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“België zal een islamitische staat worden”
(Door: Soeren Kern)
Twee moslim politici, die verkozen werden bij de
gemeenteraadsverkiezingen in Brussel op 14 oktober 2012, hebben
gezworen de islamitische sharia wetgeving in België te zullen
invoeren.De twee kandidaten, Lhoucine Aït Jeddig en Redouane
Ahrouch, van de jonge partij Islam, wonnen zetels in de sterk
geïslamiseerde Brusselse gemeenten Sint Jans-Molenbeek en
Anderlecht.Tijdens een persconferentie in Brussel na de verkiezingen op
25 oktober maakten de twee gemeenteraadsleden, die op 3 december de eed zullen afleggen, duidelijk dat
ze hun verkiezing zien als de sleutel tot de bevestiging van de moslimgemeenschap in België.
“We zijn verkozen islamisten maar bovenal zijn we moslims,” verklaarde Ahrouch. “De islam is compatibel
met de Belgische wetgeving. Als verkozen moslims omarmen we de koran en de tradities van de profeet
Mohammed. Wij geloven dat de islam een universele godsdienst is. Onze aanwezigheid in de gemeenteraad
zal ons de gelegenheid geven ons kenbaar te maken,” zei Ahrouch, die weigert in het openbaar vrouwen de
hand te drukken of oogcontact met hen te hebben.
Op een gegeven ogenblik stelde Ahrough, 42, dat hij zal trachten dat de “beslissingen en oplossingen van
de gemeenteraad duurzaam en definitief zullen zijn en dat ze zullen ontstaan vanuit de islam.” Ahrouch, die
in 2003 veroordeeld werd tot 6 maanden hechtenis wegens het slaan en verwonden van zijn gehandicapte
echtgenote, besteedt veel tijd aan gesprekken over de ethiek in de politiek en “respect voor de ander.”
Elders verklaart Aït Jeddig, 50, dat de islam het pad geëffend heeft voor “de geboorte van de Europese
beschaving”. (Hij maakt geen melding van de joods-christelijke en Grieks-Romeinse wortels van Europa.) Hij
benadrukt ook dat de islam verenigbaar is met vrijheid en democratie. De derde kandidaat van de partij
Islam, Abdelhay Bakkali Tahar, 51, haalde niet genoeg stemmen om verkozen te worden in Brussel-Stad.
De partij Islam, die ook bij de Europese verkiezingen van 2014 wil aantreden, bracht drie kernpunten in haar
programma naar voren: het serveren van halal maaltijden in scholen, het erkennen van de islamitische
religieuze feestdagen en het verwerven van een wet die het dragen van islamitische hoofddoeken in het
openbaar toestaat.
Ahrouch heeft al eens een gooi gedaan naar een politiek mandaat. In 1999 richtte hij een politieke partij
“Noor, de islamitische partij” op, die een 40 puntenprogramma vooropstelde, gebaseerd op de islamitische
sharia. Deze punten omvatten o.a.:
- 7) afschaffing van intrestbetalingen (riba) in de Belgische banksector
- 10) het aanpassen van de Belgische justitie volgens de islamitische wetten
- 11) de herinvoering van de doodstraf
- 12) een verbod op alcohol en sigaretten
- 13) het aanmoedigen van het tienerhuwelijk
- 16) scheiding van mannen en vrouwen in het openbaar
- 20) verbod op gokken en loterij
- 39) het creëren van een officieel islamitisch aalmoezenfonds (zakat)
Ahrouch bevestigt dat zijn uiteindelijk doel – de oprichting van een islamitische staat in België, gebaseerd op
de islamitische sharia wetgeving –onveranderd blijft.
Tijdens een gesprek met een verslaggever van de RTBF, de openbare omroep van het Franstalig deel van
België,verklaarde Ahrouch: “De agenda blijft nog altijd dezelfde, maar onze aanpak is nu veranderd. Ik meen
dat we de bevolking moeten sensibiliseren, hen doen begrijpen welke voordelen er zijn bij het hebben van
islamitische mensen en islamitische wetten. En dan zal het helemaal vanzelfsprekend zijn islamitische
wetten te hebben en een islamitische staat te worden.”
Waarop de verslaggever onderbrak: “Een islamitische staat in België?” Ahrouch antwoordde: “Natuurlijk in
België! Ik ben voor de islamitische sharia wetgeving. Ik ben ervoor. Het is een strijd van lange adem die
tientallen jaren of zelfs een eeuw zal duren, maar de beweging is op gang gebracht.”
Het verschijnen van de partij Islam komt te midden van een snel groeiende moslimbevolking in de Belgische
hoofdstad. Volgens een boek van de KUL, Katholieke Universiteit Leuven, de top Nederlandstalige
universiteit in België, maken moslims nu al voor ¼ deel uit van de Brusselse bevolking.
In absolute cijfers uitgedrukt heeft het aantal moslims in Brussel, waar de helft van alle moslims in België
woonachtig is, 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “Hoofdstad van Europa” nu de meest
islamitische Europese stad is.
Praktisch gezien kan de islam meer mensen mobiliseren dan de R-K kerk, politieke partijen of vakbonden –
dit volgens het boek “De iris en de halve maan”, het resultaat van meer dan een jaar veldonderzoek. De
auteur van het boek, socioloog Felice Dassetto, voorspelt dat in 2030 moslims de meerderheid van de
Brusselse bevolking zullen uitmaken. Moslims maken nu voor ca. 6% deel uit van de totale Belgische
bevolking, één van de hoogste percentages in Europa. Er wordt verwacht dat hun aantal tegen 2020 tot
meer dan 10% zal stijgen.
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De meeste moslims in Brussel zijn afkomstig uit Marokko (70%) en Turkije (20%); de rest (10%) komt uit
Albanië, Egypte, Pakistan en Noord Afrika. Zij kwamen naar België in de zestiger jaren als gastarbeiders.
Alhoewel het gastarbeidersprogramma geannuleerd werd in 1974, bleven vele immigranten in het land en
brachten hun familie, conform de wet op de gezinshereniging, over.
Vandaag blijft de moslimgemeenschap groeien door zowel hoge geboortecijfers als door
huwelijksimmigratie. Meer dan 60% van de Marokkaanse en Turkse jongeren trouwt met partners uit hun
oorsprongslanden. Zoals het geval is in andere Europese landen, is de moslim bevolking in België jong.
Bijna 35% van de Marokkanen en Turken in België is onder de 18 jaar, vergeleken met 18% van de
autochtone Belgen.
Mohammed is sinds 2008 de populairste naam in Brussel voor een jongen. Dit is eveneens het geval in de
tweede grootste Belgische stad, Antwerpen, waar naar schatting 40% van de kinderen in het lager onderwijs
moslim is.
De groei van de moslimbevolking ging samen met een toename van gewelddadige misdrijven, die Brussel
tot één van de gevaarlijkste steden in Europa maakt – dit volgens een documentaire , van april 2012 van de
Duitse TV-zender ZDF. Veel van deze misdrijven zijn toe te schrijven aan bandeloze moslimjongeren, vooral
in Anderlecht en Molenbeek, waar “de politie de controle verloren heeft”. In Molenbeek, waar naar schatting
25% van de bevolking moslim is, heeft de groeiende onveiligheid ertoe geleid dat multinationale bedrijven dit
gebied verlaten hebben.
Bijv. in juni 2011 verliet het reclamebureau BBDO Molenbeek na meer dan 150 aanvallen op zijn personeel
door plaatselijke jongeren. In een open brief aan de toenmalige burgemeester Philippe Moureaux wees
BBDO erop dat ieder personeelslid wel al eens het slachtoffer van een misdrijf in Molenbeek geweest was.
De brief vermeldt: “Jongeren die met geweld onze tassen stelen. Jongeren die de ruiten van de auto’s
inslaan. Jongeren die ons zodanig verbaal intimideren dat we verlamd zijn van de angst. Jonge mensen die
er niet voor terugdeinzen een van onze mannelijke collega’s met een pistool te bedreigen.” BBDO verweet
Moureaux, een socialist, handelingsverzuim wegens zijn multiculturele denkbeelden van politieke
correctheid.
Op 5 november bracht de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken aan het licht dat de
groepsverkrachtingen in het land het niveau van een epidemie bereikt hadden. Hij had het over een
gemiddelde van 5 nieuwe verkrachtingszaken per week, waarbij 2 of meer daders betrokken waren. Deze
zijn een surplus van de gemiddeld 57 verkrachtingen per week door één dader.
De groei van de moslimimmigratie heeft er ook toe bijgedragen dat het antisemitisme toegenomen is. Een
dikke 50% van de moslimstudenten in Brussel is antisemitisch, zo stelt de 426 bladzijden tellende studie
“Jong in Brussel”, een uitgave van het Jongeren Studie Platform.
In een vraaggesprek met de Belgische krant De Morgen zegt één van de auteurs van het rapport, Mark
Elchardus: “Alarmerend is dat men de helft van de moslimstudenten als antisemitisch kan beschrijven, wat
zeer hoog is. Maar erger is dat deze anti-joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag
onderwijsniveau of sociale achterstelling, wat het geval is met racistische Belgen. Het antisemitisme is
theologisch geïnspireerd en er bestaat een direct verband tussen het moslim-zijn en het hebben van
antisemitische gevoelens.”
Het feit dat Elchardus het antisemitisme met de islam in verband brengt, heeft hem een klacht opgeleverd,
ingediend door Vigilance Musulmane, een groepering van moslim activisten.Vigilance Musulmane zei dat
Elchardus’ commentaar in strijd is met de Belgische antidiscriminatie wet van 2007, welke elke discriminatie
op basis van “religieuze overtuiging” verbiedt. Bovendien meent de groepering dat zijn verklaring in strijd is
met art. 444 van het Belgische Strafrecht, omdat het commentaar in een krant verschenen is en derhalve
uitgebreid herhaaldelijk in druk verspreid werd.
De Belgische wetgeving heeft blijkbaar niet kunnen verhinderen dat moslims hun toevlucht namen tot
antisemitisme en antizionisme tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Yves Goldstein, een joodse
kandidaat voor de socialistische partij in de Brusselse gemeente Schaarbeek, werd door Turkse politieke
activisten beschreven als “een actieve zionist en een vijand van de islam”. Deze laster vond weerklank bij
een Marokkaanse politieke partij Egalité, die een e-mail rondstuurde waarbij de kiezers konden vernemen
dat een stem voor Goldstein gelijk zou zijn met “de Palestijnen een messteek in de rug geven”. De partij
Egalité ijvert er eveneens voor om Hamas van de Belgische regeringslijst van terroristische groeperingen te
laten schrappen.
“De iris en de halve maan” concludeert zonder omwegen: “De islam maakt definitief deel uit van de
Brusselse realiteit”.
Auteur: Soeren Kern
Bron: http://www.gatestoneinstitute.org/3442/belgium-islamic-state
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Migrantenbendes overvallen Europese treinreizigers en plunderen ongeluklocaties
Franse journalist vergelijkt zijn land met beroemde film 'A Clockwork Orange', over een overtolerante
maatschappij waarin gewelddadig tuig vrij spel heeft
Een bende van hoofdzakelijk allochtone jongeren
plunderde de bezittingen van de reizigers die op 12
juli bij het treinongeluk in het Franse Brétigny waren
betrokken.
Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland
hebben in toenemende mate last van jeugdige
migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en
treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt
dit nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de
politiek en media, om de toch al grote onvrede over
het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.
Op 12 juli botste een Franse intercity met 140 kilometer per uur tegen een perron van het station Brétignysur-Orge, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Parijs. Al snel waren er 300 brandweermannen en 20
noodartsenteams ter plekke om de slachtoffers te helpen. Plotseling dook er een groep van circa 50
voornamelijk gekleurde jongeren op. Eerst dacht men dat zij wilden helpen, maar tot verbijstering van de
hulpverleners begonnen ze de tassen en bezittingen -zoals smartphones en portemonnees- van de
verongelukte reizigers te roven.
Toen de politie en brandweer de lijkenpikkers probeerden tegen te houden, werden ze met stenen bekogeld.
Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen om de plunderaars te verjagen. Een
woordvoerder van de politie noemde hun gedrag 'ongehoord' en 'monsterlijk'. Zelfs de plaatselijke
socialistische afgevaardigde noemde de plunderende jongeren 'duistere, onmenselijke Kretins (gestoorden)'.
Geen 'geïsoleerd incident'
Hoewel de socialistische minister van Verkeer, Frédéric Cuvillier, van een ''geïsoleerd incident' sprak, zijn dit
soort schokkende voorvallen beslist geen uitzondering meer. In maart overviel een zwarte bende van 15- tot
17-jarigen in Grigny, niet ver van Brétigny, een trein door aan de noodrem te trekken, waarna de reizigers
onder bedreiging van geweld hun geld, smartphones en creditcards moesten afgeven. De rechtbank toonde
echter vooral begrip voor de 'sociale nood' van de allochtonen, en liet het bij enkel een waarschuwing.
Frankrijk, dat de grootste moslimgemeenschap van de EU herbergt, kampt al vele jaren met
migrantenbendes die nauwelijks nog in de hand te houden zijn. In 2001 werd in Toulouse een
ammoniumnitraatopslag opgeblazen door vermoedelijk moslims. Door de drukgolf werden auto's van de
nabijgelegen snelwegbrug geblazen en bleef er vrijwel niet één ruit in de stad intact. Net als in Brétigny
misbruikten de jeugdbendes in Toulouse de ramp om een plundertocht door de stad te houden.
'Frankrijk als 'A Clockwork Orange''
Enkele weken geleden waren er in Parijs vergelijkbare chaotische taferelen te zien toen de voetbalclub Paris
Saint-Germain, die in handen is van een rijke oliesjeik, kampioen van Frankrijk werd. De Franse journalist
Laurent Obertone Recht publiceerde al in het voorjaar een spraakmakend document met daarin vele
honderden, vaak nog veel ergere voorvallen van migrantengeweld in Frankrijk. Hij vergeleek de huidige
situatie in het land zelfs met Stanley Kubricks beroemde film 'A Clockwork Orange' (1971), die een destijds
nog toekomstige overtolerante maatschappij toont waarin gewelddadig tuig zo goed als vrij spel heeft. (1)
Treinreizigers steeds vaker overvallen en beroofd
Ook Duitsland en zelfs Zwitserland ontkomen niet aan de gevolgen van het jarenlange immigratiebeleid in
Europa. Zo is de eurocity tussen Zürich en München dankzij de open grenzen één van de gevaarlijkste
spoorlijnen van Europa geworden. Steeds vaker worden de passagiers door Roemeense en Albanese
bendes overvallen, bestolen en beroofd. (2)
Net als eerder dit jaar Stockholm heeft de Noord-Duitse stad Hamburg -in de 'multiculturele' wijk Altonaenkele dagen geleden te maken gehad met massale rellen, waarbij auto's in brand werden gestoken en de
politie met stenen werd bekogeld. De reguliere media vermijden net als in Nederland te melden dat het ook
hier voornamelijk om allochtonen uit Arabische- en moslimlanden gaat. (3)
De reden dat in heel de EU de problemen met migranten nog steeds niet worden aangepakt en vrijwel
worden doodgezwegen is de blijvende weigering van de gevestigde orde te erkennen dat deze problemen
voortkomen uit een totaal verschillende culturele-religieuze achtergrond die onverenigbaar is met de
Westerse samenleving.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) Bild / Bild
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De rooftocht van de regering van amsberg (1980-2013)
Geplaatst door administrator
Voortgezet door de “Regering van amsberg II (2013-2015)”
Op veler verzoek herplaatsen we dit artikel van 13 juli 2012.
Regelmatig worden wij geconfronteerd met het chronische geheugenverlies van sommigen.
Vandaag worden onze “zekerheden” te grabbel gegooid, de welvaartsstaat langzaam maar zeker
ontmanteld, dat is ongeveer de enige zekerheid die we hebben – maar hoe lang is deze plundering van
staatswege al aan de gang?
Door bijvoorbeeld de ESM via de achterkamertjes te ratificeren, hebben wij als Nederlanders een blanco
cheque mét garantie overhandigd aan failliete en noodlijdende grootbanken, die zware verplichtingen zijn
aangegaan met staten, die het nimmer terug zullen betalen. De grote wisseltruc is dan, dat de schulden van
die staten worden overgeheveld naar landen waar nog wat valt te halen. Zoals in Nederland en dan met
name de pensioenpotten en spaargelddeposito’s.

