ovatie. Na zijn kritiek op
ISIS onderstreepte Begg dat het de plicht van iedere moslim is om te vechten voor de oprichting van een
Islamitische Staat.
Begg –opgepakt als Syriëganger, maar weer vrijgelaten- kwam met een voorbeeld uit de Koran om te laten
zien hoe moslims in het Westen zich moeten gedragen. ‘De mensen van Medina begonnen een oorlog tegen
Perzië.’ Eén van de hoofdpersonen in dit verhaal was een Perziër die zijn naam behield, maar wel aan de
kant van de moslims vocht. ‘Daarom kunnen jullie ‘Britse’ moslims zijn. Het is prima als je je nu zo noemt,’
waarmee hij impliceerde dat de moslims in het land –net als het voorbeeld uit de Koran- op zekere dag, als
ze sterk genoeg zijn, oorlog zullen voeren tegen de Britse bevolking.
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Maajid Nawaz, adviseur bij de overheid op het gebied van moslimextremisme, legde op Facebook uit dat
‘iedere spreker daar een islamist is die voorstander is van het Kalifaat. Zij geloven in ieder basisprincipe
waar ISIS in gelooft. Ze verwerpen ISIS enkel omdat die in hun ogen te spoedig en te snel proberen het
Kalifaat op te richten’.
Migranteninvasie naar het voorbeeld van Mohammed
‘Vrede’ met ‘ongelovigen’ betekent in de islam dat de Ummah, het islamitische 'rijk' of 'gebied' of 'volk', nog te
zwak is om de overhand te krijgen. Zodra de moslims echter een sterke macht worden schakelen ze
onmiddellijk in de hoogste versnelling over in oorlogsmodus. Om dit concept te begrijpen kijken we naar het
verdrag van Hudaibiya, een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de islam, en een ernstige
waarschuwing voor Europa wat de werkelijke bedoeling is van de moslimmigranten invasie die ons continent
overspoelt.
Tijdens de vroege jaren van Mohammeds kleine, maar groeiende beweging hadden de moslims een conflict
met de stam van Quraysh, die heerste over de heilige stad Mekka en aanvankelijk veel sterker was. Toen
‘de profeet’ en zijn groep Mekka probeerden binnen te sluipen, werden ze onderschept door Quraysh
troepen. Die boden Mohammed echter een vredesovereenkomst aan die bekend is geworden als het
verdrag van Hudaibiya. Beide partijen kwamen overeen elkaar 10 jaar lang niet aan te vallen. Omdat de
moslims toen veruit de mindere waren van de Quraysh, was dit verdrag voor hen buitengewoon gunstig.
Nederlaag = overwinning
Mohammed was echter vernederd en de moslims schaamden zich enorm voor hem, omdat hun grote
profeet zich niet had verzet en niets anders had gedaan dan te buigen en een verdrag met de vijand te
sluiten. Mohammeds reactie was echter typerend voor die van een valse profeet. Hij legde uit dat wat er
gebeurd was eigenlijk een ‘grote overwinning’ was.
Dit gedrag is typerend voor moslims. Ook in moderne tijden beweren ze na iedere militaire nederlaag in
werkelijkheid gewonnen te hebben, hoe groot hun verliezen ook waren. Goed voorbeeld zijn de oorlogen die
e
de Arabisch-islamitische landen tegen Israël voerden (1948, 1967, 1973, de 2 Libanonoorlog in 2006) en
die ze allemaal verloren, maar die in hun eigen vervalste geschiedschrijving als ‘overwinningen’ te boek
staan. (Waarom Israël en de Joden dan nog steeds bestaan en voorspoedig zijn wordt echter niet
uitgelegd...)
Nadat Mohammed zijn nederlaag dus een 'grote overwinning' noemde werden de moslims de 'piraten' van
de woestijn en begonnen ze de welvarende Joodse dorpen aan te vallen. Ze stalen alles van de Joden en
maakten hun vrouwen en kinderen tot slaven. In die tijd zou Mohammed van Allah te horen hebben
gekregen dat het toegestaan was deze vrouwen als seksslavinnen te gebruiken. Dit 'recht' staat nog pal
overeind in de islam en wordt nog steeds veelvuldig toegepast, zeker niet alleen door ISIS.
Vredesverdragen zijn voor islam slechts tijdelijk
Toen andere Arabieren zagen hoe goed de moslims het kregen, stroomden de bekeerlingen toe. De jonge
islamitische religie kon als gevolg van het vredesverdrag van Hudaibiya in slechts 2 jaar tijd onstuimig
doorgroeien van 1500 naar 10.000 mannen. Plotseling waren de moslims groter en machtiger geworden dan
de Quraysh. Ondanks het 10-jarige vredesverdrag dat Mohammed met hen had gesloten vielen hij en zijn
mannen Mekka aan en overwonnen de Quraysh. Zo werden de moslims de onbetwiste heersers in zowel
Mekka als Medina.
Omdat Mohammed in de islamitische religie hèt perfecte en onbetwistbare voorbeeld is kijken moslims niet
op dezelfde manier naar vredesverdragen als wij. In de denkwereld van moslims zijn verdragen geen
bindende overeenkomsten, maar gelegenheden om onder het mom van 'vrede' sterker te worden en je voor
te bereiden op oorlog. Vergis u niet: het sluiten van vredesverdragen met ongelovigen -zoals met ons
Westerlingen- enkel omwille van de 'vrede' is NOOIT het uiteindelijke doel. Het enige toegestane doel van
‘vrede’ met ongelovigen is uiteindelijk de hele wereld te kunnen overwinnen en te onderwerpen aan de
islam.