Logischerwijze lopen veel mensen te hoop tegen deze praktijken en hoe langer hoe meer klinkt het gemor
van de zwijgende meerderheid, die het niet lang meer pikt. Dit soort praktijken is echter al veel langer aan de
gang. We hoeven slechts te analyseren wat er tijdens de regeerperiode van de “regering” van amsberg I
(1980-2013) is gepraktizeerd. Want met het aantreden van mevrouw van amsberg begon de leegroof pas
goed! Moeder Juliana had nog via een heuse goedkeuringswet in 1957 haar handtekening onder het
VERDRAG VAN ROME gezet: “Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.”
Artikel 1
Het op 25 maart 1957 te Rome tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg
gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, met de daarbij behorende
Bijlagen, van welk Verdrag met Bijlagen de Nederlandse en de Franse tekst onderscheidenlijk zijn geplaatst
in de Tractatenbladen 1957, 91 en 74, wordt voor Nederland en Nederlands Nieuw-Guinea goedgekeurd.
De handtekeningen waren eerder al gezet door de ministers Luns en Linthorst Homan, als laatste op
onderstaand document:
Over deze beide mannetjes valt nog wel wat op te diepen.
Zo weten we van Joseph Luns, dat niet zijn broer, maar hijzelf lid van
de NSB was. Op het oog niets mis mee, want de ondertekenaar van de
Goedkeuringswet, was nogal geporteerd van die Oranje-minnende club
van Mussert. Dat kon natuurlijk ook niet anders dan met een NSDAP-er
en SS-er prinz Bernhard van aan haar zijde. Tijdens de oorlog zat hij in
het zonnige Lissabon en moest voor de Verzetsprinz koffoe doorsturen
naar moeder Armgard. Hongerwinter of niet, het moest en zou
Braziliaanse koffie zijn en kon tegen een luttele betaling via de
Portugese douane worden doorgesluisd.
http://gerard45.bloggertje.nl/note/20453/moeder-van-prinsbernhard-kreeg-in.html
Zoals de lezer misschien wel weet, wordt direct na de Duitse bezetting
in 1940 enthousiast de Nederlandsche Unie opgericht door een
(tweede illuster) driemanschap: Van Einthoven, De Quay en Linthorst
Homan. De laatste was het meest fanatiek Duitschgezind. Toen het tij
in het voordeel van de geallieerden begon te keren, haakten deze
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mannen af en werden opgesloten, doch hebben de oorlohg overleefd. Over Jan dDe Quay hebben wij reeds
eerder gepubliceerd, maar de mede-ondertekenaar van het Verdrag van Rome, Linthorst Homan valt ook
wel iets te zeggen.
Johannes Linthorst Homan Assen 27 februari 1903 – Rome 6 november 1986. Voor veel Europeanen heeft
de Tweede Wereldoorlog een breuk in hun levensloop veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan in Nederland is
dr. J. Linthorst. Zijn loopbaan als bestuurder kreeg door zijn optreden als lid van het Driemanschap van de
Nederlandse Unie een abrupt einde. Na de oorlog vond hij zijn levensvervulling in de promotie van de
Europese eenwording en integratie. Geboren als oudste zoon van mr. T.J. Linthorst Homan, uit een Drents
regentengeslacht. Onder anderen ook burgemeester van het Drentse Vledder geweest, waar de
Maatschappij voor Weldadigheid gigantische bezittingen had, onder beschermheerschappij van het
“Koninklijk Huis”.
Hij kwam er in de na-oorlogse geschiedschrijving niet best vanaf en schreef later zijn verhelderend werkje:
‘Wat zijt ghij voor een vent’ om zijn verleden goed te praten met het motto: “Ik was in het begin van de oorlog
wat naïef”. Maar zo werkt dat niet natuurlijk. Kennelijk kwam hij tot inzicht toen hij zag, dat Nederland als
Duitse provincie met de Verzetsprinz als Statthalter geen haalbare kaart meer was.

Dus twee wat minder voorname heerschappen en een staatshoofd die alle drie NAZI-sympathiën
hadden, hebben ons de vernieling in getekend? Jazeker, toen kon dat nog onder de dekmantel van “nooit
meer oorlog”.
Met die handtekeningen werden de sluizen geopend, dochterlief Trix van amsberg stond in 1980 te popelen
om het roer over te nemen. Een soort wraakoefening en dat hebben we geweten! Zij was al sinds 1961 druk
doende met de Europese eenwording en eenmaal in de Bilderberg-kliek opgenomen, gingen de remmen
totaal los. Laten we overigens niet vergeten dat vanaf twee kanten belicht al haar rechtshandelingen en die
van haar rechtsvoorgangers Juliana en Wilhelmina 100% ONWETTIG en dus NIETIG zijn:
1. Deze familie heeft geen rechten op de grondwettig erfelijke positie van staatshoofd;
2. De staat der Nederlanden is sinds 13 mei 1940 bezet gebied, derhalve zijn alle
rechtshandelingen nietig.
Als u wilt weten wie dan dit stukje grond aan de Noordzee in 1945 heeft bezet, moet u even verder lezen
onder het kopje “goudvoorraad” van Nederland en waar wij dat zogenaamd hebben “geparkeerd”. Follow the
Money….
De zogenaamde “crisis”, die in 2008 na een zeer lange aanloop én zorgvuldige voorbereiding uitbarstte is
geen crisis maar een grootscheepse bewust gefabriceerde bankfraude. Grootzakelijke imperiums onder
leiding van het bankenkartel hebben belang bij regelmatige crashes en lokken die zelf uit: “boom-bust”, het
best gaat dat via de beurs, de uitgifte van overbodig geld en van rare leningen. Deze banken gaan
zekerheden uitwinnen en ruilen waardeloze leningen om voor keiharde assets, zoals gronden en vastgoed,
grondstoffen en grondstofconcessies, etc. Het “afschrijven” van leningen is een wassen neus, door het
uitwinnen van zekerheden wordt 100% winst gerealiseerd. Zoals we hebben gezien is het nog veel erger,
dat staten bij particuliere banken (Centrale Banken zijn privé bezit of worden door privé banken
gecontroleerd) massaal gaan lenen om diezelfde banken af te lossen. Met de belastingbetaler als
onderpand.
Zoals u ziet: niets, helemaal niets is in het belang van het welzijn van de burger.
Wat we echter niet mogen vergeten, als we dan toch met vingertjes moeten wijzen, is het dader-profiel van
degenen die ons dit kunstje op dagelijkse basis flikken.
Goldman Sachs is op voorspraak van uw onwettige staatshoofd via top-lakei Victor Halberstadt verzocht de
“regering” te adviseren over hoe we hier met de crisis dienen om te gaan. [Artikel - GOLDMAN SACHS EN
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UW PENSIOENTJE] Levensgevaarlijk – dat hebben die lui immers in Griekenland ook al eerder gedaan.
Maar ons staatshoofd doet alsof ze gek is om haar fabuleuze incompetentie en corruptie te verdoezelen. De
pensioenfondsen is een mooie vette kluif voor de roofzuchtige dievenbende: € 1 biljoen en de spaarpotjes
van de zuinige Nederlanders nog eens € 1 biljoen. Olie- en gasreserves als vast onderpand, vele generaties
belastingbetalers als menselijk onderpand. Die potten moeten en zúllen leeg.
Het is een identieke procedure als met onze goudvoorraad, namelijk.
De Nederlandse goudvoorraad
Er zijn kamervragen gesteld door scheidend SP-kamerlid Ewout Irrgang over
onze goudvoorraad en dan met name waar het is opgeslagen en waarom er
van die voorraad is verkocht. De minister heeft op die vragen antwoorden
gegeven, halfslachtige antwoorden die zoals altijd eenzijdig en giftig arrogant
overkomen.
Download hier het document: goudvoorraad-dnb
In de eerste plaats ligt maar 10% van de 600 ton goud in de kluizen van DNB. De overige 90% ligt in de
kluizen van de Centrale Banken van Engeland, Verenigde Staten en Canada. Onder het mom van veiligheid
en dat het in kluizen ligt, die op rotsen zijn gebouwd. Waarom deze drie landen denkt u? Welnu, in de
geschiedenisboekjes van de Tweede Wereldoorlog zijn wij door militairen van deze drie geallieerde
strijdkrachten “bevrijd”. In principe hebben wij onze soevereiniteit ingeleverd bij deze drie landen, die deze
voorraad als onderpand houden. In principe kunnen we er dan ook vanuit gaan, dat de City of London via de
Amerikanen hier de dienst uitmaakt. Politieke invloed in combinatie met chantage en liquidaties – een
bekend fenomeen.
Overigens wordt weer helemaal niet gerept over de meer dan 150 ton goud die de Duitsers in 1940 hebben
geconfisqueerd en waarvan meer dan 75 ton nog steeds niet is gerecupereerd. Wij adviseren de minister
eens in de kluizen van de zogenaamde ”oranjes” her en der te speuren, teneinde eventuele
verdachtmakingen te ontzenuwen. Nu krijgen de Zweden, de Polen en de Roemenen de schuld – die landen
zouden dat “Duitse” goud nog in de kluizen hebben liggen. Was Polen overigens ook niet betrokken bij onze
“bevrijding”?
Dan is er sinds 1991 maar liefst 1.100 ton goud ingeruild voor waardeloos papiergeld. De vraag in het
document aan de minister behelst alleen WAAROM dat is gebeurd, niet aan WIE het is “verkocht” (lees:
weggegeven). Het antwoord van de minister is de onderliggende reden van de verkoop van ons goud én
waarschijnlijk ook de (drog) reden waarom onze spaar- en pensioenpotten zouden leeggehaald moeten
worden:
“Destijds is vastgesteld dat DNB in internationaal perspectief relatief veel goud bezat. Besloten is de
goudhoeveelheid meer in lijn te brengen met andere belangrijke goudhoudende landen.”
Voelt u hem net als wij al aankomen? Na een naar verluid gedegen onderzoek en aansluitend advies van de
Goldman Sachs Bank, zullen onze pensioenreserves “niet in lijn liggen met de pensioenreserves van
andere landen”.
Al met al zouden we een goudvoorraad gehad hebben ter waarde van € 71 miljard, als we het niet hadden
weggegeven. Nu hebben we nog zeggenschap over een waarde van € 2,5 miljard. Hoe we dit ooit goed
moeten maken is een raadsel – het is gewoon weg, verdampt, gestolen en verdwenen. Niet meer tegenaan
te werken, deze bankroof…..
Het tijdelijke kwartje
Wim Kok is vooral bekend geworden als vakbondsman in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Als afgestudeerd Nijenrodiaan
niet echt een logische stap, zou men zeggen. Toch is na bijna een halve
eeuw wel duidelijk hoe de vork in de steel zit als het om vakbonden gaat.
We hebben meermalen gerefereerd aan het feit dat de bonden aan
dezelfde tafel zitten in de Bankraad van de Nederlandsche Bank, het
kapitalistische intrumentarium bij uitstek. Deze Wim Kok is een prototype van een meeliftende socialist, die in de loop der jaren via de
“regering van amsberg” draait tot een volleerd zakkenvuller als commissaris bij ING Bank, Shell, etc. Mooie
praatjes voor de arbeider en een lichtend voorbeeld voor de Nationale Staatsbond (NSB) in oprichting.
Wie daar nog lid van wordt verdient niet beter….
Minister van financiën Wim Kok introduceerde in 1991 tijdelijk een opslag op de benzine om aan de
zoveelste “crisis” het hoofd te bieden. Bovendien beloofde men dat dit kwartje binnen afzienbare tijd
terugbetaald zou worden. Tijdelijk betekent in de Haagsche politieke jargon: “Smeer maar in je haar!” Als
we echter uitrekenen wat we sinds die tijd aan kwartjes hebben opgepot, dan komen we op een totaal van €
48 miljard. Met inflatie en koopkrachtvermindering naar huidige maatstaven, doch nog zonder de
meerkilometers van voertuigen in ons land. Als we er goud voor hadden gekocht, kunt u het
verdrievoudigen.
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Gasbaten
Over het algemeen krijgt NSB- en NAZI- sympathisant Joop Den Uyl de schuld van het
verkwanselen van de gasbaten om “leuke dingen voor de mensen” mee te doen, maar
de oorzaak ligt bij de “gerenommeerde” Professor Doctor Jelle Zijlstra, die in 1965
categorisch weigerde de gasbaten opzij te zetten voor bijvoorbeeld de pensioenen,
maakt deze geleerde tot één van de grootste hufters van na de oorlog. Waarom?
Omdat deze man, peet-oom van de huidige “koning”, waarschijnlijk niet anders kon.
Uiteindelijk maakt niet de Nederlander hier de dienst uit, maar de bezetter sinds 1945,
het Anglo-Amerikaanse machtskartel, aangestuurd vanuit The Crown City Temple.
“Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien”? Inderdaad, zo zie je maar wat er van
komt…..Waar Den Uyl aan het verbrassen was begonnen, gingen overigens Van Agt en Wiegel er sinds
1980 (lees: sinds het aantreden van van amsberg I!) er nog eens extra tegenaan en vloog zelfs de
staatsschuld excorbitant omhoog – in de politiek maakt het geen bliksem uit wie er aan de geldkraan zit te
draaien – linksom of rechtsom, wij Nederlands gepeupel betalen het gelag. De gasbaten zijn allemaal
verbrand en hadden we beter op de centen gepast, dan was er nu een gevulde pot van € 550 miljard en
slechts inflatie-gecorrigeerd. In 1970 kochten we een kilo goud voor $ 6.000,- De eerste twintig jaar had er
voor € 90 miljard goud kunnen worden vrijgemaakt, te weten circa 15.000 ton. De waarde zou daar nu € 630
miljard van zijn geweest. Zouden we met de gasbaten over die 50 jaar verstandig zijn omgegaan, dan
kunnen we spreken over een reserve van € 2 biljoen belegd vermogen, hetzij grondstoffen, vastgoed en
edele metalen.
Er is berekend dat in de periode 1959-2009 slechts 15,4% (EUR 32,5 miljard) van de totale aardgasbaten
van EUR 211,1 miljard bij infrastructuur terecht is gekomen. De rest is uitgegeven aan:
 Sociale zekerheid: 24,8% (EUR 52,3 miljard)
 Openbaar bestuur en veiligheid: 20,1% (EUR 42,5 miljard)
 Collectieve zorg: 10,4% (EUR 21,9 miljard)
 Onderwijs: 9,2% (EUR 19,5 miljard)
 Rente: 7% (EUR 14,8 miljard)
 Overdracht aan bedrijven: 6,2% (EUR 13,1 miljard)
 Internationale samenwerking: 3,5% (EUR 13,1 miljard)
 Defensie: 3,4% (EUR 7,2 miljard
Nu zult u misschien zeggen: “Maar dan hadden we al die verworvenheden en welvaart toch nooit kunnen
realiseren? ” De vraag die daarop kan worden gesteld is: “Hoe staan we er nu voor dan, met onze € 400
miljard staatsschuld en € 2 biljoen particuliere schulden?” Noorwegen heeft in tegenstelling tot ons zijn
soevereiniteit behouden door buiten de EU te blijven en zijn olie- en gasbaten te cumuleren binnen het
NOORSE OLIEFONDS. Hoe lang dit nog zo blijft is overigens de vraag. Die spaarpot is ons echter
afgenomen en zie het nog maar eens te herstellen. Maar we zijn er nog niet.
De Europese Unie (V/H Europese Economische Gemeenschap)
Ons lidmaatschap van de Europese Unie zou ons geen windeieren hebben gelegd. De vraag is dan
gerechtvaardigd, waarom wij € 50 miljard (aantoonbaar) meer hebben betaald dan terug ontvangen sinds de
introductie van de Euro. Tegenwerpingen in de trant van werkgelegenheid en export raken kant noch wal.
De koppeling aan de Deutschmark was destijds een keus, maar waarschijnlijk alleen omdat dezelfde
machthebbers in zowel Duitsland als in ons land de dienst uitmaakten. Ook een
gevolg van de Europese samenwerking is de harmonisering van de BTW
Wetgeving. Het moest allemaal op Franse leest worden geschoeid, met als
desastreus gevolg, dat er een dusdanig ingewikkeld ambtelijk systeem voor is
ingevoerd, dat de boekhouding bij ondernemers 80% van hun tijd besteedt aan
de BTW-administratie. Vervolgens zijn er legers accountants nodig om een en
ander te controleren en 30.000 ambtenaren van de belastingdienst om het
dunnetjes over te doen en de ondernemers nog verder op kosten te jagen via
rabiate wetgeving. Een “Sales Tax” van 6% was voldoende geweest, had onze concurrentie-positie niet
verzwakt en van onze ondernemers geen ambtelijk belasting-inners gemaakt. Hetzelfde zien we nu op ons
afkomen wat betreft de “harmonisering” van salarissen, etc., ons opgelegd door de bureaucraten in Brussel
onder aanvoering van de ultieme boekhouder Herman van Rompuy. De wet van de communicerende vaten
leert ons, dat onze reserves er aan alle kanten uitlekken om de verpauperde economiëen nog wat aan de
praat te houden. Het zijn allemaal lapmiddelen en geen structurele verbeteringen – integendeel.
Terug naar de pensioenfondsen
Zoals gezegd, de kluif is nog vet en ligt klaar voor de bloedhonden van Brussel en Washington om verorberd
te worden. De € 30 à € 50 miljard die uit de kassen van de pensioenfondsen zijn gestolen tijdens de regering
van amsberg I (1980-2013) dekken waarschijnlijk nog niet eens de lading. Dit is wat we weten, het is
gebruikelijk, dat wij amper 10% van de werkelijke machinaties aan de weet komen – wie zegt dat er niet
meer gestolen is? Het fascistoïde poldermodel ten top, als je ziet hoe de staat met het bedrijfsleven hand in
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hand de roof hebben uitgevoerd. Werkgevers, vakbonden en de staat hebben hier vuil spel gespeeld ten
koste van en over de rug van de burger, al of niet lid van de vakbond.
Gaan we even terug in de tijd, dan noteren we uit een uitzending van Zembla het volgende: Toenmalig
staatssecretaris en afgestudeerd historicus Drs. M. Rutte zegt de Kamer toe dat hij de pensioen- en
verzekeringskamer gaat vragen om uit te zoeken hoeveel de overheid en het bedrijfsleven in totaal uit de
pensioenfondsen gehaald hebben. De pensioen- en verzekeringskamer is nu ondergebracht bij De Nederlandse Bank. Het gevolg hiervan was het volgende interview met J. Kellerman, directeur pensioenen DNB
Int. Heeft u zo’n inventarisatie gemaakt? Kellerman Eh… nou in ieder geval hebben we niet een
inventarisatie gemaakt die heeft uitgemond in een rapport dat als zodanig naar Rutte is gestuurd. Int. Oké.
Dus dat getal is er niet. Kellerman Ik kan u nu ook geen getal geven. Nee.
Wij (van Zembla) hebben dit wel uitgezocht. We hebben een gespecialiseerd onderzoeksbureau gevraagd
om uit te rekenen hoeveel geld er nu in de pensioenpot had gezeten als alle premies normaal betaald waren.
Op dit moment zit er in totaal € 750 miljard in de spaarpotten van de pensioenfondsen. Uit het onderzoek
blijkt dat als de premies de afgelopen 20 jaar gewoon doorbetaald waren, er nu € 799 miljard meer in de
pensioenkas zou zitten.
( Zie de link van Zembla: http://zembla.vara.nl/Het-verdwenen-pensioengeld.8661.0.html )
Staatssecretaris Drs. M. Rutte zoekt het uit? Deze olijkerd heeft er met de pet naar gegooid, de zaak onder
het tapijt geschoven en is “vorstelijk” beloond met een “premier-schap” tijdens de regering van amsberg I
(1980-2013), zij het van korte duur. Als kabinetschef moet je een klein beetje in staat zijn te doen alsof je
competent bent, maar zelfs dat kan deze pindakaas-verkoper niet.
De balans van de plundertocht
De voorlopige balans is, dat er biljoenen Euro’s zijn onttrokken aan de
Nederlanders. We zijn ons ervan bewust, dat deze opsomming bij lange na niet
compleet is. We hebben het nog niet eens over een aantal zaken die slechts de
uitverkoren weinigen bevoordelen en de grote massa in de kou laten staan:
o
het privatiseren van de zorginstellingen;
o
het verkopen van al onze energie-bedrijven;
o
het verborgen nationale bloedverlies door emigratie van talent;
o
de miljarden kosten immigratie uit arme landen;
o
de miljarden over de balk gesmeten ontwikkelingshulpgelden;
o
de miljarden aan garantstellingen van DNB voor ongedekte export-cheques;
Tellen we echter de rampzalige resultaten van deze regering bij elkaar op, dan is is de stuitende realiteit dat
wij straks met lege handen staan, het land wordt ondergebracht bij de Verenigde Staten van Europa en ons
nageslacht waarschijnlijk met een eeuwigdurende schuld is opgescheept. De Rothschild doctrine was altijd,
dat een volk pas een volk was, als het was gelouterd door bloedige oorlogen. Wij voegen daar aan toe, dat
een volk pas een volk schijnt te zijn, als het de schulden nooit meer kan afbetalen. De rooftocht van de
regering van amsberg I (1980-2013) is pas ten einde als deze verzameling zetbazen verdwijnt. De politici
zullen ons bedreigen met verpaupering en honger. Gaat u er maar vanuit, dat dezelfde politici gechanteerd
en bedreigd worden, als ze de agenda niet volgen.
Het hoofd van de regering heeft bij haar installatie op 30 april 1980 de volgende eed gezworen aan de
Nederlanders:
Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal
onderhouden en handhaven. Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met
al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle
ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal
aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te
doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!
Zin voor zin – woord voor woord – letter voor letter – is deze “eed
des konings” gebroken! Op eedbreuk staat de doodstraf die in een
normale rechtstaat (zoals een REPUBLIEK) wordt omgezet in
levenslange opsluiting zonder kans op gratie. Naschrift:
Overigens is de ondertekening van het Verdrag van Rome dit jaar luister
bijgezet in de Franse Ambassade in Den Haag ter gelegenheid van het
55-jarige bestaan van het inmiddels tot gedrocht verworden Europese
Unie. Hier een plaatje van een verzameling “democratisch gekozen
afgevaardigden” die namens u het glas heffen:
Wordt u nou ook zo blij van deze “vertegenwoordigers” van het Nederlandse volk?
Tweede van links de heer Ed Kronenberg, “Grootmeester Huis van H.M. de Koningin”, van 1 januari 2007 tot
maart 2008 -secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 16 maart 2008 tot 2012
Ambassadeur te Parijs, vanaf 2012
Naast hem de jurist die binnenkort met pensioen gaat – je komt hem nogal eens tegen op feestjes en
partijtjes. ® HERSTEL DE REPUBLIEK 2013

Nieuwsbrief 181 – 31 juli 2013 – pag. 10

Snowden is het symptoom, oorlog de ziekte
Complete artikel: www.dewereldmorgen.be
De VS glijdt af naar een tirannie, het is een imperium dat ten onder
gaat. Dat is niet de analyse van een linkse rakker, maar van
Lawrence Wilkinson, de voormalige kabinetschef van Colin Powell,
die minister van Buitenlandse Zaken was onder George W. Bush.
Volgens hem is de komst van nieuwe klokkenluiders onvermijdelijk.
Laat ik vrijuit spreken: mijn partij zit vol racisten', Lawrence
Wilkerson, voormalig kabinetschef van minister van buitenlandse
zaken Colin Powell
Lawrence Wilkerson (1945) is allesbehalve een linkse rakker met progressieve ideeën. Hij is gepensioneerd
kolonel in het Amerikaanse leger en voormalig kabinetschef van Colin Powell, de minister van Buitenlandse
Zaken tijdens het eerste mandaat van George W. Bush (2001-2005).
Hij was daarbij o.a. verantwoordelijk voor de beruchte toespraak die Colin Powell op 6 februari 2003 gaf voor
de VN-Veiligheidsraad, waarin de ultieme ‘bewijzen’ werden geleverd voor de aanwezigheid van
massavernietigingswapens in Irak, de officiële reden voor de daaropvolgende invasie en bezetting.
Wilkerson is een Republikein van de oude stempel. Hij staat zeer kritisch tegenover de extreemrechtse,
religieus geïnspireerde tendensen binnen de Republikeinse Partij. In Wilkerson Report op The Real News
Network geeft hij regelmatig commentaar op de Amerikaanse buitenlandse politiek. (Inleiding Lode Vanoost)
Je hebt recent een editoriaal geschreven: "Snowden: symptom or disease?" Wat bedoel je met die titel?
Ik heb aandachtig toegekeken, net als jij en heel wat Amerikanen die geïnteresseerd zijn in de media, de
zogenaamde vierde macht. Bekende namen als Fox News, MSNBC, ook kranten en weekbladen. Ik begrijp
eerlijk gezegd absoluut niet waarom niemand de fundamentele vraag stelt: Waarom zijn er zoveel
klokkenluiders? Waarom is er een Tom Drake? Een Edward Snowden, en zoveel anderen? Waarom die
nooit geziene vervolging door deze regering?
Het antwoord op al die vragen is omvangrijk. Het antwoord ligt in de nationale veiligheidsstaat, die we
geworden zijn, en in de oneindige oorlog die we als staat voeren.
Snowden is niet de ziekte. Er duiken niet zomaar verraders en klokkenluiders op omdat het een of andere
besmettelijke ziekte is. Snowden is het symptoom. De ziekte is oorlog. Wij voeren nu al ongeveer 12 jaar
oorlog - de langste oorlogsvoering in onze geschiedenis - en het einde is nog niet in zicht.
Oorlog kweekt tirannie. Oorlog brengt mensen voort die anderen – zij die de tirannie openbaren – willen
achtervolgen en vervolgen. We zitten met een regering die alsmaar draconischer wordt, wat logisch is. Dat is
wat een regering doet in een periode van oorlog. Ondertussen duiken er steeds meer klokkenluiders op. We
zullen er nog meer zien. Ik verwacht dat er om de zes maanden wel een nieuwe Snowden zal opduiken. En
de regering, die zal steeds harder tegen hen optreden.
Dat is een symptoom van de toestand van ons land. Een land in handen van de media, dat zich daar volledig
naar schikt. Dat eigendom is van de bedrijfselite (the corporate-ocracy) die het in werkelijkheid bestuurt. Een
land waar de regering er niet in slaagt zich uit de klauwen te bevrijden van het militair-industrieelparlementair complex – voeg er zelfs maar namen aan toe, zoals de inlichtingendiensten.
Die toestand is zo allesomvattend en wijdverspreid dat je hem niet meer kan samenvatten met de naam de
Eisenhower er aan gaf in 1961[1] Dit is wat we zijn geworden, een staat die leeft om oorlog te stoken. Als dat
nog niet angstaanjagend genoeg is, kijk dan naar het huidige Congres. Het wordt verondersteld het
overdonderende overwicht van de uitvoerende macht te controleren, maar voert helemaal geen controle
meer uit. In feite maakt dit Congres het pad vrij voor nog een paar oorlogen. Het zal ons naar Iran brengen
en daarna volgt waarschijnlijk Syrië. We hebben hier dus een wetgevende macht die actief meewerkt aan
een proces dat de uitvoerende macht tyrannieker en dominanter maakt. Spionagestaten (‘surveillance
states’) zijn daar het gevolg van.
Kijken we even naar de rechterlijke macht, die andere grondwettelijke controle op de dominantie van de
uitvoerende macht (en trouwens ook op de wetgevende macht). Er ís gewoon geen controle. Kijk maar naar
de recente beslissingen van het Hooggerechtshof. Of naar het FISA-gerechtshof, dat verondersteld wordt
het spionagesysteem in de gaten te houden, maar gewoon een grote grap is.[2]
Dat FISA-gerechtshof heeft zeer zelden een verzoek van de regering geweigerd. De regering vraagt zoveel
vergunningen – duizenden al sinds 9/11 – dat het gerechthof ze nauwelijks kan bijhouden. Zij zetten dus
gewoon een stempel. Het is eenvoudigweg nonsens om dat een controleorgaan te noemen.
Dat zijn dus die ‘checks and balances’ uit de Grondwet, die verondersteld worden de drie machten van de
regering in evenwicht te houden. Nu een van hen te machtig wordt, werken ze echter met elkaar samen om
deze nog machtiger te maken. We zitten erbij en kijken ernaar. Eigenlijk verwondert het me niet.
De oorlogsstaat die ik net heb samengevat, het feit dat we nu in een nationale veiligheidsstaat leven met als
‘raison d’être’ – zoals het ernaar uitziet voor altijd – oorlog te voeren, versnelt dat proces nog. Zoals Madison
zei: er is geen toestand beter geschikt om een land naar tirannie te laten afglijden dan oorlog.[3]
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George Washington was zeer bezorgd over het feit dat de zogenaamde Revolutionaire Oorlog (tegen de
Britse kolonisator) al zes, zeven jaar aansleepte.[4] Hoewel ze het conflict zelf in gang zetten, wisten de
Amerikanen immers zeer goed dat oorlog het ideale middel is om een tirannie voort te brengen.
Je moet geen kernfysicus zijn om dat te weten. Hier zitten we dan, met een oorlog die al 12 jaar duurt,
langer dan ooit tevoren in onze geschiedenis. We zien allerlei zaken gebeuren die typisch een gevolg zijn
van oorlog en vragen ons af waarom ze zich voordoen. Ik vraag me dat niet af, want ik weet exact waarom.
Volgens sommigen gaat de regering zo draconisch te werk om toekomstige klokkenluiders schrik aan te
jagen, zodat ze met niks meer naar buiten durven te komen. Wat vind je van die stelling?
De menselijke geschiedenis toont juist het tegenovergestelde aan. Kijkt naar een figuur als Torquemada
tijdens de Spaanse Inquisitie of naar de Israëli’s vandaag, of naar de geschiedenis van de grote imperia.[5]
Wanneer grote rijken uit elkaar beginnen te vallen, wanneer de macht zich concentreert bij een kleine elite,
wanneer de tirannie binnensijpelt, krijg je elke keer weer mensen die daar tegenin gaan. Sommigen gaan
zelfs heel ver om hun bezwaren te uiten. Dan krijg je mensen zoals Edward Snowden, die bereid zijn alles
op te geven.
In de massamedia wordt beweerd dat Snowden een narcist is. Dat is ronduit belachelijk. Die mensen
moeten echt eens een woordenboek raadplegen. Zij zijn de narcisten. Edward Snowden is juist het
tegendeel. Elke dag weer vraag ik me af waar hij de moed vandaan heeft gehaald om zomaar alles op te
offeren, zodat hij het Amerikaanse volk kon alarmeren over wat er gaande is. In zijn eerste verklaring zei hij
dat zeer duidelijk. Noem hem een verrader, of wat je maar wilt. Het feit blijft dat hij een symptoom is van een
ziekte. De ziekte is de nationale veiligheidsstaat en de permanente oorlog.
Zo ver is het met ons gekomen. Dit is tegenwoordig onze ‘raison d’être’: oorlogvoeren. Luister maar eens
naar Lindsay Graham[6] of naar John McCain[7].
Luister in het parlement, de regering en het gerecht naar eender wie, van eender welke overtuiging, en - met
uitzondering van de enkelen die er tegen ingaan – zul je horen hoe diep de tirannie is doorgedrongen in de
drie machten. Dat is zéér angstaanjagend. Uiteindelijk zal het leiden tot het einde van dit imperium.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/snowden_is_het_symptoom_oorlog_de_ziekte