Islam: Liegen om je doel te bereiken toegestaan
Eén van de beroemdste moslimtheologen aller tijden moedigde moslims dan ook aan te liegen, zolang dit
maar een 'positief en nuttig' doel heeft: 'Spreken is een middel om doelen te verwezenlijken. Als een
prijzenswaardig doel te bereiken is door zowel de waarheid te vertellen als te liegen, is het niet toegestaan
het te verwezenlijken door te liegen, omdat dat niet nodig is. Als het mogelijk is dat doel te bereiken door te
liegen en niet door de waarheid te vertellen, dan is het toegestaan te liegen. ' (Imam Al-Ghazali).
Al-Ghazali zei dat moslims ook mogen liegen om materiële welvaart te verkrijgen: 'Weet dit, dat liegen op
zich geen zonde is, maar als het u schade toebrengt kan het vervelend zijn. U mag echter liegen als het u
voor kwaad behoedt of als het u welvaart brengt.'
Abdullah Al-Araby benadrukte dat dit liegen vooral tegen het Westen moet worden gebruikt: 'Het principe
van het toestaan van liegen voor de zaak van de islam heeft wat betreft de zaken die verband houden met
de verspreiding van de religie van de islam in het Westen grote gevolgen. Moslimactivisten maken bij hun
pogingen om het beeld van de islam op te poetsen en het aantrekkelijker te maken voor toekomstige
bekeerlingen gebruik van misleidende tactieken.'
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Moslimleiders leiden dubbelleven
Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie van ‘vrede'- te beschermen leiden veel 'gematigde'
moslims een dubbelleven. Eén kant preekt tolerantie en vrede tegen het Westerse publiek, maar de andere
kant toont in privé bijeenkomsten juist agressie en haat tegen alles waar het Westen voor staat.
Neem nu Siraj Wahaj, de eerste moslim die het dagelijkse gebed in het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden mocht uitspreken, en daar een toespraak hield vol liefde, broederschap en harmonie. Voor
een moslimpubliek in New Jersey zei dezelfde man echter dat 'moslims de Verenigde Staten moeten
overnemen en de constitutionele grondwet moeten vervangen door het Kalifaat. Als we verenigd en sterk
zijn, dan zouden we onze eigen emir (leider) kiezen en hem trouw zweren. Geloof me, als 6 tot 8 miljoen
moslims in Amerika zich verenigen, dan zal het land van ons zijn.'
Westerlingen slikken islamitische misleiding
Deze ‘gespleten persoonlijkheid’ veroorzaakt verwarring, want over het algemeen kijken noch Amerikanen
en Europeanen, noch hun politieke leiders naar wat deze moslims in het Arabisch zeggen. Dat komt omdat
de meesten van hen wanhopig willen blijven geloven in het goede van alle mensen, en zichzelf in deze tijd
van grote onzekerheid gerust willen stellen met sprookjes. De meeste Westerlingen slikken de islamitische
misleiding daarom nog steeds voor zoete koek. Degenen die wel de waarheid over de ware aard van de
islam durven te spreken worden onmiddellijk verketterd als intolerante, racistische islamofoben.
Zeker na Parijs 13-11-15 zouden Europeanen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben
gezien om eindelijk wakker te worden. Helaas lijkt men er in de politiek en media nog steeds voor te kiezen
om het gevaar ‘islam’ welbewust te blijven ontkennen - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op
de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang tegemoet gaat.
Xander - (1) Breitbart, (2) Refdag.nl
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Britse-moslimleiders-Tijd-om-te-vechten-voor-islamitischemachtsovername
Reacties op ‘Parijs’ bewijzen: Europa geeft zich over
15 november 2015 - Door Joost Niemoller
De aanslagen in Parijs zijn aanslagen op de Westerse beschaving door moslims, die zich gesteund weten
door de tevreden zwijgende ‘ gematigde’ moslimgemeenschappen die het grenzeloze Europa zijn
binnengelopen. Dat zijn de belangrijkste feiten. Het is verschrikkelijk, maar er is niets schokkends aan. We
kennen het patroon al sinds 9-11, Londen, Madrid en al die andere kleinere aanslagen in naam van de
islam. Nee, dat moslims aanslagen plegen stemt me niet somber. Het past binnen de
imperialistische, agressieve ideologie. Dat ‘gematigde moslims’ niet massaal
protesteren, verbaast me ook al niet meer. Maar dat er binnen de politiek correcte
heersende klasse, en hun miljoenen niet-nadenkende aanhangers, geen enkele
sprake is van enig leermoment, is wel zeer verontrustend. Want hiermee wordt de
basis gelegd voor de ondergang van Europa. We zien steeds dezelfde
standaardreacties. Wat ik zoals langs zag komen in de media de afgelopen dagen:
- Het sluiten van grenzen is een sprookje, ook al wil zeventig procent van de
Nederlandse bevolking dat.
- We moeten niet alle moslims over een kam scheren.
- De echte vluchtelingen moeten massaal opgevangen worden.