Hier de ergste leugens van Mark Rutte
Bron / origineel: (c) www.ftm.nl
Ewald Engelen kreeg een hartverzakking toen hij het interview van premier Rutte met
het Financieele Dagblad leest. 'Is het stupiditeit of kwaadwillendheid?'
God, wat heb ik me donderdag tijdens het ontbijt zitten opvreten. Espresso over de
grond, ontbijtbord aan diggelen, koffielepel kromgebogen, dochter uitgesnauwd, hond
geschopt. Sla ik nietsvermoedend Het Financieele Dagblad open, sta ik oog in oog
met het smoelwerk van Mark Rutte. Normaal al geen pretje, maar met de afgekloven
clichés en gore halfleugens in dit interview een regelrechte ramp. Hier de ergste.
Rutte: 'Amerika kan zich veroorloven om kwantitatieve verruiming [opkopen staatsobligaties door de centrale
bank] toe te passen. Dat is veel gevaarlijker voor Europa met een euro die niet de wereldstandaard is.'
Onzin. De enige reden waarom de ECB geen staatsobligaties opkoopt, is omdat het niet mag. Niet van de
eigen statuten, niet van Duitsland en Nederland. Rutte: 'Ruimte om de schuld te laten oplopen hebben we
niet. Kijk maar naar de schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product. Die is hoog in Italië, maar met
90 procent in Duitsland ook.' Maar de Nederlandse schuld is met 71,2 procent laag. Alleen Estland,
Slowakije, Luxemburg en Slovenië hebben minder schuld. Historisch stelt het ook geen moer voor: alleen
midden jaren zeventig en eind jaren negentig was hij lager. En we hebben er nog nooit zo weinig rente over
betaald. Rutte: 'Als je als overheid niet je eigen huishuisboekje op orde brengt, krijg je een grote
schuldenberg met stijgende rentelasten. Ik vind dat onacceptabel, want dan zouden we de rekening
doorschuiven naar de volgende generatie.'
Een valse vergelijking (een staat is geen huishouden), een drogredenering (juist de manier waarop Rutte het
huishoudboekje op orde brengt, door lastenverzwaringen, vergroot de staatsschuld) en een halfwaarheid
(we schuiven niet alleen schulden, maar ook bezittingen door) in twee zinnen.
En toen moest de ergste gotspe nog komen. Rutte: 'Ik wijs er trouwens op dat we ook dit jaar voor 23 miljard
euro in de economie pompen.'
Rutte jat 22 miljard euro van jou en mij, daardoor krimpt de economie, raken mensen hun baan kwijt, gaan
bedrijven over de kop en ontvangt de staat minder belasting en moet zij meer uitkeren. Dat is 'geld in de
economie pompen'. Is het stupiditeit of kwaadwillendheid? Ik vrees het eerste. Ik ben bang dat de goeie
jongen de slechte buikspreekpop is van een kongsi van hoge begrotingsambtenaren die, ingeseind door
Draghi en Rehn, ervoor moeten zorgen dat wij ons aan de afspraken houden. Als Rutte tegen Rehn zou
zeggen dat hij naar de pomp kan lopen, is het namelijk einde oefening.
Die technocratie hebben we allang. Een soort vijfde colonne, ja.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/hier_de_ergste_leugens_van_mark_rutte
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Prikbord nr 353 (leo j.j. dorrestijn)
Juncker
Het fenomeen van politici die – ondanks of dankzij duistere zaken – een grote machtspositie verwerven, is
niet nieuw. Willy Brandt, Kurt Waldheim, Willy Claes, Mitterand, Poetin, Ceausescu, Saddam Hoessein en
een hele reeks Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse dictators waarmee de westerse elites gewoon ‘zaken’
bleven doen, vormen slechts enkele voorbeelden uit de recente geschiedenis. Soms kregen ze een
herkansing zoals Mandela (voormalig terrorist) en Gregor Gysi (die Linke). De vraag of de Luxemburger
Juncker na zijn gedwongen aftreden vanwege een geheime-dienstschandaal, nog welkom is in de hoogste
gelederen van de EU, zal op korte termijn moeten worden beantwoord. Dit is namelijk een test voor de
integriteit van de Brusselse kliek én van de betrokken regeringsleiders.
Losgeld
Twee Nederlanders zijn ontvoerd in Jemen. Waarom? Omdat de regering in het verleden altijd losgeld heeft
betaald.
Indien men toen de eigen regels had gevolgd, was veel ellende voorkomen. Waar de regering in staat is
harde beslissingen te nemen over mensenlevens: uitzending van soldaten, wachtlijsten bij operaties, geen
aanpak van honderden zelfmoorden (vanwege corrupte curatoren, toelaten machtsmisbruik door AID en
Belastingdienst, geen correctie van rechterlijke fouten e.d.), zal een rechte rug de enige uitweg zijn voor nu
en in de toekomst.Betrokkenen kenden de risico’s van verblijf in Jemen en fouten uit het verleden kunnen
niet worden ‘gecompenseerd’ door dezelfde fout telkens opnieuw te maken.
Tegenstrijdig
De regering wil dat mensen hun (spaar)geld uitgeven en dat de banken grotere reserves realiseren. Dit lijkt
tamelijk tegenstrijdig, maar het kan nog gekker. De EU wil geen zaken meer doen met de door Israël
ingenomen gebieden, inclusief de Golan-hoogte. Betekent dit dat er ook geen zaken worden gedaan met
Gibraltar, Tibet, Zuid-Vietnam, Noord-Cyprus en Frans Guyana?
Het toppunt is echter het machtsmisbruik door Justitie; rechters en dekens (Orde van advocaten) die de
burger moeten beschermen tegen onrecht, beschermen liever hun soortgenoten.
Politici snappen het nog steeds niet
Zolang de regering niet het goede voorbeeld geeft en gewoon met geld blijft smijten, ook al is het ‘maar’ €
5.000 voor twee muziekbands op een festival in Turkije, zal het vertrouwen niet verbeteren. Zeker niet als
allerlei misstanden nog steeds onbestraft blijven.
Vrijspraak
Als een vermeende dader ‘in paniek’ handelt, zijn vriendin door het hoofd schiet, de sporen uitwist en
vervolgens zwijgt bij het verhoor, spreekt de rechter hem vrij. Neen, niet in Zuid-Amerika of destijds in
Frankrijk (crime passionel), maar in Nederland. Kennelijk had hij het pistool ook ‘in paniek’ gekocht,
meegenomen, geladen en gericht. En zwijgen is immers geen bewijs van schuld: een prima tip voor al het
criminele gespuis hier.

Oh, fucking priceless: Colorado wil vergunningen voor jagen op drones
Bron / origineel: (c) www.nu.nl
Een klein dorpje in de Amerikaanse staat Colorado wil vergunningen
gaan verkopen waarmee inwoners met een shotgun op vliegende
drones kunnen jagen.
Dat meldt 7News in een nieuwsuitzending. Phillip Steel, lid van het
stadsbestuur van het dorpje Deer Trail, heeft de vergunning
voorgesteld. Deer Trail heeft ongeveer 500 inwoners.
De vergunning kost 25 dollar en geeft inwoners de bevoegdheid om
vliegende drones met een shotgun uit de lucht te schieten. Het dorpje
wil zelfs de heuse Drone Hunting Days introduceren.
Beloning
Deer Trail biedt daarnaast een beloning van 25 dollar voor elke neergeschoten drone die nog
identificeerbaar is. Een gehele drone levert 100 dollar op.
"Het zou mooi zijn als Deer Trail bekend gaat staan vanwege het jagen op drones", aldus Steel. "Ik heb
alleen nog nooit een drone boven Deer Trail gezien."
Daarnaast betwijfelt de burgemeester van Deer Trail of het lukt om met een shotgun een drone uit de lucht
te schieten. De vergunning laat inwoners alleen met een shotgun op drones jagen.
De Amerikaanse staat Texas verbood eerder het privégebruik van bewakingsdrones
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/oh_fucking_priceless_colorado_wil_vergunningen_voor_jagen_op_drones
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Een invasie van zakkenrollers: verontrustende beelden tonen Oost-Europese bendes die
schaamteloos op klaarlichte dag in de straten van Parijs actief zijn (en naar het Verenigd Koninkrijk
zouden kunnen komen)
Posted on 19 juli 2013 door E.J. Bron
• Verontrustende beelden tonen Roemeense en Bulgaarse bendes die actief zijn in Parijs
• Gepubliceerd in ‘Paris Match magazine’ dat 8 pagina’s aan hen heeft gewijd
• Die tonen agressieve bendes die chaos en ellende in de Franse hoofdstad veroorzaken
Terwijl ze hun prooi rond een aantal van de meest bekende toeristische attracties in de wereld besluipen,
zullen ze zich door niets laten stoppen om te intimideren en te stelen.
Deze verontrustende foto’s’, die werden gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift ‘Paris Match’, laten acht
pagina’s zien van bendes uit Roemenië en Bulgarije die in Parijs opereren.

Het tijdschrift heeft acht pagina’s aan hen gewijd onder de kop ‘De
schaamteloze criminaliteit van zakkenrollers’.
Zonder enige schaamte richten zij zich op klaarlichte dag op hun
slachtoffers bij geldautomaten, op drukke trottoirs en in parken en
metrostations. De bendes, die steeds agressiever worden, veroorzaken
chaos en ellende in de Franse hoofdstad.
Politiepatrouilles moesten drastisch worden vermeerderd rond de iconische
monumenten, zoals de Eiffeltoren en het Louvre museum, waar eerder dit
jaar personeel wegliep vanwege het ontbreken van bescherming tegen
georganiseerde groepen Roma, die op grote schaal stelen van werknemers
en toeristen.
Door bendeleden, van wie velen nauwelijks tieners zijn, worden dagelijks
talloze diefstallen uitgevoerd.
En omdat Groot-Brittannië zich voorbereidt om duizenden immigranten uit Roemenië en Bulgarije toe te
staan om werk in het Verenigd Koninkrijk te zoeken, als gevolg van wijzigingen in de immigratieregels van
de EU op 1 januari volgend jaar, is er alle kans dat soortgelijke Roma naar het Verenigd Koninkrijk komen.
Toen de socialistische regering van president François Hollande een jaar geleden aan de macht kwam,
beloofde zij de Roma opnieuw te huisvesten en hen te integreren in de samenleving.
Maar, nadat hij kritiek had op de centrumrechtse regering van zijn voorganger Nicolas Sarkozy omdat deze
de immigranten te hard zou hebben aangepakt, nu wordt Hollande geconfronteerd met de politieke realiteit.
De minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, heeft de politie bevolen om kampen van de Roma
zigeuners en sloppenwijken te ontruimen zonder hen opnieuw te huisvesten en hij heeft meer Roma uit
Frankrijk uitgewezen dan Sarkozy deed.
Vorig jaar werden bijna 13.000 Roemenen en Bulgaren uit Frankrijk gedeporteerd, een stijging van 18,4
procent ten opzichte van het voorgaande jaar. En velen zijn van plan om te profiteren van de verslapping in
de veranderingen van de EU regels door te verhuizen naar Groot-Brittannië.
Deze week bleek uit een uitgelekt rapport van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken – het
equivalent van het Home Office – dat het land ook wordt getroffen door een toevloed van Roemeense
immigranten, omdat het al zijn immigratieregels heeft versoepeld.
Het document beschrijft de omstandigheden in overbevolkte sloppenwijken, gevaren voor de
volksgezondheid, een dramatische toename van de criminaliteit en ontwrichting op straat als gevolg van de
toestroom van immigranten uit de twee landen.
In het afgelopen jaar alleen al zijn 176.000 Roemenen en Bulgaren Duitsland binnengekomen en lokale
overheidsorganisaties waarschuwen de autoriteiten dat ze moeite hebben om dat aantal het hoofd te bieden.
De Duitse krant die het uitgelekte rapport in handen kreeg, zegt dat het document expliciet waarschuwt voor
de ‘gevolgen voor de sociale vrede’.
Het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwijst naar ‘een extreme bezetting van vervallen,
onbewoonbare panden als illegale slaapzalen’ en het voegde eraan toe dat tot 20 mensen op een kamer
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slapen. Het vermeldt ‘smerige binnenplaatsen, overvolle vuilnisbakken’ en ‘een drukke mensenmassa in de
kleine uurtjes’.
Het rapport waarschuwt ook dat de scholen onder druk staan als gevolg van het aantal niet-Duitstalige
leerlingen, en zegt dat de misdaad – met name de prostitutie – stijgt in de gebieden waar de nieuwkomers
zich hebben gevestigd.
In Parijs is het een favoriete truc van de kinderbendes is om toeristen te
benaderen met het verzoek om een nep ‘petitie’ te ondertekenen terwijl ze geld
uit geldautomaten halen.
Omdat hij afgeleid wordt door hun aanpak merkt het slachtoffer niet dat de
dieven zijn pincode te zien krijgen en dan zijn bankpas stelen om geld voor
zichzelf op te nemen.
‘Spreek je Engels?’, is een andere openingszet die gebruikt wordt voor
toeristen, waarop de bendeleden zichzelf helpen aan geld en bezittingen, vaak
zonder dat hun slachtoffers het zelfs maar in de gaten hebben. Ze stelen op
een andere manier, meer rechtstreeks, geld en kostbaarheden. terwijl mensen
in het park of in de metro zitten.
Sommigen van de bendeleden zullen zich onder de 1.769 minderjarigen hebben bevonden, die in 2012 door
de Franse politie werden vastgehouden voor het plegen van soortgelijke misdrijven, maar zelfs als ze
worden betrapt worden ze binnen een paar uur vrijgelaten.
“Er is heel weinig dat we met hen kunnen doen”, gaf een Parijse politiebron toe. “Omdat ze kinderen zijn,
worden ze in feite vrijgesteld van vervolging. Een groot deel van het geld dat zij ‘verdienen’ komt terecht bij
de volwassen koppelbazen die hen begeleiden. Die zijn veel moeilijker te vangen, omdat ze zich achteraf
verbergen”.
Het Louvre alleen al heeft nu permanent 20 geüniformeerde agenten die in de toonzalen patrouilleren, vijf
van hen worden bij de ingang geplaatst.
Vergelijkbare patrouilles zijn geplaatst rond ‘gewijde’ monumenten, waaronder de Notre Dame en de SacreCoeur, evenals de Eiffeltoren, het Centre Pompidou en het Paleis van Versailles, ten westen van Parijs.
Politieagenten in burger mengen zich tussen de duizenden mensen die elke dag Parijs bezoeken en het
aantal bewakingscamera’s is eveneens verhoogd.
Twee jaar geleden zei de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, Claude Gueant, dat
het overgrote deel van de straatroof in Parijs werd uitgevoerd door de kinderen van Roma-immigranten uit
Roemenië en Bulgarije.
Parijs is de meest populaire toeristische bestemming in de wereld en de Britten zijn de grootste
bezoekersgroep – dat wil zegen dat duizenden mensen uit het Verenigd Koninkrijk het slachtoffer worden
van de bendes.
En nu, met de op handen zijnde versoepeling van de immigratieregels in dit land, staan de koppelbazen die
leiding geven aan deze tienercriminelen klaar in de startblokken.
Bron:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2367612/Invasion-pickpockets-Disturbing-pictures-EasternEuropean-gangs-brazenly-targeting-victims-broad-daylight-Paris-streets-heading-UK.html
Vertaald uit het Engels door: Wachteres (voor www.ejbron.wordpress.com)