- Assad, met op de achtergrond Poetin, veroorzaakt het probleem.
- Wilders is het probleem. Hij zet groepen tegen elkaar op.
- Dit is het moment om ‘solidariteit’ te betonen met ‘minderheden.’
- We kunnen de acties van enkele idioten niet toeschrijven aan de moslims
wereldwijd.
- ISIS is een ‘verwerpelijke ideologie’ (Obama), en het is niet nodig hierbij het woord ‘islam’ te laten vallen.
- De multiculturele samenleving blijft een verrijking.
Wat in de jaren zestig werd ingevoerd als de ideologie van de globalisering, heeft inmiddels de vorm
aangenomen van een psychose. De politiek correcte mantra’s sussen ons de dood in, en de vele
verdwaasden zullen dat nauwelijks nog merken.
De oorverdovende, angstige stilte in Europa na Parijs, de volstrekte afwezigheid van actiebereidheid, bewijst
weer eens voor de islamieten dat ze op de goede weg zijn. Dit is het moment om toe te slaan, te beginnen
met de omvolking waaraan de suicidale Europese elites van harte mee instemmen. Een beschaving die op
zijn rug ligt, is klaar voor de totale verovering.
http://joostniemoller.nl/2015/11/reacties-op-parijs-bewijzen-europa-geeft-zich-over/
Een update: feestende moslims en reacties na de aanslag in Parijs.
https://www.youtube.com/watch?v=eSzZcVDK2WM
https://www.youtube.com/watch?v=LCWcqU5ucbg
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De oorlog in Syrië was een setup om het ISIS paard van Troje te creëren
Hoe langer we de situatie in Syrië beschouwen hoe meer het
duidelijk wordt dat de oorlog in Syrië een setup is van de grote
spelers gezamenlijk. Dat is nogal een uitspraak en ik zal deze dan
ook in dit artikel onderbouwen. Iedereen die een beetje ontwaakt is
uit de propaganda hypnose van de Mainstream Media zal
inmiddels wel doorhebben dat het Westen de grote aanstichter is
van deze oorlog. Rusland ontpopt zich inmiddels als de ‘good guy’
in het Midden Oosten door Syrië te hulp te schieten en te doen wat
Amerika, Europa en Israël tot nu toe maar niet leek te lukken,
namelijk terreurgroepen platbombarderen en verjagen. Amerika
vindt natuurlijk dat Rusland ongebreideld te werk gaat en dat
partijen als Al Nusra niet aangepakt mogen worden door de
Russen, omdat Amerika deze groepen openlijk steunt. De schijnvijand ISIS mag wel aangepakt worden,
maar dat onderscheid maakt Amerika slechts en alleen voor de bühne. Het westen zelf heeft ISIS immers
nog nauwelijks schade kunnen berokkenen. In werkelijkheid steunen Amerika en alle aan het Westen
gelieerde partijen (zoals Europa, Turkije en Israël) duidelijk ook ISIS. ISIS is zelfs hun eigen creatie.
We wisten al dat Iran zich in de strijd aan het mengen is in Syrië en inmiddels wordt duidelijk dat het
oliestaatje Qatar dreigt om samen met Saudi Arabië en Turkije, Iran aan te pakken. Het lijkt een helder
plaatje te zijn. Op onderstaande afbeelding ziet u de verdeling van de partijen die zich in de strijd mengen.
Eerder lichtte ik al toe dat we twee grote kampen zien, namelijk: ‘Kamp West’ bestaande uit Amerika,
Europa, Turkije, Saudi Arabië, Israël en alles wat binnen de NAVO valt. Dan hebben we het alleen over het
Midden Oosten, maar kijken we naar het wereldwijde schaakbord dan is de oorlog in Oekraïne onderdeel
van het optuigen van de kampenverdeling, waarbij wereldwijd landen betrokken worden. Zelfs Australië en
Japan zitten dus in ‘Kamp West’. Ook in die regio lopen de spanningen op. ‘Kamp Oost’ is alles wat aan
Rusland gelieerd is, dus Iran, Syrië, Libanon, China enzovoort. Xandernieuws komt met onderstaand plaatje
en vermeldt daarbij [citaat]: De vlaggen van de belangrijkste partijen die op dit moment actief militair
betrokken zijn bij de oorlog in Syrië. Rood gekleurd: Anti-Assad (afgebeeld: Turkije, Saudi Arabië, Jordanië;
verder: VS, Groot Brittannië, Frankrijk, Australië, Ver.Ar.Emiraten, Qatar); Groen gekleurd: Pro-Assad
(Rusland, Iran, Hezbollah, Koerden); Geel gekleurd: Dubbele / tegenstrijdige belangen (Irak, Israël). Verder
is China (pro-Assad) militair aanwezig, maar nog niet actief, en trekt Canada zich uit de Amerikaanse coalitie
terug. Egypte is pro-Assad maar niet militair actief. Zwart gekleurd: ruwweg door ISIS gecontroleerd gebied.
O.a. Nederland doet alleen in Irak mee en is dus niet afgebeeld.
Belangrijk om nog te begrijpen is dat de twee grote kampen
zich gelieerd hebben aan de twee hoofdstromingen binnen de
islam. ‘Kamp West’ neemt het op voor de Soennitische tak en
‘Kamp Oost’ werkt samen met de Sjiitische landen, zijnde
Libanon, Syrië en Iran.
Nu krijgt iedereen die de alternatieve media enigszins volgt
wellicht de indruk dat Rusland een beetje de ‘good guy’ is. De
verslaggeving uit Rusland lijkt eerlijker dan de
propagandaleugens van de westerse media en Poetin boekt
tenminste echt resultaat met het bestrijden van ISIS. Het is de timing gecombineerd met allerlei andere
signalen die mij doen vermoeden dat we te maken hebben met een georkestreerd schaakspel waarin alle
partijen gewoon hun rol vervullen. Dat is nog eens complotdenken 2.0 vindt u niet?
Binnen de alternatieve media gaan er nogal wat geluiden op van mensen die denken dat Poetin geholpen
wordt door bijvoorbeeld aliens/ET’s die de mensheid gunstig gezind zouden zijn. In dat kader zou Poetin dan
ook de betrouwbare ‘good guy’ vervullen en gesteund worden door buitenaardsen. Amerika zou onder
invloed staan van reptiel-achtigen, Archontische of Annunaki invloeden en dus de ‘bad guy’ zijn. In mijn
optiek hebben we hier te maken met een nieuw ‘vangnet voor ontwakenden’. Het alien verhaal lijkt weer een
zoveelste afleidingsmanoeuvre in het daadwerkelijk doorzien van wat er gaande is. Houd in gedachten dat
voor het optuigen van een grote alles omvattende wereldoorlog vol dood en verderf twee grote partijen nodig
zijn die krachtig genoeg zijn om bedreigend voor elkaar te zijn. Ik geloof wel degelijk dat we te maken
hebben met invloeden vanuit een hogere dimensie, maar helaas niet in de good guy / bag guy verdeling.
Toegegeven: dan wordt de situatie wel behoorlijk pessimistisch. Hoe mooi zou het zijn als we inderdaad op
Poetin kunnen hopen als de verlosser van de mensheid onder auspiciën van de goede aliens? Een nieuw
soort redding van een hogere macht! Deze keer geen profeet of heiland, maar aliens die de BRICS landen
steunen.
Er rijzen simpelweg wat vragen die de indruk wekken dat deze gedachte iets te euforisch is. Hoe kan het dat
Rusland pas zo laat ingreep in Syrië? Waarom lijkt dat ingrijpen van de Russen nu juist zo mooi getimed te
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zijn in het kader van het opgang brengen van een extra grote vluchtelingenstroom naar Europa? Waarom
werkt Rusland samen met Israël in het coördineren van de vluchten boven Syrië (zie hier) of is dat slechts
propaganda nieuws? Hoe kan het dat Turkije achter de schermen bezig is de Sjiitische wereld met de
Soennitische wereld te verbinden (zie hier)? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de oorlog in Syrië
opgetuigd is met medeweten van alle partijen en dat de echte agenda verscholen ligt in de profetieën en
voorspellingen als de brief van Albert Pike uit 1871? Moest deze oorlog in Syrië worden opgetuigd om een
geloofwaardig alibi te hebben om zo een enorm Islamic State leger op te kunnen tuigen die met name
Europa kon binnentrekken als een paard van Troje? Is het de bedoeling dat waar wordt wat Pike in zijn brief
aan Mazzini schreef [citaat] De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de
“Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De
oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het
politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict
zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting.
Is er dan geen hoop uit al deze ellende en is het dan echt zo dat we aanstevenen op een groot Armageddon
scenario? In mijn optiek worden inderdaad religieuze profetieën gevolgd als scripts. Sterker nog ik denk dat
we in een soort simulatieve realiteit leven waarin de grote regels van het programma al vastliggen; zoals in
een interactieve game de spelers wel hun input kunnen hebben op het spel, maar het de software is die
bepaalt binnen welke regels en schematiek het spel gespeeld kan worden (zie hier en hier). De kaders
liggen als het ware gewoon vast. Daarom kunnen profetieën ook uitkomen en daarom lijkt religie ook zo’n
aanzuigende werking te kunnen hebben. De hoop die er is, ligt niet in de verlossing van een ‘good guy’ alien
ras of een religieuze uitkomst met bijbehorende verlosser, nee de hoop ligt hem in het ontwaken uit deze
simulatieve realiteit en in te gaan zien dat onze ziel verbonden is met de bron. Kort gezegd: het maakt niet
uit wat er binnen deze simulatie gaat gebeuren. Het verloop van de game ligt al vast. Het is slechts de kunst
om ten tijde van alle Armageddon-achtige ellende die de mensheid de komende jaren te wachten staat de
rust en het vertrouwen te bewaren. Angst houdt ons ‘in tune’ met (afgestemd op) de software van deze
simulatie. Liefde en vertrouwen houdt ons ‘in tune’ met onze oorsprong.