De grootste olievondst in 50 jaar, Saudi’s in paniek, media negeren het volledig…
Geplaatst door nick. Bron: dedagelijksestandaard.nl
In Australië is de grootste olievondst ooit ontdekt en iedereen
zwijgt erover…dit zet alles op zijn kop, Iran, Saudi Arabië , ze
zijn in paniek, wat doet Amerika???
De grootste vondst in 50 jaar en de media negeren het
volledig ..
6 keer groter dan het Bakken, 17 keer de grootte van de
Marcellus vorming, en 80 keer groter dan de Eagle Ford
schalie, gevonden rond een plaats genaamd Coober Pedy, een
onherbergzaam stip op de kaart van Zuid-Australië…
An advisor to six of the top 10 oil producers and active
consultant to 20 world governments, Dr. Kent Moors now believes the find, “may land at 300 or 400 billion
barrels,” making it one of “the greatest unconventional oil discoveries any of us will see in our
lifetimes.“
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Moslims verkrachten massaal westerse vrouwen. We zwijgen
Geplaatst door Joost Niemoller op 18 juli, 2013
Nu weer moslimtaxichauffeurs die in Groot-Brittannië blanke
vrouwen verkrachten.
De islam staat het verkrachten van vrouwen toe, ook van getrouwde
vrouwen, zolang ze beschouwd kunnen worden als slavinnen. In de
koran wordt geforceerde seks niet verboden. Het verkrachten van gevangen vrouwen is niet verboden. Of
van vrouwen van gevangen mannen. Dat zijn natuurlijk ruime begrippen. Wanneer is een vrouw een slavin?
Wanneer is ze gevangen? Het is duidelijk dat de regels ruimer toegepast kunnen worden als het om
‘ongelovige’ vrouwen gaat.
Momenteel bestaat er een verkrachtingsgolf in Europa, waarbij blanke, niet-moslimvrouwen massaal worden
verkracht door moslims. Daar is nu sprake van in Noorwegen, waarbij de verkrachters in overgrote
meerderheid moslims zijn, en de slachtoffers Noorse vrouwen en meisjes. In Zweden is sprake van
hetzelfde. Omdat er in deze landen veel taboes bestaan over criminaliteit en immigranten, zal deze teneur
niet snel doordringen tot de mainstream media. Het is vaak behelpen met de politiecijfers.
In Groot-Brittannië is de censuur op dit onderwerp nu even weggevallen, nadat onlangs een
moslimseksring voor de rechter kwam, waaruit bleek dat zeer jonge blanke meisjes door moslims werden
verkracht, lange tijd na elkaar, vaak in groepsverband. Het ‘islam’-element in deze verkrachtingen, net als
het racistische element erin, werd door de Britse media lange tijd ontkend. Er werd steevast gesproken over
'Asians', terwijl Chinezen er bijvoorbeeld echt niet aan mee deden en Noord-Afrikanen en Afrikanen wel. Mits
moslim. En het zit er dik in dat die ontkenning weer terug zal komen. Deze mechanismes zijn zeer sterk.
Hierover maakte Russia Today onderstaande docu:
Inmiddels is er in Groot-Brittannië weer een nieuwe golf verkrachtingen gaande door moslims. Deze
vinden plaats door islamitische taxichauffeurs. En de slachtoffers zijn wederom blanke vrouwen en meisjes.
Het achterliggende patroon hierin wordt, voor zover ik het heb kunnen overzien, weer niet opgemerkt door
de main stream media. Een BBC-presentatrice die wilde dat haar veertienjarige dochter niet door een
moslim taxichauffeur zou worden vervoerd, en dit kenbaar maakte aan de taxicentrale, werd echter wel
wegens racisme ontslagen. De vraag is natuurlijk: Als vrouwen en meisjes in Noorwegen en Zweden
massaal door moslims worden verkracht, en ook in GB, hoe zit dat dan in Nederland?
Het probleem is dat de etnische factor bij verkrachtingen hier niet wordt bijgehouden. We vinden dat niet
netjes. Zodoende komt ook de moslimfactor bij deze verkrachtingen hier niet naar boven. Maar als het zo
vaak voorkomt in Noorwegen, Zweden en de UK, waarom zou er dan hier geen sprake van zijn, terwijl we
wel zo vaak horen over Nederlandse meisjes die voor ‘hoer’ worden uitgemaakt. Eenmaal een hoer
genoemd, zou je zeggen, dan is de drempel voor een islamverkrachting al genomen.
Nu wordt er vaak gezegd: Verkrachtingen, dat komt toch overal veel voor? Daarvoor hoef je toch geen
moslim te zijn? Zeker. Dan wordt er bijvoorbeeld gewezen op India. Of op Congo. Maar daarover bericht
de Nederlandse tv uitvoerig, er worden films over gemaakt, enzovoort. Maar als het gaat over verkrachting in
relatie tot de islam, dan is er ineens weer dat grote zwijgen.Terwijl, om maar een voorbeeld te geven, er in
Iraanse gevangenissen jongens, meisjes, vrouwen niet alleen op grote schaal verkracht worden, vaak
voordat ze worden terecht gesteld, maar dit gebeurt ook volgens een vast, in de islam gegrondvest systeem.
En dat maakt natuurlijk een wezenlijk verschil uit. Het is echt iets anders wanneer verkrachting systematisch,
in een ideologie ingebed plaats vindt, of dat het plaats vindt door losgeslagen idioten in een oorlogssituatie,
zoals in Congo, of dat het weliswaar is ingebed in de maatschappij, maar dat diezelfde maatschappij ook de
middelen en de wens heeft om daar op grote schaal tegen in opstand te komen, zoals in India. Als de islam
een dergelijke discussie tegenhoudt, kan de verkrachtingsepidemie ook vormen aannemen waarbij we ons
nauwelijks iets kunnen voorstellen, zoals nu in Egypte.
Word je als Westerse vrouw in een moslimland verkracht, dan ben je geen slachtoffer, maar dader, en moet
je de gevangenis in. Vandaag viel daar weer een bericht over te lezen. Word je als Westerse vrouw in India
verkracht, dan heb je heel veel pech, want behalve dat je met die verkrachting om moet gaan (als je het
overleeft) heb je ook nog eens te maken met een corrupt politie apparaat, dat in de praktijk weinig zal doen
om de daders te achterhalen. Er is dan alleen wel het besef dat hier iets gebeurt wat maatschappelijk
onaanvaardbaar is. Schrale troost natuurlijk voor de verkrachte vrouw, maar er is toch enige hoop op
verbetering van de situatie. Bovendien zullen de Westerse media het niet onder de grond schoffelen, zolang
de islam-associatie afwezig is. Het is dus slecht voor de toeristenindustrie, en daar is de Indiase overheid
gevoelig voor. In moslimlanden speelt die discussie niet. Een verkrachte vrouw kan beter haar mond
houden, want ze is een bron van onrust en ze heeft ook kwaad gesticht.
Hoe ver moet het nog gaan met deze systematische verkrachting van Westerse vrouwen door moslims, voor
we er eindelijk een openlijke discussie over mogen voeren?
Het is vooral die angst dit onderwerp te benoemen, die mij het meest beangstigt. Zolang dit probleem niet in
alle openheid op tafel komt, kunnen we niet eens beginnen met nadenken over eventuele oplossingen.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/07/moslims-verkrachten-massaal-westerse-vrouwen-we-zwijgen
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Ik maak me zorgen jongens! Echt…
Er wordt soms gerefereerd aan een "boiling frog". Maar wat nu als je prima aanvoelt
dat het borrelen in die pan je veel te heet onder de voeten wordt? Je KUNT er niet uit!
De wereld staat op zn kop. We hebben de "krediet crisis", Landen gaan failliet, het
goud is in de war en de IMF heeft hoogtijdagen. Zaden worden gepatenteerd en de
giffen slaan ons om de oren. De ene oorlog na de andere en een never ending story
genaamd De "War on Terror".
Je zou verwachten dat dit alles een nare toevalligheid was dat WE, ja, dit is een mondiaal verhaal, in deze
hachelijke situatie terecht zijn gekomen. Maar niet is minder waar. In de schaduw van het internet woelen al
jaren complot theorieën, maar er is geen ontkennen meer aan...
Het moment is aangebroken dat de media, na jaren ridiculiseren, de handschoenen oppakt en het volk
mondiaal mobiliseert om deze bizarre realiteit van tirannie een definitief halt toe te roepen. Maar wees
gewaarschuwd, een kat in het nauw maakt vreemde sprongen...
Wat gebeurt er als je de recente gebeurtenissen op een rij zet? Te beginnen met de meest recente foto van
de jongste telg uit de Tsarnaev familie die terecht stond voor de bomaanslagen met plofpannen in Boston.
Een foto waar hij uit zijn zijn vissersboot stapt om in de boeien geslagen te worden. Weet u nog? Die
volledige "lock down" in Watertown om zonder toestemming huis tot huis de bevolking te terroriseren? Maar
het was ergens goed voor, de moordenaar werd uiteindelijk na een "shoot out" overmeesterd. Het land was
gered en de militaire parade werd onder luid gejoel van "USA, USA, USA!" de wijk uitgewuifd.
Helaas kon de jongen plofkop niet meer praten, want die had in de boot zichzelf een boon door zijn strot
gejast. Maar helaas heeft meneer op de "gelekte" foto een glad gebalsemd kinnetje!
Geen grap, zoek de foto maar op!
WTF!!?? denk je dan. Dit zal toch wel breed uit in de media staan, grote koppen met flitsende foto's? Het is
stil...
Niet te geloven maar echt waar, dit blijft blijkbaar exclusief voor de "alternatieve media" in de mysterieuze
uiteindes van het digitale universum. Helaas voor Hart van Nederland, sorry The Guardian, dit gaan jullie
niet oppikken... En ja, dit heb ik tegen ALLE media in gedrukte vorm, via de radiogolf en op de beeldbuis, die
zo mooi plat is!
Er is een andere zaak aan het rollen gekomen in de afgelopen weken, het PRISM verhaal. Hoe je er ook een
draai aan geeft, of het nu wel of niet binnen de Amerikaanse wet past, we kunnen vaststellen dat iedereen
eigenlijk goede kans loopt dat zijn of haar gegevens "worden opgeslagen. Ja ook van die van u meneer en
mevouw. Natuurlijk heeft u niets te verbergen, maar het staat vast dat we "in feite" in een mondiale
politiestaat leven.
Gelukkig zijn daar dan weer theatrale verhoren over door commissies. Daar horen we een hoge pief de term
“three-hop query” droppen. De Washington Post vond het niet nodig te vermelden, maar gelukkig pikte The
Guardian dit graantje nog even mee. Het komt erop neer dat ze vanaf een terrorist 3 relaties/stappen verder
“zoeken”. Nu blijkt uit recent onderzoek dat op het web je in 4,7 stappen iedereen kent, echt iedereen. Dus in
4,7 stappen zou ik Obama kennen, wanneer hij ook zijn eigen Facabookpagina, twitteraccount of email
adres heeft. Bedenk dan maar eens hoe vaak u denkt dat er naar u is “gezocht” omdat u 3 stappen binnen
de kring van de target staat. Toch mooi dat de openbaringen van Edward Snowden een dergelijk statistiekje
naar boven heeft gebracht.
Snowden, dat is die man die op een vliegveld in Moskou zit omdat hij nergens anders heen kan, u weet wel,
in Rusland. Maar hij blijft fier overeind, met Wikileaks aan zijn zijde. Dat was die website die Amerikaanse
oorlogsmisdaden aan het licht bracht, waardoor het brein, Julian Assange, nu levenslang in een
buitenlandse ambassade in Londen vast zit. Rusland… las ik op Zaplog.nl niet… ja dat hoorde ik… Ze
hebben hun grootste militaire oefening in eeuwen. Maar hey, ‘Full Combat Readiness’, voor minder doen ze
het niet.
De geheime diensten draaien overuren. Geheime diensten, was dat niet het onderwerp waar Michael
Hastings zijn nieuwe scoop over zou zijn gegaan. “Zou zijn” ja, dat leest u goed. Dat artikel komt niet meer,
want hij heeft zijn ontploffende auto tegen een boom gereden. Allemaal verdacht, maar daar lullen we niet
over bij “de media”. We kunnen ons niet gaan richten op “CONSPIRASIES”! Zonde…
Werkte hij niet voor Roling Stone magazine? Yes! Dat magazine dat het portret van Tsarnaev op de cover
van de augustus editie plaatste? Check! Was de “schoonheid” van dit monster niet de reden dat de foto van
de vissersboot werd gelekt? Klopt! Hmmm Dan is het cirkeltje weer rond.
Of ben ik nu weer te complotterig? Ik bedoel, als het echt zo’n gekkenhuis in de wereld was dan moesten we
dat toch wel weten? Wanneer je met afleidingsmanoeuvres om de oren wordt geslagen is het ook wel lastig
om de kop dr bij te houden, nie? Sla de krant maar open of check je Nu.nl app. Het gaat goed met de heren
aan de top. De bonussen schieten, in tegenstelling tot mezelf, de pan uit. Het vredesproces tussen Israël en
de Palestijnen wordt nieuw leven ingeblazen en Obama werpt zich op om racisme in de strijd te gooien na
de vrijspraak van Zimmermann. Als dat u niet bekoort hebben we altijd nog van Bommel of Kanye West in
de aanbieding.
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Natuurlijk mag ik de “puntjes” niet verbinden, maar wat heb jij te zeggen over die foto van Tsarnaev? Oh,
had je die nog niet gezien? Dan wordt het tijd om toch maar eens een kijkje te nemen op Infowars.com.
Want als de media het niet komen brengen, dan moet je het gaan halen. Als het niet gaat zoals het moet,
dan moet het zoals het gaat. Toch, Rutte?
Dus meneer en mevrouw de zichzelf respecterende journalist, hier is de uitdaging… Breng je me de
kletspraat om de leugens, van de Israelische arts, over de keel van Tsarnaev te legitimeren? Of pak je de
draad op om voor “ons” de PUNTEN met elkaar te verbinden? Want de kat is uit de zak, en die maakte
vreemde sprongen toch?
Komt de echte opwarming van de aarde eraan? Bloeit de koude oorlog weer op? Krijgen we, net als
aankomende week, dan toch die felbegeerde, bloedhete zomer waar we al jaren op wachten?
Ik ben wel goed, maar niet gek. Het is de hoogste tijd dat jullie de pen gaan gebruiken waar die voor
gemaakt is, voor een cent in China. En snel een beetje!
Ik maak me zorgen jongens! Echt…
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/ik_maak_me_zorgen_jongens_echt

Moordaanslag op Journalist Michael Hastings steeds waarschijnlijker
Vrijwel direct na het dodelijke auto-ongeluk van onderzoeksjournalist Michael Hastings wist de LAPD (Los
Angelos Police Departement) te vertellen dat het een normaal auto-ongeluk betrof. Omdat er toch een aantal
merkwaardge omstandigheden rond de toedracht van het auto-ongeluk van Hastings hadden
plaatsgevonden, ging Kimberley Dvorak (onderzoeks journalist) op nader onderzoek uit.
Zij kwam aan de hand van getuigenverklaringen ter plekke, de video beelden van het ongeluk en
getuigenveklaringen van vrienden en kennisen van Michael Hastings met een opsomming van opmerkelijke
feiten die erop wijzen dat sabotage zeker tot de mogelijkheden behoort en absoluut nu uitgesloten kan
worden:
* Michael mailt naar vrienden met een belangrijke scoop bezig te zijn en spreekt zijn zorgen uit door de FBI
onderzocht en tegengewerkt te worden.
* De ochtend van het ongeluk is de LAPD bij zijn huis geweest en heeft de onderkant van zijn mercedes
onderzocht.
* Getuigen op straat verklaarden een explosie te hebben gehoord vóórdat de auto brandend tegen een
palmboom crashte.
* Getuigen verklaarden dat de auto rond de 160 km/u reed en plots met een scherpe 60 graden hoek van de
koers afweek zodat deze te pletter reed. Michael reed altijd "als een oma" en dronk nooit.
* De auto in een ongemeen felle en langdurige brand uitbrandde.
* De volledige motor en versnellingsbak zich 80 meter achter de auto bevond, ipv ervoor.
* Er geen slipstrepen op straat waarneembaar waren.
* Mercedes Benz verklaart dat het onmogelijk is dat een van haar topmodellen spontaan kan ontbranden,
maar geen uitnodiging te hebben gehad de black-box in de auto, die informatie over een dergelijke
gebeurtenis zou kunnen bevatten, te onderzoeken.
Terwijk hulpdiensten geen commentaar mochten geven over de toedracht van het onderzoek verklaarde
counter terrorism official Richard Clarck dat de overheid de mogelijkheid heeft auto's van een afstand te
manipuleren door sensoren onklaar te maken, waardoor de auto onbestuurbaar wordt.
Ondertussen is duidelijk geworden dat de Amerikaanse overheid een "war on journalism" heeft ontketend na
onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over verregaande bespionering van onderzoeks
journalisten als Michael Hastings.
Michael Hastings onderzoeksveld en specialisme was machtsmisbruik binnen de overheid. Naar aanleiding
van artikelen van Hastings moest eerder een top generaal zijn ambt neerleggen.
Bron / origineel: (c) www.youtube.com (10x geklikt)
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/moordaanslag_op_journalist_michael_hastings_steeds_waarschijnlijker
Reactie:
De Verenigde Naties hebben alle lidstaten opgeroepen alles te doen om opheldering te krijgen als
journalisten worden vermoord.
'Het is schokkend en absoluut onacceptabel dat 90 procent van de moorden op journalisten nooit wordt
opgehelderd', verklaarde plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN Jan Eliasson woensdag ten
overstaan van de Veiligheidsraad.
Vorig jaar werden 121 journalisten gedood en meer dan 200 gevangengezet. Dat is een derde meer dan het
jaar daarvoor, stellen vakbonden van journalisten. Verscheidene verslaggevers braken een lans voor de
internationale bescherming van journalisten en de persvrijheid en verhaalden over het vaak
levensgevaarlijke werk.
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Heeft de NAVO een eigen PRISM?
Bron / origineel: rickrozoff.wordpress.com (7x geklikt)
In Duitsland is er een wellus-nietus situatie ontstaan. Der Bild kwam
woensdag met een onthulling dat de NAVO gebruik maakt van een
programma dat PRISM heet. Dit bleek uit een document dat de NAVO in
2011 heeft rond gestuurd aan alle "regional commands" in Afghanistan.
Dit document laat de instructies zien voor samenwerking onder een
programma genaamd PRISM, waar het monitoren van emails en
telefoongesprekken onder vallen, Toegang gereguleerd door U.S. Joint
Worldwide Intelligence Communications System (JWICS).
Volgens de duitse geheime dienst BND was dit een apart NATO/ISAT initiatief, specifiek voor Afghanistan,
en niet geheim. En de Duitsers konden er volgens zeggen toch niet in...
Volgens een anonieme Amerikaanse bron was de toegang makkelijk voor iedereen, dus ook voor de
Duitsers. Wat de situatie voor Merkel er niet makkelijk op maakt, met de verkiezingen op komst...
Maar al het gekibbel aan de kant, u mag het zeggen. 2 identieke programma's om email en telefoon mee op
te snuiven, en niet te vergeten met exact dezelfde naam PRISM? Of kan Merkel zich opmaken om de impact
te incasseren van de nieuwste politieke leugen in dit verhaal ?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/heeft_de_navo_een_eigen_prism