Bron linkvermeldingen: debka.com, shoebat.com, xandernieuws
http://www.beyondthematrix.nl/2015/10/23/de-oorlog-in-syrie-was-een-setup-om-het-isis-paard-van-troje-te-creeren/

Het 5 stappen programma – herken het
Geschiedenis kan je veel leren, als je de moeite neemt om te kijken. William Dean A. Garner heeft uitgebreid
onderzoek gedaan naar machtsstructuren en de power-elite in de schaduw tot zo ver terug als tot de jaren
1500, en ziet een duidelijk herhalend patroon. In 5 stappen de wereld reorganiseren in jouw voordeel:
Stap 1: Demoraliseren. De power-elite start de cyclus met eindeloos verspreiden van slecht nieuws middels
de media, het verspreiden van schulden middels (centrale) bankiers, gecreëerde recessies en depressies
middels beïnvloeden van valuta en de markt, etc. Het demoraliseren van de bevolking van een land of regio
waarin men de machtsstructuur wil veranderen.
Stap 2: Destabiliseren. Het creëren van wrijving, het uitvergroten van verschillen. Tussen verschillende
laden, tussen rijk en arm, tussen geloofsovertuigingen, tussen rassen, werkende mensen vs werkelozen,
autochtonen vs allochtonen, etc. Vooral ook het creëren van schijndivisie en die uitbuiten middels het zaaien
van angst.
Stap 3: Orkestreren van crises. Na stap 1 en 2 is het gemakkelijk om de gewenste vonk te creëren die de
gewenste crises doet oplaaien. De bekende valse vlag aanvallen als 9/11 in de VS, MH17 zoals het er nu
naar uit ziet voor NL, de recente aanslagen in Frankrijk, 3/11 in Madrid, 3/11 in Japan, de 7 en 21 juli 2005
bomaanslagen in Londen, het financieren van beide zijden in oorlogen zoals WO1 en WO2, het ruzie zoeken
middels ISIS en in Irak, Libië, Syrië, Rusland, Oekraïne, etc. Dichter bij huis: de eurocrisis.
Stap 4: Forceren van wetgeving. over de rug van de crisis komt onwenselijke wetgeving. Problem-ReactionSolution. U herkent direct de eurocrisis met als gevolg de 2 en 6 pack, het Europees Semester, fondsen als
het EFSF en ESM die onze schatkist opende, de Bankenunie, het volledig wegnemen van democratie in
landen als Griekenland, Ierland, en sinds onlangs de roep voor de Eurozone regering. Denk ook TTIP, ISDS,
TISA, CETA om de slechte economie ‘te stimuleren’. Denk aan het recente versoepelen van het ontslagrecht
om banen ‘te creëren’, het vergaand opdoeken van de sociale zekerheid met de (her)introductie van
dwangarbeid, etc.
Stap 5: Normaliseren. De oppositie stillen en de mensen de nieuwe normaal opleggen. Na elk
verandertraject moet de nieuwe normaal afgekondigd worden om het te laten inzakken bij de bevolking en
het hun eigen te (laten) maken. Voordat een nieuwe cyclus gestart kan worden moet je de mensen laten
wennen en acclimatiseren aan hun nieuwe, opgelegde realiteit.
(H)Erkennen is de eerste stap naar verbetering
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Zo wordt het spel gespeeld. Verraderlijk eenvoudig ergens, maar over de afgelopen honderden jaren
veelvuldig bewezen zeer succesvol. Herken dit gedrag, herken deze methode en zie hoe het wordt gebruikt
tegen je. Pas als je het gebruik van de methode erkent en herkent kan je stappen nemen naar verbetering
van de situatie.
Overgenomen van “Who Really Owns Your Gold”, een boek van W.D.A. Garner. Er is ook vrij veel materiaal
online over te vinden als je even zoekt.
http://langleveeuropa.nl/2015/08/het-5-stappen-programma-herken-het/

Aan alle vluchtelingenwerkers in Duitsland!
Geplaatst op 15 november 2015door E.J. Bron
(Door: Reinhard Sigl – Vertaling: E.J. Bron)
Hebben jullie je volk ook zo geholpen zoals nu de
vluchtelingen?
Hebben jullie voor Duitse arme kinderen inzamelingsacties in
het leven geroepen?
Hebben jullie je arbeidstijd gratis voor Duitse arme kinderen,
jongeren en volwassenen ter beschikking gesteld?
Hebben jullie woonruimte voor arme Duitsers ter beschikking gesteld?
Zijn jullie ook de “lieve oma” voor Duitse kinderen?
Zamelen jullie in winkels levensmiddelen in voor de arme Duitsers om ze daarna onder daklozen te
verdelen?
Zorgen jullie er ook voor dat de Duitsers het hele jaar door een dak boven hun hoofd hebben?
Betalen jullie voor de arme Duitsers pensions en hotels, opdat ze daar gratis kunnen overnachten?
Zijn jullie geïnteresseerd in de 30.000 dakloze kinderen in Duitsland?
Zorgen jullie voor de 1 miljoen pensioengerechtigden die onder de armoedegrens leven en laten jullie hen
goedkoper in jullie woningen en huizen wonen?
Zorgen jullie ervoor dat er complete hallen voor arme Duitsers gehuurd en verbouwd worden, opdat ze daar
gratis kunnen wonen?
Zorgen jullie voor jullie jongeren, opdat zij altijd een dak boven hun hoofd en drie warme maaltijden per dag
hebben?
Organiseren jullie inzamelingsacties in supermarkten, opdat de arme gezinnen in Duitsland genoeg luiers en
genoeg verzorgingsproducten hebben?
Houden jullie dagelijks protestacties en demonstraties voor de meer dan 1 miljoen gesanctioneerde Duitsers
op existentieel gebied?