Google wil geïmplanteerde hersenchip ontwikkelen
Hebben we over een aantal jaar allemaal een Googlechip in
onze hersenen?
Terwijl de testen met Google Glass, een digitale informatiebril,
nog in volle gang zijn, wordt bij Google al lange tijd nagedacht
over de opvolgers. De oprichters van Google, Larry Page en
Sergey Brin, hebben als uiteindelijke doelstelling een in onze
hersenen geïmplanteerde chip te ontwikkelen waarmee we
24/7 in contact staan met 'Het Net' en alle Googlediensten,
inclusief een gigantische, overal ter wereld opvraagbare database genaamd Knowledge Graph.
Met Google Glass kunnen mensen al lopende op straat allerlei soorten informatie opvragen zonder dat ze
hun smartphone uit hun zak hoeven te halen. Het inmiddels bekende straatbeeld van mensen die op hun
mobieltje turen of het apparaat tegen hun oor gedrukt houden zou door Google Glass wel eens kunnen gaan
verdwijnen. De eerste versie van Google Glass, de Explorer, wordt door 10.000 Amerikaanse 'pioniers' hoofdzakelijk webontwikkelaars en zware sociale-mediagebruikers- uitgeprobeerd. Tot nu toe zijn de
resultaten wisselend. Foto's maken met enkel een gesproken commando werkt uitstekend, maar op het
stellen van allerlei vragen volgen nog vaak verkeerde antwoorden. Google Glass wordt dan ook voorlopig als
een aanvulling en niet als vervanging van de smartphone gepresenteerd.
Knowledge Graph
Ben Gomes, vicepresident van de Google Search afdeling, legt uit dat het bedrijf werkt aan de Knowledge
Graph, een digitale informatiebibliotheek die straks op iedere plek ter wereld opvraagbaar moet zijn. Deze
gigantische database moet werkelijk alles gaan bevatten: van boeken tot weer- en verkeersinformatie, je
agenda, de prestaties van het bedrijf waar je werkt, je eigen statistieken, enzovoorts. Het zal zelfs mogelijk
zijn om te communiceren met mensen die een vreemde taal spreken, want de computer moet straks in staat
zijn zo'n gesprek 'live' in je eigen taal te vertalen.
Scott Huffman, Googles ontwikkelingsdirecteur, denkt dat niet alleen je bril, maar straks ook je horloge, je
plafond (met microfoons) en zelfs je t-shirt worden aangesloten op dit systeem. 'Net als Google Glass heb je
dan geen toetsenbord meer nodig... je zegt gewoon: O.K. Google, bla-bla-bla en je krijgt wat je wilt.'
Hersenchip reeds in ontwikkeling - Totale controle
Gomes heeft duidelijk voor ogen waar deze ontwikkeling uiteindelijk toe zal leiden: een in onze hersenen
geïmplanteerde chip. Nu al worden de eerste experimenten hiermee verricht bij gehandicapte mensen,
waardoor ze bijvoorbeeld in staat zijn hun rolstoel met hun hersenen te besturen. Hoewel het nog een
poosje zal duren voordat de interactie tussen chip en hersenen vlekkeloos verloopt, is de ontwikkeling naar
een bij iedereen implanteerbare hersenchip dus onmiskenbaar in gang gezet. (1)
Ongetwijfeld zullen velen het vooruitzicht om enkel met onze gedachten 24/7 alle informatie die we maar
willen te kunnen opvragen fantastisch vinden. Anderen zullen er ook de gevaren van inzien. Immers, een
chip die onze gedachten kan lezen, kan ook andersom worden gebruikt. De grote droom van globalisten om
de hele mensheid onder totale controle te plaatsen en alle oppositie uit te bannen zou met zo'n chip dus heel
goed te realiseren zijn.
Xander - (1) The Independent
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Interessante Bitcoinalternatieven
Door Renger van Loon • 14 juli 2013
Bitcoin is duidelijk de favoriet als het gaat om virtuele valuta of
cryptocurrency. De digitale munt is erg populair onder
handelaren en speculanten. Als betaalmiddel is Bitcoin nog
steeds niet erg succesvol, dat komt met name door de sterk
schommelende koers. Toch zijn er steeds meer webshops die
ook Bitcoin als betaalmiddel accepteren.
De populariteit van Bitcoin heeft ook een keerzijde. In de
eerste drie jaar was het grote publiek niet bekend met Bitcoin. Het was een fenomeen dat vooral op
technische blogs werd besproken. Bitcoin mining was toen nog erg productief. Je kon aanvankelijk met je
snelle processor of videokaart een leuk aantal Bitcoins vergaren. De moeilijkheidsgraad was nog niet zo
hoog en er waren weinig anderen. Zelfs met solo-mining maakte je nog een redelijke kans om een block te
ontdekken waarbij je 50 Bitcoins kon verdienen. Op die manier hebben de Bitcoin fanaten van het eerste uur
aanzienlijke hoeveelheden Bitcoins opgespaard. Die waren aanvankelijk van zeer geringe waarde, maar zijn
naderhand enorm in waarde gestegen, zij het met scherpe pieken en dalen. De massa heeft daar lucht van
gekregen en wil delen in dat succes. Bitcoin mining met eigen processor of videokaart(en) is momenteel
nauwelijks rendabel meer. De nieuwe mining rigs die op de markt zijn gekomen zijn vele malen sneller en
worden grif verkocht. De moeilijkheidsgraad is nu dusdanig hoog opgelopen, dat je je echt moet afvragen of
mining wel wat oplevert.
Is het dan te laat om op de trein te springen? Als je gelooft in het succes van Bitcoin, of in het principe van
cryptocurrency, dan zijn er interessante alternatieven:
Litecoin
Litecoin is zo’n alternatief voor Bitcoin. Men zegt wel: als Bitcoin goud is, dan is Litecoin zilver. Litecoin is
gebaseerd op hetzelfde principe als Bitcoin. Bitcoin brengt maximaal 21 miljoen munten in omloop, Litecoin
maar liefst 84 miljoen, dat is 4 keer zo veel. Momenteel staat de verhouding van Bitcoin tegen Litecoin op
1:33. Litecoin zou wel eens heel snel in waarde kunnen stijgen op het moment dat Mt.Gox, de grootste
Bitcoin exchange ter wereld, deze virtuele munt gaat verhandelen. Mt.Gox heeft nog geen specifieke datum
genoemd, maar heeft op hun Facebook pagina wel al een voorlopige aankondiging gedaan. Het is ook
mogelijk om Litecoins te kopen met iDeal.
Litecoin heeft een paar voordelen ten opzichte van Bitcoin als het aankomt op mining:
 Blocks worden 4 keer zo snel vrijgegeven, namelijk iedere 2,5 minuut.
 Het gebruik van andere encryptie (scrypt) waarbij processor en videokaart het rekenwerk beter
aankunnen dan ASIC mining rigs.
Feathercoin
Feathercoin is een nieuwkomer, de munt is op 16 april 2013 gestart. Het probeerde mee te liften op de
populariteit van Bitcoin, die in die maand tot een recordhoogte steeg. Het is echter een beetje naar de
achtergrond gedrukt. Feathercoin is op zijn beurt weer afgeleid van Litecoin en brengt maar liefst 336 miljoen
munten in omloop, dat is 4 keer zo veel als Litecoin en 16 keer zo veel als Bitcoin. Momenteel staat de
verhouding van Bitcoin tegen Feathercoin op 1:1000. Voor miners is het interessant. De moeilijksheidsfactor
is nog erg laag en de blocks worden net als bij Litecoin iedere 2,5 minuut vrijgegeven. Met een Feathercoin
calculator is te berekenen wat je kunt aanmaken en verdienen.
Het handelen in alternatieve cryptocurrency is lastiger dan met Bitcoin, daar bestaat al een grote markt voor
met eigen exchanges. Op BTC-e kun je daarentegen verschillende munten verhandelen, zoals Litecoin
(LTC), Feathercoin (FTC), Namecoin (NMC), Novacoin (NVC), Terracoin (TRC) en PPCoin (PPC).
Inwisselen kan bij BTC-e tegen Bitcoin, US dollars, Euro of Russische roebels.
Gerelateerde artikelen
 Wat is Bitcoin mining?
 Bitcoin woordenlijst
http://www.bitkoers.nl/nieuws/interessante-bitcoin-alternatieven/

No comment
Officieel standpunt van de WHO in 1952 : studies wijzen uit dat roken veilig is
Officieel standpunt van de WHO in 2012 : studies wijzen uit dat vaccins veilig zijn
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Het olietijdperk is voor de Egyptenaren bijna voorbij
Bron / origineel: cassandraclub.wordpress.com
Het rommelt in Egypte. De bevolking protesteert tegen de hoge
voedsel- en brandstofprijzen. Tien jaar geleden stond Egypte er
een stuk beter voor. Toen exporteerde Egypte nog aardolie en
verdiende daar flink aan.
Sinds 2010 is het olieverbruik van de Egyptenaren hoger dan de
olieproduktie en moet Egypte olie importeren om aan de
binnenlandse vraag te voldoen.
Hieronder de olieproduktie en verbruik van de gemiddelde
Egyptenaar van 2001 tot 2012.
Jarenlang kon het olieverbruik blijven stijgen. Steeds meer
Egyptenaren konden een auto kopen en ermee rijden. Maar sinds
2010 stijgt het olieverbruik niet verder en zijn de inkomsten voor de
staatskas uit de export van aardolie opgedroogd.
In Egypte zijn te weinig raffinaderijen om voldoende brandstof te
produceren. Daarom moet er veel diesel worden geïmporteerd,
tegen hoge kosten.
Veel diesel wordt gebruikt om irrigatiepompen aan te drijven. Dit is
essentieel voor de voedselproduktie en daarom houdt de regering
met subsidies de prijs van diesel laag.
Maar dit kan zo niet lang doorgaan, want de binnenlandse
olieproduktie van Egypte wordt steeds kleiner. Egypte moet het
olieverbruik en het dieselverbruik verlagen. Daarom zal de regering
de gesubsidieerde diesel gaan rantsoeneren. Dit zal opnieuw tot
onrust onder de bevolking leiden.
Er wordt op grote schaal gefraudeerd met diesel. En er wordt veel
diesel het land uit gesmokkeld naar Gaza en Jordanië.
Voor de meeste Egyptenaren heeft het aardolietijdperk maar kort
geduurd. De piekolieproduktie van Egypte viel in 1993.
Nu 20 jaar later is de produktie al bijna 40% gedaald.
Jean Laherrere maakte de grafiek hieronder. Hij schat dat Egypte
totaal 16 Gigabarrels aan (conventionele) aardolie zou kunnen
winnen. In 2012 is ongeveer 2/3e deel van die hoeveelheid al
opgepompt en verbruikt.
Egyptoil-gas verzamelt en publiceert informatie over de Egyptische
olie- en gasproduktie. Dit bureau is zeer pessimistisch over de
toekomstige brandstofvoorziening voor Egypte.
Men verwacht dat de beschikbare hoeveelheid brandstof in 2020
ongeveer gehalveerd zal zijn en in 2030 zal het Mad Max-scenario in
Egypte werkelijkheid worden.
Het maakt dan weinig uit wie er president is...

http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_olietijdperk_is_voor_de_egyptenaren_bijna_voorbij

Onsterfelijkheid in 2045
Geplaatst op juli 17, 2013
In onderstaand filmpje probeer ik u uit te leggen hoe nanotechnologie er voor zal zorgen dat de mens-biocomputer naar verwachting al in 2045 de onsterfelijke status bereikt. Dat de technologie niet alleen een
mooie toekomst inluidt probeer ik ook uit te leggen. Het internet speelt een super belangrijke rol in de weg
richting de ultieme slavernij. Op de website Nanobrainimplant.com vindt u allerlei gedetailleerde informatie
over deze ontwikkelingen. Daarbij verwijs ik in het bijzonder naar de toespraak van Magnus Olsson.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OJIDT9kWIr8
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EU: Allemaal even arm?
Overgenomen van: dagelijksestandaard.nl - Geplaatst door trias politica op 20 juli
IEDEREEN IS HIER GELIJK, MAAR DE ÉÉN IS HIER GELIJKER DAN DE ANDER.
Er worden steeds nadrukkelijker vraagtekens geplaatst bij de houdbaarheid van de eenheidsmunt, de
euro, en bovendien tegenwoordig ook steeds meer bij het goed functioneren van de EU. Niet alleen
door euro-realisten van het eerste uur, maar juist ook door mensen die aanvankelijk pro-EU waren,
zoals ikzelf. Nu is er ook alle reden om het functioneren van de EU, en zeker ook de eurolanden,
kritisch te bekijken. Zijn we straks allemaal even arm?
Boze tongen beweren zelfs, dat het streven van de EU-elite daar ook op gericht is: iedereen even arm (en
afhankelijk van staatsuitkeringen) te maken. De touwtjes zijn dan stevig in handen van een zeer beperkte
groep rijken, een multinationale elite, bestaande uit banksters en groot-industriëlen, die zich gesteund weet
door een vorstelijk betaald, ongekozen, ambtenaren apparaat. En dat alles onder het motto ‘nooit meer
oorlog’.
De vaste lezer van mijn columns weet, dat ik geen complotgelovige ben, daar ben ik veel te nuchter voor,
maar er zijn wel degelijk ontwikkelingen gaande, die op zijn minst voeding geven aan dit soort van
gedachten. Denk bijvoorbeeld aan het streven van Brussel om te komen tot een uniform minimumloon, de
bewuste keuze om de euro als eenheidsmunt in te voeren, tegen het advies van de geraadpleegde
topeconomen van de Optica Group in, of denk aan de gevolgen die de plannen met de Banken Unie zullen
hebben voor langdurige netto betalingen van Noord naar Zuid. En die transferbetalingen zullen pas stoppen
als er een einde wordt gemaakt aan de one-size-fits-none euro.
De one-size-fits-all-euro is een mislukt monetair experiment gebleken; de fata morgana van een Verenigde
Staten van Europa een hardnekkig geloof, dat de welvaart en welzijn van honderden miljoenen vrije burgers
bedreigt. En juist voor een land als Nederland, met haar open economie sterk afhankelijk van een goed
functionerende interne Europese markt, is die bedreiging zeer reëel. Maar ook zónder die falende euro is de
huidige Nederlandse verzorgingsstaat aan een grondige herijking toe. Voor velen geen prettig bericht, maar
onontkoombaar, want niet te financieren. Het geld is op.
Maar nog los van het geld, ook om een andere reden is zo’n herziening van de basisprincipes waarop een
‘verzorgingsstaat’ gebaseerd zou moeten zijn, hard nodig. En pijnlijk actueel. In heel de EU, met Frankrijk
aan kop, neemt de overheid een steeds groter deel van het Bruto Binnenlands Product voor haar rekening.
Mensen raken verslaafd aan de idee, dat de staat er is om hen te verzorgen van de wieg tot het graf. Het
nemen van eigen verantwoordelijkheid, de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent om in je eigen
levensonderhoud te voorzien, het koesteren van ondernerschap, al dit soort zaken hebben plaatsgemaakt
voor een houding, dat men ‘vanzelfsprekend’ recht heeft op van alles: op goedkope zorgverlening, op
huurtoeslagen, op subsidie voor dit en gratis hulp voor dat. Vooral de Partij van de Arbeid is hiervan een
voorstander, zij zijn de ware nivelleringskampioenen: iedereen even arm!
In plaats van uitzondering, is uitkeringsgerechtigdheid -het woord alleen al- de norm geworden. Dat is de
dood in de pot voor elke gezonde samenleving en staat economisch herstel in de weg. Dat geldt niet alleen
voor ons eigen land, dat dankzij haar gunstige geografische ligging in Europa en de aanwezigheid van grote
hoeveelheid aardgas, nog niet failliet is gegaan, maar het geldt voor vrijwel alle eurozone landen. De eurogelovigen doen mij denken aan de oude alchemisten, die dachten dat van lood goud te maken was. Dat
bleek een illusie. Zoals ook dat convergente gelijkheidsdenken van de euro-adepten een illusie zal blijken te
zijn.
Hebben we dan niets geleerd van de val van het communisme? Hoevaak moet de ezel zich stoten tegen
dezelfde steen? Beseft men dan niet, dat de kracht van de mens bestaat uit haar vermogen te produceren,
te creëren, te scheppen? Dat men dat moet stimuleren in plaats van te ontmoedigen met ongekende regelen bemoeizucht? Hebben talloze onderzoeken niet aangetoond dat welvaart en vrijheid een sterke correlatie
hebben, en het omgekeerde (onvrijheid = armoede) eveneens?
Wij leven in een tijd van individualisering en individuele zelfontplooing, mogelijk gemaakt door een
ongekende economische groei na WO II. Natuurlijk waren er ook perioden met laagconjunctuur, maar over
het geheel bezien is de welvaart in Europa nog nooit zo hoog geweest als nu. En die welvaart staat thans
onder druk. In weerwil wat de EU-gelovigen u willen doen geloven: vooral na introductie van de euro werd
het slechter, niet beter.
Maar de eenheidsmunt is niet de enige oorzaak van de dramatische situatie in grote delen van de eurozone.
Oók de genoemde voortdurend toenemende staatsbemoeienis, zowel nationaal als supranationaal, is hier
debet aan. De gedachte dat systemen van algemeen toepasbare netto inkomensoverdrachten gaan werken
is een ernstige misvatting. We moeten veel eerder denken aan een systeem, dat veel minder arbeidsmarkt
verstorend werkt, zoals specifieke objectsubsidies, if at all. In elk geval zijn de plannen van Brussel om te
streven naar een algehele uniformiteit, zoals een Europees minimumloon, niet de manier ‘om sterker uit de
crisis te komen’, maar drukken die ons er nog verder in.
Een uniforme EU is een illusie, de verschillen zijn te groot.
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Centrale banken steken lont gigantische derivatentijdbom aan
Tweede petitie tegen steun met belastinggeld aan banken
Zo'n vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis legt de politiek
de banksters nog altijd geen strobreed in de weg - integendeel.
De Europese Centrale Bank en de Chinese Centrale Bank hebben
besloten om voortaan ook minderwaardige schuldpapieren als
zekerheden voor kredieten te accepteren. Daarmee stimuleren ze
de banken om zich nog meer bezig te houden met extreem
risicovolle speculaties op de derivatenmarkt, die vanwege zijn
gigantische omvang -minstens € 700 biljoen- door de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett een
'financieel massavernietigingswapen' werd genoemd. Het risico dat deze derivatentijdbom explodeert en een
wereldwijde catastrofale crash veroorzaakt wordt hiermee steeds groter.
Europese politici zeggen voortdurend dat ze de macht van de banken aan banden willen leggen en de
belastingbetalers niet langer willen laten opdraaien voor het overeind houden van feitelijk failliete banken.
We lieten al vaker zien dat juist het omgekeerde gebeurt. Zo schreven we afgelopen week dat de Europese
belastingbetaler tot 2018 hoogstwaarschijnlijk zal moeten opdraaien voor de 'redding' van nog eens
tientallen 'zombiebanken'.
Centrale banken stimuleren gevaarlijke speculaties
Sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis in 2007-2008 is de macht van de centrale banken steeds
groter geworden. Een enkele uitspraak van ECB-president Draghi of Fed-topman Bernanke kan de
aandelenkoersen omhoog duwen of juist sterk doen vallen. Des te gevaarlijker is het dat de centrale
bankiers de banken nu nog meer ruimte gaan geven voor de even gigantisch opgeblazen als ondoorzichtige
derivatenmarkt. De ECB doet dit voor een deel door minderwaardige schuldpapieren -Asset Backed
Securities (ABS)- als onderpand voor nieuwe kredieten toe te laten. Dit zijn schuldpapieren met een
slechtere rating dan AAA en bevatten onder andere bedrijfsaandelen, auto's of vastgoed. In China besloot
men zelfs om de beperkingen voor gevaarlijk schuldpapier helemaal op te heffen, zodat de grote banken nog
meer giftige papieren in het systeem kunnen pompen. Deze versoepeling van de eisen voor zekerheden
voor nieuwe kredieten moedigt de grote banken aan om nog meer gevaarlijke speculaties op de
derivatenmarkt aan te gaan. De banken in de EU doen voor € 219 biljoen mee in deze € 700 biljoen grote
markt, die feitelijk niets anders dan één groot financieel casino is. Als ook maar een klein deel van deze
monstrueuze zeepbel uiteen spat, zal het hele wereldwijde financiële systeem instorten.
Gigantisch gokspel met $ 1,5 biljard
Derivaten vormen de spil van een gigantisch gokspel. Alles wat in de toekomst waarde kan krijgen of met
waarde kan worden verkocht, wordt ingezet, of dit nu staatsobligaties, kredieten aan banken of private
klanten of hypotheken zijn. Er wordt gewed op stijgende of juist dalende aandelenkoersen, rentes op
staatsobligaties, wisselkoersen en allerlei soorten waardepapieren. Er bestaan zelfs derivaten van derivaten,
wat niets anders betekent dat deze opnieuw zijn gebundeld en weer verder worden verhandeld.
Deze markt is zó ondoorzichtig, dat zelfs de grootste financiële en economische experts niet precies weten
hoe groot deze is. De schattingen lopen uiteen van enige honderden biljoenen dollars tot wel $ 1,5 biljard.
De meest conservatieve schattingen stellen dat de derivaten met de hoogste risico's 'slechts' enkele
tientallen biljoenen dollars bedragen - nog altijd voldoende om ook bij een gedeeltelijke instorting een
wereldwijde supercrash te veroorzaken.
Banken VS bezitten voor honderden biljoenen derivaten
De negen grootste banken ter wereld handelen met $ 229 biljoen derivaten. 90% hiervan zijn in bezit van de
vier grootste Amerikaanse banken. Dit bedrag is meer dan 3 x zo hoog dan de totale omvang van de
wereldeconomie. Het zal duidelijk zijn dat geen enkel reddingsscherm hier tegen opgewassen is, ook niet als
enkel een klein deel van deze markt zou worden opgeblazen.
Een klein overzicht van de Amerikaanse banken die zwaar in derivaten handelen:
1. Bank of New York Mellon ($ 1,375 biljoen aan derivaten). Destijds aangeklaagd vanwege fraude en
contractbreuk.
2. Morgan Stanley ($ 1,7 biljoen), 'gered' met $ 2 biljoen van de Fed. De vicevoorzitter van MS rijdt een
Porsche Cayenne Turbo met nummerplaat '2BG2FAIL'.
3. Wells Fargo ($ 3,3 biljoen). Kreeg $ 159 miljard aan 'geheime' leningen van de Fed. Aangeklaagd
vanwege illegale dwangexecuties en frauduleuze kredieten.
4. HSBC ($ 4,3 biljoen). Kocht onlangs voor $ 1,92 miljard strafvervolging vanwege witwassen, steun aan
terrorisme en drugshandel af.
5. Goldman Sachs ($ 41,2 biljoen). De beruchte megabanksters die in de hoogste Amerikaanse en
Europese politiek (ECB-president Mario Draghi, voormalig Italiaans premier Mario Monti) wisten te infiltreren.
Zorgden er met vervalsde cijfers voor dat Griekenland in de eurozone werd opgenomen. Kreeg een Fed'lening' van $ 814 miljard.
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6. Citigroup ($ 52,1 biljoen). Moest een boete van $ 285 miljoen betalen vanwege het doorverkopen van
ongedekte vastgoedpapieren - een schijntje vergeleken bij de $ 2,5 biljoen die de bank van de Fed als
'geheime lening' kreeg.
7. JP Morgan Chase (JPM) ($ 69 biljoen). Heeft meer dan 80% van de kopermarkt in handen, ontkende
echter deze -net als de zilver- en aluminiummarkt- gemanipuleerd te hebben. Werd in 2009 aangeklaagd
vanwege de handel in derivaten. Kreeg desondanks een 'reddings'pakket van $ 391 miljard.
'Financiële AIDS'
Megabelegger Warren Buffett noemde derivaten 'financiële massavernietigingswapens'; de voormalige
Franse president Jacques Chiraq sprak van 'financiële AIDS'. Het grote gokken met derivaten gaat zo'n 5
jaar na het uitbreken van de crisis echter gewoon door. Zo raken ook de grote Duitse banken, zoals de
Deutsche Bank (bijna € 60 biljoen derivaten) en de Commerzbank, er steeds dieper in betrokken, net als de
Duitse spaarbanken.
Ook bij het instorten van Lehman Brothers in september 2008 speelden derivaten een grote rol. Zowel
waardehoudende als niet-waardehoudende papieren en derivaten (CDO's: hypotheekuitvalverzekeringen)
werden vermengd, in nieuwe pakketten gestopt en weer verder verhandeld. Over bestaande CDO's werden
nieuwe CDO's afgesloten. Zo werden solide verzekeringspapieren gecombineerd met hoge-risicopapieren
en aan de banken aangeboden.
Weinig nodig voor catastrofale crash
In Europa werden weliswaar strengere regels ingevoerd om de derivatenmarkt transparanter te maken, maar
echte beperkingen zijn er nog steeds niet. Waardeloze schuldpapieren zijn nog altijd vrij verhandelbaar en
herbergen een enorm risico voor de banken en de belastingbetalers. De invoering van nog strengere regels
in de EU laat echter op zich wachten.
Omdat de buiten de beurzen om ('Over The Counter') verlopende derivatenhandel door computers die
binnen microseconden op trends kunnen reageren wordt bepaald, weet niemand waardoor en wanneer een
supercrash precies kan ontstaan. De volledig ontspoorde derivatenmarkt heeft anno 2013 maar een klein
zetje nodig om over de hele wereld een catastrofale crash te veroorzaken. (1)
Twee petities tegen nog meer steun aan de banken
Naast de eerdere petitie waar we op 13 juli een link naar plaatsen is er ook een andere petitie opgestart
waarin burgers eisen dat er geen eurocent steun meer aan de banken mag worden gegeven.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

De meest ziekmakende voeding: fruit en groenten
Fruit en groenten zijn verantwoordelijk voor 46 procent van de gevallen van voedselvergiftiging in de
Verenigde Staten, dat heeft recent onderzoek aangetoond. Vooral sla en spinazie hebben het meeste doden
op hun geweten.
Vorige week nog is een negenjarig Belgisch meisje uit Balen overleden na het eten van besmet vlees met de
E.Colibacterie. Amerikaans onderzoek heeft echter aan het licht gebracht dat vlees en gevogelte
verantwoordelijk zijn voor slechts 22 procent van de gevallen van voedselvergiftiging. Spinazie is dus veel
gevaarlijker. Een op de zes Amerikanen is het afgelopen jaar al ten prooi gevallen aan voedselvergiftiging.
De meeste mensen worden ziek van voorverpakte bladgroenten. Dit komt doordat deze producten vaak
rauw gegeten worden. De bacteriën in vlees en gevogelte overleven namelijk vaak het kookproces niet.
Wassen volstaat niet
Professor Michael Doyle zegt dat vooral sla gevaarlijk is aangezien schadelijke bacteriën zich kunnen
vormen in het plantweefsel. Ook al was je deze groente, je kunt de bacteriën dus niet zomaar wegspoelen.
Deze kunnen E.coli, salmonella en listeria dragen, de beestjes komen vaak voor in de ingewanden van
dieren. Door dierlijke bemesting komt de bacteriën in de bodem of het water terecht en contamineren ze zo
de groenten. Vooral salmonella kan zo overgebracht worden aangezien de wind mest kan wegblazen
wanneer deze opdroogd is. Salmonella is namelijk tolerant aan uitdroging. In de ergste gevallen kan
voorverpakte sla fataal nierfalen veroorzaken.
Preventie
Professor Doyle zegt dat boeren de bacteriën al moeten bestrijden op het veld om voedselvergiftigingen te
voorkomen, van zodra de groenten geoogst worden. Ze moeten daarvoor desinfecteermiddelen gebruiken.
Momenteel gebruiken landbouwers chlorine, maar dat is niet erg efficiënt. Doyle zegt dat de kans dat je sterft
aan het eten van groenten toch nog erg klein is omdat er jaarlijks miljoenen zakjes sla worden verkocht.
Een Britse studie toonde aan dat er in de zomer 120.000 extra gevallen van ziekten door voeding zijn.
Microbiologe Lisa Ackerly gelooft dat slecht bereid vlees niet per se de oorzaak is, maar dat de meeste
doden vallen door slechte hygiëne tijdens het koken en besmet kookgerief.
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Hedgefondsmanager: Al het Duitse (en Nederlandse) goud in VS is verdwenen
Nederland staat nog net in de top 10 van landen met de grootste
goudvoorraden (bron: Demonocracy). Het overgrote deel is echter
in de VS opgeslagen, slechts 10% bevindt zich in eigen land.
Volgens Hedgefondsmanager William Kaye, ooit werkzaam bij de
'vampierinktvisbank' Goldman Sachs, is al het goud dat de
overheden van onder andere Duitsland en Nederland in de VS
hebben opgeslagen definitief verdwenen. 'Dat goud bestaat niet
meer. Ik bezit het inmiddels, net als de Peoples Bank of China, de
Reserve Bank of India en de Centrale Bank van de Russische
Federatie. Maar niet de mensen in Duitsland (en Nederland).' Ons goud is volgens hem in Hong Kong
omgesmolten. Eind vorig jaar ontstond er de nodige consternatie toen duidelijk werd dat Duitsland zijn
goudreserves, die voor het grootste deel in de VS en voor een kleiner deel in Frankrijk zijn opgeslagen,
gedeeltelijk terug naar eigen land wil halen. In Nederland pleitte het CDA er tevergeefs voor om hetzelfde te
doen. Veel analisten zagen de Duitse aankondiging als een motie van wantrouwen aan het adres van
Amerika. De Bundesbank heeft ondertussen nog steeds geen toegang gekregen tot de goudkluizen in de
VS. Over de reden ontstonden reeds de wildste geruchten, die nu door hedgefondsmanager William Kaye
zijn bevestigd: het Duitse goud is er niet meer. Omdat ook het grootste deel van het Nederlandse goud in de
VS is opgeslagen, geldt voor ons goud (waarvan de totale voorraad 612 ton bedraagt) hoogstwaarschijnlijk
hetzelfde. Slechts 10% van het Nederlandse goud ligt in Amsterdam.
'Duitsers (en Nederlanders) zullen goud nooit meer terugzien'
'Duitsland zal het goud nooit meer terugzien,' zei Kaye tegen Eric King, oprichter van het alternatieve
financiële site kingworldnews.com. Volgens Kaye heeft de Federale Reserve regelmatig goud aan
Amerikaanse banken zoals Goldman Sachs en JP Morgan 'uitgeleend', met als doel de goudprijs te drukken.
Kaye kan het weten want hij is zelf bij Goldman Sachs werkzaam geweest.
Goldman Sachs en andere megabanken verkochten het goud vervolgens op bijvoorbeeld de goudmarkt van
Hong Kong, waar het werd omgesmolten. Dit betreft zowel het goud van de Fed als van de Duitse (en
Nederlandse) overheid. 'Zo functioneert het in de praktijk. Het Fed-goud, waarvan de Amerikanen denken
dat het van hen is, is verdwenen. Het goud, waarvan de Duitsers hebben gezegd dit over 7 jaar weer terug
te krijgen, zullen ze nooit meer terugzien.'
'Het bestaat namelijk niet meer,' vervolgde Kaye. 'Ik bezit het. De Peoples Bank of China bezit het. De
Reserve Bank of India bezit het. De Centrale Bank van de Russische Federatie bezit het. Maar de mensen
in Duitsland (en Nederland) bezitten het niet.'
Nieuw financieel systeem (deels) gebaseerd op goud
China heeft in de afgelopen jaren via Hong Kong continu meer goud geïmporteerd. Sinds het einde van
2011 gaat het om bijna 2000 ton, waarvan 1345 ton sinds januari 2012. Volgens inofficiële statistieken bezit
China inmiddels zo'n 4000 tot 8000 ton goud.
Het idee achter het vergroten van de goudreserves door landen zoals China, India en Rusland is de
verwachting dat de dollar als wereldreservemunt en daarmee het wereldwijde financiële systeem als gevolg
van de onhoudbaar hoge schuldenlast van de VS zal instorten. In Beijing, New Delhi en Moskou rekent men
erop dat het nieuwe financiële systeem weer (geheel of gedeeltelijk) op goud gebaseerd zal zijn. Hoe meer
goud een land heeft, hoe sterker de positie in dit nieuwe financiële stelsel.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Stoepzitverbod houdt Maastricht in greep
Geplaatst op 22 juli 2013 langleveeuropa.nl
Hoe weet je wanneer de ambtenaren en politici te veel macht, tijd en geld hebben? Wanneer een
stoepzitverbod optreedt.
Het zogenoemde ‘stoepzitverbod’ in Maastricht heeft zondag in de Rechtstraat opnieuw tot een ‘vreedzame’
zitactie geleid. Reden: een tweede boete voor antiquair Ton Stille, voor wiens winkel een stoel stond. Stille
kreeg vorig jaar al eens een boete van 220 euro aan zijn broek omdat hij voor zijn winkel op de stoep zat.
Drie weken geleden werd hij opnieuw beboet en zondag toonden ongeveer 200 mensen, aldus Stille, hun
steun aan hem. Hier met filmpje, waarom heeft de politie hier nu niet een twintigtal boetes uitgeschreven?
Waarom nu geen boete voor de cameramensen voor het aanzetten tot misdadig gedrag (zitten op de
stoep)? Een beetje slap hoor! Go Ivo Go!
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De politiek gelooft in sprookjes
rtlnieuws.nl
In Portugal is de politieke onmacht om aan het enorme verval van het land het hoofd te kunnen bieden
ogenschijnlijk bezworen en meteen duiken weer de berichten op dat de Europese crisis onder controle is. In
Spanje lijkt premier Rajoy de corruptie affaire van zich af te schudden. Blijft hij in functie door bluf of kennis
van zaken? Feit is dat ook hij van geen crisis meer wil weten.
En vertelt graag mooie verhalen
In Frankrijk is er al sinds zijn benoeming geen enkele steun voor president Hollande en beginnen de sociale
straatprotesten wederom op te laaien, maar zit zijn regering nog altijd stevig in het zadel en sprak president
de
Hollande zich op de 14 juli zelfs krachtig uit over het einde van de crisis. L’Etat c’est moi.
Die niemand meer vertrouwt
In Italië is weliswaar sprake van een snel terugkerende politieke puinhoop als oud-premier Berlusconi in
hoger beroep daadwerkelijk voor belastingfraude wordt veroordeeld, maar dat is al vaak geroepen en het
wordt door de man zelf krachtig tegen gesproken. Dit laatste moet als een veeg teken voor de Europese
crisis worden beschouwd. Niettemin is de regering Letta nog altijd in functie en blijft dat waarschijnlijk zo.
Ook in Nederland niet, de klap komt eraan
In Nederland verliest het kabinet Rutte 2 steeds meer aanhang en draagt de regering inmiddels het karakter
van een splintercoalitie. Er is bij burgers geen begrip voor het beleid van dit kabinet. Mijn bewering is echter
dat dit het huidige kabinet niet mag worden aangerekend. Er wordt hard en integer gewerkt. Maar niemand
weet meer waaraan. De crisis blijkt in hoge mate beleidsbestendig te zijn. Mijn bewering gaat verder. Geen
enkel kabinet, van geen enkele parlementaire kleur of samenstelling, weet hoe Nederland ( en Europa) de
dans van de bestaande en komende ellende kan ontspringen. Zou Roemer het beter doen? Nee. Pechtold
misschien? Ook niet. Haersma Buma? Geen schijn van kans. Mijn bewering is dat Nederland binnenkort een
enorme welvaartsklap gaat krijgen. Zoals het nu gaat kan het gewoon niet langer.
Omdat we niet weten waarover het gaat
Hét probleem is dat we niet weten, of het althans niet met elkaar eens zijn, om welke crisis het nu eigenlijk
gaat. Sommigen zijn van mening dat we momenteel slechts een herhaling zien van de oliecrisis van de jaren
80 van de vorige eeuw. Toen moesten we aan onze concurrentiekracht werken, o.a. via loonmatiging. Nu
biedt dit geen uitkomst, omdat burgers al helemaal uitgekleed zijn.
De moeder aller crises
Anderen, waaronder ik, beweren het tegenovergestelde namelijk dat de huidige crisis de moeder aller crises
is omdat geld aan de basis van het bestaan van iedereen staat en dit geen probleem is als geld in de vorm
van bezit komt, maar wel als het om schuld gaat. Zolang je wél het schulden probleem van banken en
bedrijven oplost, maar niet dat van burgers, zal de crisis door blijven woekeren tot in alle hoeken en gaten
van de economie en samenleving.
Van burgers als last naar burgers als bron
Er moet een omkering in het politieke denken over de oplossing van de crisis plaatsvinden, namelijk van het
beschikbaar stellen van geld voor (de redding) van banken en van bedrijven, ten koste van burgers, naar
geld dat rechtstreeks naar burgers gaat, o.a. door het aanjagen van de consumptie via eenmalige
belastingvrijstellingen.
Grote stappen snel thuis
Het kabinet Rutte 2 zinspeelt wel degelijk op een omkering van het beleid ten gunste van burgers,
bijvoorbeeld door erfenissen ‘goedkoper’ terug in het economisch verkeer te willen brengen. Maar in plaats
van een grote klap met de hamer te geven draagt het beleid het karakter van een klein druppeltje op een
grote gloeiende plaat. Er zal alleen sprake zijn van succes als burgers een grote zak met geld krijgen om vrij
te besteden.
Het grote geld op de goede plek
Dat geld is er niet, althans niet volgens de huidige inzichten. Er wordt momenteel wel veel geld bijgedrukt
maar dat bereikt de verkeerde partijen (banken en bedrijven). Zomaar geld weggeven aan burgers wordt als
politiek onhaalbaar, want het systeem ondermijnend, gezien.
Maak Nederland liquide
Er is een tussenweg mogelijk. Dan wordt eenmalig al het spaargeld van burgers ( bankvermogens,
pensioensparen, erfenissen) belastingvrij aan hen ter beschikking gesteld, met als doel om persoonlijke
schulden af te bouwen en daardoor bezit te bevorderen. Zo wordt de consumptie aangejaagd.
Grote stappen, slim thuis
Zal het kabinet Rutte 2 het najaar halen? Heel Europa laat zien dat de zittende politiek wel aan de macht
vast blijft houden en goed weet hoe dit te doen, maar de greep op de problematiek verloren heeft. Premier
Rutte is een jonge vent, met de intelligentie en kracht om gedurfde stappen te zetten. Oog voor banken en
bedrijven heeft hij. Nu nog voor burgers.