Zorgen jullie ervoor dat iedere Duitser driemaal per dag te eten heeft?
Betalen jullie de stroomkosten voor arme Duitsers?
Geven jullie je huizen aan arme Duitsers, opdat ze er gratis in kunnen wonen?
Mogen de arme Duitsers in Duitsland gratis met het openbaar vervoer reizen?
Laten jullie de moeders in Duitsland minder werken, opdat ze meer tijd voor hun kinderen hebben?
Ondersteunen jullie de Duitsers dusdanig, zodat zij minder hoeven werken?
Organiseren jullie jezelf dusdanig, zodat het de Duitsers zo goed gaat als nooit tevoren?
Verdelen jullie je geld onder de arme Duitsers?
Maken jullie hier voor iedere Duitser een waardig leven in Duitsland mogelijk?
Zorgen jullie ervoor dat geen Duitser in Duitsland bestaansmoeilijkheden heeft?
Ondersteunen jullie elkaar wederzijds bij het overleven in Duitsland?
Vinden jullie jezelf belangrijk?
Willen jullie dat jullie landgenoten in Duitsland het goed gaat?
Interesseert jullie hun lot?
Zorgen jullie ook voor de mensen in Duitsland die door de autoriteiten in de steek worden gelaten?
Zorgen jullie er ook voor dat Duitsers hun recht krijgen in Duitsland?
Zorgen jullie er ook voor dat de Duitsers in Duitsland geen onrecht wordt aangedaan?
Zorgen jullie er ook voor dat de Duitsers met net zoveel respect, achting en zorg behandeld worden als de
buitenlanders in Duitsland?
Zorgen jullie er ook voor dat de Duitsers hetzelfde recht op een gratis onderkomen in Duitsland krijgen als ze
bij een opvangstation voor daklozen terechtkomen?
Zorgen jullie er ook voor dat iedere Duitser in Duitsland onmiddellijk een maaltijd krijgt als hij in een
opvangkamp voor daklozen komt?
Zorgen jullie er voor dat er in iedere stad een opvangkamp voor daklozen is, dat ervoor zorgt dat de dakloze
het hele jaar door een dak boven zijn hoofd heeft, zonder welke voorwaarden dan ook?
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Zorgen jullie er voor dat iedere Duitser naar plaatsen kan gaan die hem van hetzelfde voorzien als de
vluchtelingen in Duitsland?
Zorgen jullie er voor dat de Duitsers van dezelfde sociale uitkeringen in Duitsland worden voorzien als de
vluchtelingen?
Zorgen jullie er voor dat de Duitsers net zo onvoorwaardelijk verzorgd worden als de vluchtelingen?
Zorgen jullie er voor dat de Duitsers van dezelfde vrijheden in hun opvangkampen mogen genieten als de
vluchtelingen?
Zorgen jullie er voor dat iedere Duitser het recht heeft dezelfde uitkeringen als de vluchtelingen in Duitsland
te krijgen op dezelfde voorwaarden?
Zorgen jullie er voor dat de Duitsers zich tot openbare instanties kunnen richten om daar onmiddellijk en
volledig on-bureaucratisch een dak boven het hoofd te krijgen, het hele jaar, inclusief stroom, zakgeld van €
390,- in de maand en drie warme maaltijden per dag, zonder papieren, zonder welke vorm van eisen dan
ook en nog dezelfde dag?
Zorgen jullie er d.m.v. publieke acties en oproepen in kranten voor dat het leed van de arme Duitsers in
Duitsland verzacht wordt?
Als jullie dit niet voor iedere Duitser in Duitsland mogelijk maken en hen niet dezelfde kansen geeft om te
overleven in Duitsland zoals buitenlanders, dan zijn jullie racisten!
Bron: https://piksozial.wordpress.com
Auteur: Reinhard Sigl
https://ejbron.wordpress.com/2015/11/15/aan-alle-vluchtelingenwerkers-induitsland/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Waarom stond er toevallig een politie oefening gepland op 13-11-2015 in Parijs?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 15 november 2015
Toeval bestaat! Maar het is op zijn minst opmerkelijk te
noemen dat op 9/11 het Amerikaanse
luchtruimbeveiligingssysteem NORAD een oefening hield,
waardoor de straaljagers van het nabij gelegen Langly Airforce
Base per ongeluk oostwaards vlogen (in plaats van richting het
WTC) en er dus straaljagers van het veel verder Otis Air
National Guard Base moesten opstijgen die nét te laat waren
voor interceptie van de “gekaapte” vliegtuigen die het WTC
raakten. Net zo toevallig stond er een oefening gepland van de
Franse hulpdiensten op vrijdag de 13e in Parijs (zie filmpje
onder). Dat geeft te denken, maar zegt natuurlijk niets over de aanslag zelf. In dit geval zou je kunnen
zeggen dat het een voordeel was en dat dit juist het snelle ingrijpen van de Franse politie ondersteunde.
Toch is het opmerkelijk te noemen dat er bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen steeds een oefening
gepland blijkt te staan. Nee, natuurlijk hebben we niet te maken met een hoax; dit is een serieuze aanslag
waarbij echt doden gevallen zijn. 9/11 was ook geen hoax. Zoiets noemen we liever een inside job. Maar
een inside job is moeilijk te definiëren als we het hebben over een zeer langgerekte voorbereiding waarbij
‘huurlingen’ uit de kweekvijver komen van de geheime diensten. Dat vergt dat u bereid bent wat meer van uit
het grote plaatje naar de zaken te kijken. Dat grote plaatje laat dan zien dat geheime diensten jaren lang
gewerkt hebben aan deze setup van integratie van moslims in Europa en het opbouwen van de
kweekvijvers, genaamd moskeeën (en dergelijke), gefinancierd met Arabisch geld. En Arabisch geld is
eigenlijk weer zionistisch geld uit olie dat wij, de rijke Westerse landen consumeren.
Ik zal het wat verder uitdiepen. Om te beginnen is het niet zo dat alle moslims onze vijanden zijn en dat de
islam en haar aanhangers per definitie kwaadwillend zijn. Je kon ook niet zeggen dat katholieken
kwaadwillend waren, omdat de kruisvaarders zo’n duizend jaar geleden enorme bloedbaden aanrichtten. Het
zijn de krachtvelden achter de schermen die aan de touwtjes trekken en de ‘gewone man’ meetrekken in dit
stigma. Rechts politieke partijen spelen as we speak natuurlijk wel in op deze stigmatisering; wat weer
bijdraagt in het op scherp zetten van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. En dát is hét belangrijke
effect dat men nu ook doelbewust heeft willen creëren.
De kabal – de heersende elitaire klasse (de ik hier de Saturnus cult pleeg te noemen) – heeft deze
opkomende derde wereld oorlog (die volgens paus Franciscus al begonnen is) al eeuwen te voren gepland.
Vindt u dat ongeloofwaardig? Dat begrijp ik heel goed. Dat zou namelijk impliceren dat ook wereld oorlog I
en II mogelijk al vooraf gepland stonden. Welnu, als u zich daar eens serieus in zou verdiepen komt u
misschien tot bizarre ontdekkingen. In dit artikel op de website Truthseeker1313 leest u niet alleen dat de
familie Bush via de Union Banking Corporation en IG Farben Adolf Hitler financierde, u leest ook hoe
Nederland met Prins Berhard een sleutelrol speelde in het wegsluizen van honderden Nazi topfiguren via de
KLM. Hiervoor gebruikten ze reisdocumenten van het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Nederlandse
concern Philips werkte intensief samen met de Gestapo tijdens de oorlog. Maar veel erger is het om te lezen
hoe Prins Bernhard feitelijk het Nazi-regiem voort wilde zetten via eerst de Benelux, daarna Europa en in
wereldverband via de Bilderberggroep. Nederland speelde dus een sleutelrol in de onopvallende voortzetting
van het Nazi-regiem. Als u ontdekt dat ook Prins Philip van Engeland, net als Prins Bernhard, een Duitser
met nazi-roots is en u gaat alle verborgen en zichtbare signalen optellen, dan komt u misschien tot de
vervelende conclusie dat het nazi-regiem nooit opgeheven is. Als u dus de echte geschiedenis durft
bestuderen en durft te overstijgen wat u in de schoolbanken geleerd heeft, verandert uw wereldbeeld
waarschijnlijk dramatisch.
We komen dan automatisch op de vraag of de huidige opkomst van Islamic State (of ISIS) ook al gepland
stond. Het antwoord daarop vergt wederom ‘verder kijken dan uw neus lang is‘ en buiten de denkkaders te
durven treden van wat de Main Stream Media u voorkauwt. Zij proberen uw aandacht nu te focussen op ‘het
profiel van de daders en of de geheime diensten wel of niet iedereen in de gaten kan houden‘. De werkelijke
vraag is: “Wie creëerde de opkomst van dit moslim-terrorisme in the first place?” Er is jaren lang gewerkt aan
deze agenda. Al veelvuldig wees ik op de brief van 33e graad vrijmetselaar Albert Pike (zie hier) waarin alle
drie wereldoorlogen voorspeld werden en waarvan de eerste 2 volgens planning plaatsvonden. De derde lijkt
nu ook uit te komen. De vrijmetselarij lag ten grondslag aan de Amerikaanse maatschappij (zie hier) en kan
dus niet worden weg gepoetst met betrekking tot haar invloed op het wereldtoneel. Wat mij betreft mag u
‘vrijmetselarij’ vervangen door de term ‘Saturnus cult’. Dit heb ik in meerder artikelen hier op de site
toegelicht. Als Albert Pike zijn brief al in 1871 schreef zouden we dus kunnen stellen dat de planning voor dit
soort oorlogen al decennia, zo niet eeuwen, vastligt. Dat Europa dus de laatste decennia door middel van
immigratie en het toestaan van de bouw van moskeeën zelf de basis gelegd heeft voor de gewenste
kampenstrijd die moet leiden tot de derde wereldoorlog tussen moslims en het zionisme, zou dan steeds
duidelijker kunnen worden. Nogmaals: het zijn niet de oprechte gelovigen of de zoveelste generatie
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allochtonen die hier enige blaam treffen. Het gaat om de grote agenda die achter de schermen decennia
lang door de heersende kabal gepusht is. Men heeft de atmosfeer geschapen waarbinnen de oprichting van
de Islamitische Staat en de aanzuigende werking van de strijd in Syrië kon resulteren in het behalen van het
beoogde doel.
Kortom de heersende kabal had al decennia lang gepland staan dat Europa zou ver-islamiseren. Men wilde
massa immigratie. De oorlog in Syrië moest worden gestart om een vluchtelingenstroom op gang te brengen
die het zelfgeschapen ‘ISIS paard van Troje‘ naar Europa kon trekken. Zijn dan alle vluchtelingen potentiële
terroristen? Zijn alle moslims potentiële terroristen? Nee, natuurlijk niet! Maar onder al die vluchtelingen
zitten de Westerse huurlingen vermengd; zij die wij ISIS-strijders plegen te noemen. Dat zijn door het
Westen opgeleide, bewapende en getrainde huurlingen. En door aanslagen, als die van vrijdag de 13e in
Parijs, wordt nu doelbewust het spanningsveld tussen al die oprechte moslims – die juist met dat doel
decennia lang naar Europa gehaald zijn – en de autochtone bevolking, opgewekt. Kortom: het is al decennia
lang zo gepland dat er veel immigranten naar Europa moesten komen die een ander geloof bij zich droegen;
juist dat ene geloof dat men wilde misbruiken voor die reeds lang geplande derde wereldoorlog. Het klein
percentage huurlingen onder al die oprechte gelovigen, dat nu gebruikt wordt om aanslagen te plegen, moet
leiden tot een enorm spanningsveld tussen moslims en de autochtone bevolking, waardoor er haat en nijd
tussen die twee groepen gecreëerd wordt. En als die haat en nijd er eenmaal is, wil men (de kabal) niets
liever dan dat die twee groepen elkaar in de haren gaan vliegen. De terreuraanslagen dienen als het ware
als de lont in het (decennia lang gevulde) kruidvat. Het is dus juist nu de kunst om (als autochtone bevolking
zijnde) niet gevoelig te worden voor moslim-haat of angst dat iedere moslim een potentiële terrorist is. De
gewone man in de straat (de gewone moslim in de straat) heeft niets, wil niets en zal niets met deze
terreuraanslagen van doen willen hebben. Het is de heersende elitaire klasse die graag wil dat dit
spanningsveld geschapen wordt. Het is dus juist nu de kunst dat de massa de ogen opent en ziet wie er
daadwerkelijk achter de aanslagen in Parijs zit. Dat zijn niet die paar schietgrage gehersenspoelde
uitvoerders met een ISIS embleem op hun jasje. Het zijn hun opdrachtgevers! Het is de heersende elitaire
kabal. Het zijn de witte boorden in Den Haag, Brussel, Washington DC, Moskou, Jeruzalem, het Vaticaan
(etc.) en de geheime diensten die aan de touwtjes trekken. Time to really wake up!
https://youtu.be/sH5D1FsVuGM
http://www.beyondthematrix.nl/2015/11/15/waarom-stond-er-toevallig-een-politie-oefening-gepland-op-1311-2015-in-parijs/

Analist: “Aanslag Parijs was mogelijk valse vlag-operatie”
Robin de Boer 15 november 2015
De aanslagen in de Franse hoofdstad Parijs zijn mogelijk een ‘valse vlag-operatie’ geweest, zodat de
Verenigde Staten en hun bondgenoten meer en zwaardere bombardementen kunnen gaan uitvoeren in
Syrië. Dat zegt een Canadese politiek commentator.
Een getuige vertelde aan persbureau AP dat de schutters ‘Allah is groot’ riepen in het Arabisch terwijl ze
restaurantgangers en concertbezoekers doodschoten. “Als iemand Allah is groot roept hoeft dat nog niet te
betekenen dat diegene moslim is,” zei Edward Corrigan. “Het betekent mogelijk dat dit een valse vlag is
geweest.”
De VS en Frankrijk geven de Syrische overheid mogelijk de schuld van de aanslagen om vervolgens in het
wilde weg bommen te kunnen gooien op het land, aldus Corrigan. “Daarbij zal een groot deel van de
infrastructuur worden verwoest, zullen veel burgers omkomen en zal er net als na 9/11 erg overdreven
worden gereageerd. De Amerikanen zagen hun kans schoon om Irak binnen te vallen en meer dan een
miljoen Irakezen te doden.”
“Irak had uiteraard niets te maken met 9/11, maar daar hoor je nu niets meer over,” ging hij verder.
Terroristische plaag
Op vrijdag werden in Parijs meerdere aanslagen gepleegd, waarbij meer dan 150 mensen zijn omgekomen.
Het gaat om één van de dodelijkste aanvallen op de Franse hoofdstad sinds de Tweede Wereldoorlog.
De Amerikaanse president Barack Obama beloofde dat de VS klaarstaat voor de Franse overheid en
burgers. Obama belde vrijdagavond met de Franse president François Hollande. “De twee leiders beloofden
samen te werken om de terroristische plaag te bestrijden,” liet het Witte Huis in een verklaring weten.
Vlak voor de aanslagen werd op de Amerikaanse tv een interview uitgezonden waarin Obama sprak over de
recente successen tegen terreurgroep IS. “Ik denk niet dat ze sterker worden,” zei Obama tijdens het
programma Good Morning America. “We hebben ze onder controle.”
[PressTV] - http://www.ninefornews.nl/analist-aanslag-parijs-was-mogelijk-valse-vlag-operatie/
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