Nieuwsbrief 181 – 31 juli 2013 – pag. 26

De achilleshiel van de elite (video)
Maandag, 22 juli 2013
Als er ooit een kans is om voorgoed met de macht van de elite te
breken dan komt die in september.
Ze denken dat ze er mee weggekomen zijn, één van de ergste misdaden
die ooit tegen de mensheid zijn begaan, maar niets is minder waar.
Sinds de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001
is de wereld voorgoed veranderd. Het is niet alleen de misdaad van de
aanslag zelf, maar ook vooral wat er uit voortgekomen is, “the war on terror”
en alle voortvloeiende ellende.
Een wereld die werd ondergedompeld in blinde angst. Angst voor niet
bestaande dreigingen, bange burgers die dankbaar waren voor meer “veiligheidsmaatregelen”, die maar wat
graag hun privacy en vrijheden opgaven.
Tegelijkertijd hebben ze hier hun grootst mogelijke blunder óóit begaan. Een die hen hopelijk duur komt te
staan. Zoals iemand enige tijd geleden terecht schreef op een forum:
“Daarvoor bestaat op dit ogenblik één "opening" in het harnas van de "Elite":
Hun geblunder achter de schermen van 9/11. Er bestaat al voldoende feitenmateriaal wat volstaat om de
"officiële" versie van het gebeuren op 11 september 2001 te ontkrachten. Eens er voldoende bewustwording
kan gecreëerd worden rond dit gegeven, en er voldoende ruchtbaarheid wordt gegeven aan alle
smeerlapperij die stiekem werd gepleegd met de bedoeling de macht van de Elite te verstevigen, kan er een
kans gecreëerd worden om de macht van die Elite te breken en hun geloofwaardigheid volledig te
ondermijnen.
En dan kan de massa weer die kans benutten om een systeem op poten te zetten wat belet dat de Elite kans
maakt om dit spelletje opnieuw te spelen. Voor het eerst in de geschiedenis van de democratie heeft het volk
de kaarten in handen.
Alleen, ze beseffen het niet.
En als ze te lang wachten, zal deze enige kans voorbij gaan. Met alle gevolgen van dien.”
En deze kans gaat komen. In september aanstaande zal er in een aantal grote steden wereldwijd een grote
reclameactie worden gevoerd onder de titel: “Rethink 9/11”. Het is een gecombineerde inspanning van meer
dan 50 organisaties van over de hele wereld.
De bedoeling is een grote bewustzijnsverandering bij de massa teweeg proberen te brengen door vooral te
concentreren op de ineenstorting van gebouw 7. Een constructie van 47 verdiepingen die in enkele
seconden naar beneden kwam zonder dat daar ooit een vliegtuig in de buurt kwam. Waarbij de officiële
verklaring was dat dit gekomen was door brandend kantoormeubilair.
Als er een dermate grote campagne wordt gevoerd, waarbij zelfs de diepst slapende burger ervan wordt
overtuigd dat de hele wereld op die dag op een afgrijselijke manier in de maling is genomen, dan hebben we
een kans. Een kans dat de misdadigers die dit op hun geweten heben voor de rest van hun natuurlijke leven
achter de tralies verdwijnen en de maatschappij de kans krijgt om weer een liefdevolle en vredige
samenleving te worden.
Voor meer informatie is hier de website van rehtink911.

NSA & FBI eisen encryptiesleutels op bij providers
Van: privacynieuws.nl
De Amerikaanse regering heeft geprobeerd datasleutels van grote internetbedrijven in handen te krijgen.
Met zo’n ‘master encryption key’ is het mogelijk om toegang te krijgen tot communicatie van miljoenen
internetgebruikers. Webpagina’s met encryptie, te herkennen aan ‘https’, werken met zogenoemde Secure
Sockets Layers (SSL).
Het gaat niet om zomaar een sleutel, er wordt specifiek gevraagd om de ‘master encryption key’ waarmee
alle versleutelde bestanden van een provider in leesbare tekst omgezet kunnen worden. Volgens een
betrokkene zijn de diensten op deze manier clandestien bezig.
Met zo’n master key kunnen niet alleen bestanden worden ontsleuteld, het wordt ook mogelijk om
communicatiestromen leesbaar te maken. Het kan dan gaan om het aftappen van zo’n verbinding of het
simpelweg opeisen van de berichten in het kader van de FISA, de Foreign Intelligence Surveillance Act.
Volgens de bron van CNet hebben vrijwel alle grote bedrijven geweigerd om de datasleutels te geven, op
grond dat het verzoek verder gaat dan de wet toestaat. Toch sluit hij niet uit dat kleinere bedrijven zonder
goede juridische afdeling gezwicht zijn onder de druk van de Amerikaanse regering. “Ik ben van mening dat
de regering de kleintjes hard aanpakt. De houding van de regering is; ‘alles wat we kunnen verzinnen,
verplichten we je’.”
Alles bij deze bronnen; NU & AutomGids
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Alles wordt uit de kast gerukt om vaccineren te verplichten
Geplaatst op juli 22, 2013
Een klinisch psycholoog met de naam Henk Kik wordt van stal gehaald om op een Al
Goore achtige ‘Global Warming hoax methode‘ de Main Stream Media te
ondersteunen in haar Machiavelli rol om de wil van de staat er door te drukken. Je
schakelt een “wetenschapper” in en klaar is Kees. Deze Henk Kik durft het aan om in
zijn Volkskrant artikel het niet vaccineren van kinderen te vergelijken met rituele slacht
van dieren en het besnijden van jongetjes op jonge leeftijd. In feite komt het er op neer dat hij verkondigt dat
de staat de kinderen moet beschermen tegen de ouders die hun religieuze belang boven dat van het
algemene belang en de gezondheid van hun kinderen stellen. Want het algemene belang is dat niet
ingeënte kinderen een gevaar voor de maatschappij vormen. Het zijn wandelende virusbommen! Daarnaast
kunnen de kinderen dood gaan. Levens gevaarlijk!!
Wat een ziekmakend artikel! Want wat steeds niet wordt genoemd zijn de levensgrote gevaren van
vaccineren. Steeds weer wordt gehamerd op mogelijk dodelijke slachtoffers van mazelen, rodehond, bof en
andere ziektes, maar het aantal gevalletjes autisme als gevolg van vaccineren wordt niet belicht. De overige
gevaren worden ook niet genoemd, net als het feit dat kinderen van ongevaccineerde moeders een langer
een natuurlijke weerstand hebben. En wat zit er eigenlijk nog meer in die vaccins?
Let op mijn woorden: deze Henk Kik is ingezet om een voorzetje te geven in de richting van het weghalen
van het ouderlijk gezag bij de ouders. De staat gaat voortaan bepalen wat wel en niet goed is voor uw kind.
En dat zal veel breder getrokken worden. Waarschijnlijk worden daarin ook zaken als besnijdenis en
seksuele opvoeding geregeld. Het zou mij niets verbazen als straks de hordes GGD vaccinatiemedewerkers
en seksuele opvoeders (bij voorkeur uit de Rutger WPF / FWOS hoek) deur aan deur gaan om uw kinderen
te prikken, te leren masturberen en uitleggen dat hetronormativiteit niet de natuurlijke standaard is. Tenslotte
moeten we wel mensen in zetten die kennis van zaken hebben. Misschien dat pedofielen vereniging Marthijn
alvast mensen kan recruteren. Het COC is vermoedelijk ook wel een club die “kennis van zaken” heeft.
Eerste Kamer lid Heleen Dupuis gaf al een voorzetje in de richting van deze nieuwe wetgeving.. De
propagandamachine draait op volle toeren. Het stoom blaast er vanaf! Bekijk onderstaande documentaire
over hoe de politiestaat zich nu in hoog tempo onder onze ogen aan het uitrollen is. Vanaf de 29e minuut
ziet u de belangrijke invloed van de massa mindcontrol methodes van Machiavelli en de rol van de media.
Het is dan ook bijzonder opmerkelijk te noemen dat er in Nederland een Machiavelli prijs in het leven
geroepen is die steeds uitgekeerd wordt aan “opmerkelijke personen”. De kranten en televisie spelen een
hoofdrol in het aansturen van de perceptie van de massa. Daarover sprak ik al eerder (zie dit artikel). De
open gevangenis genaamd EU krijgt steeds meer duidelijk zichtbare nazi trekjes.
http://martinvrijland.com/2013/07/22/alles-wordt-uit-de-kast-gerukt-om-vaccineren-te-verplichten/

Ernstige twijfels over Nederlandse goudvoorraden
Ronald Hendrickx
De Nederlandse opiniesite CitaReg heeft op 7 mei 2013 De
Nederlandse Bank NV (DNB) verzocht om openbaarheid van
de meest recente bewijzen over de Nederlandse goudvoorraad.
Niet eventuele goudvorderingen, maar de fysieke aanwezigheid
van het Nederlandse goud. Na 2 maanden werd dit verzoek
afgewezen.Na de gebruikelijke ontvangstbevestiging van De
Nederlandse Bank NV werd de redactie door een medewerker van DNB gebeld met de vraag of een eerdere
verklaring over de Nederlandse goudvoorraad van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan de
Tweede Kamer op 16 november 2012 niet voldoende zou zijn.Waar is ons goud?
Op 2 juli 2013 liet DNB weten het Wob-verzoek af te wijzen op grond van haar taken o.a. artikel 3 van de
Bankwet 1998 en haar taken en bevoegdheden ingevolge artikel 4, eerste lid. Het is uitzonderlijk dat DNB dit
argument niet van meet af aan gebruikt heeft om het Wob-beroep af te wijzen maar daar met
tussenberichten, o.a. van het hoofd van de afdeling Juridische Zaken, twee maanden voor nodig heeft
gehad.
Het niet willen leveren van de overtuigende bewijzen dat Nederland nog daadwerkelijk over zijn
goudreserves beschikt doet dan ook verdacht aan. Waarom? Goud staat op de balans net zoals de post
staatsleningen waarmee de begrotingsgaten gedicht zijn. Waarom 32 miljard euro lenen op de kapitaalmarkt
om de ABN Amro bank te kopen en te herfinancieren als je 24 miljard cash in goud hebt?
Bron: www.beurs.com
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Verenigd Koninkrijk gaat internet censureren
Geplaatst op 22 juli 2013 langleveeuropa.nl
Het Verenigd Koninkrijk gaat aan het censureren door middel van een zeer streng internetfilter. Dat filter
wordt standaard aangesloten voor iedere gebruiker, met een expliciete registratieplicht voor hen die
seksueel georiënteerde websites willen bekijken.
De burger sprak zich een half jaar geleden duidelijk uit tegen dit voorstel, nu drukt premier David Cameron
het er tegen de wil van het volk alsnog door. Zo kennen we de democratie in de EU uiteraard weer. Europa
gaat met de introductie van dit soort grootschalige internet censuur nu echter wel op het hellende vlak.
Wij bescherm uw kinderen wel voor u
En uiteraard doen we ook dit om uw kinderen te beschermen! Dat horen we toch regelmatig de laatste tijd.
Eigen verantwoordelijkheid is dan ook zó 2012! We kunnen het kennelijk niet aan de burger-ouders
overlaten om gewoon Netnanny of de vrij beschikbare DansGuardian software (ook goed voor blokkeren van
reclame op tablets/iPads trouwens) te installeren als ze bescherming willen. Nee, de overheid voelt zich ook
hier weer genoodzaakt om in te grijpen (door macht te grijpen) om onze kinderen voor ons te beschermen.
Daar neemt het uiteraard ook weer grootschalig vrijheden en privacy mee weg. Volgens De
Automatiseringsgids is er sprake van een ‘breed werkingsgebied’. De nieuwe maatregelen hebben ook
betrekking op streaming video’s en diensten waarmee foto’s en video’s kunnen worden verspreid. De
overheid krijgt de bevoegdheid om te kijken welke informatie mensen uitwisselen. De aandacht gaat
vooral uit naar ‘de donkere hoekjes van internet’. Exploitanten van zoekmachines krijgen tot oktober de tijd
om hun systemen te voorzien van een streng filter. Het in bezit hebben van niet-toegestaan materiaal kan
strenger worden gestraft dan voorheen. (Nadruk LLE). Volgens Cameron hebben de providers een ‘morele
plicht’ om de informatie te filteren. De schijnheiligheid van de Engelse moraalridder-politici uiteraard ten top.
De Golden Shield Project
Hier begint het dus mee. Het probleem van dit soort blokkades is namelijk dat ze automatisch groeien. Het
begint met wat te ruim gemeten foutief gemarkeerde websites die dan ook niet meer bereikbaar zijn.
Binnenkort volgen sites waar je ‘illegale’ content (zoals ruim gedefinieerd door de auteursrechten/medialobby) kan downloaden, er kan daar immers ook ‘slecht’ spul tussen zitten waar we uw kinderen voor willen
beschermen! Direct dus ook al dat soort sites blokkeren! Download sites, gevaar! De auteursrechten /
mediabedrijven denken namelijk graag mee in dit soort initiatieven om uw kinderen te beschermen.
De auteursrechtenlobby kan bijvoorbeeld ook al willekeurig video’s uit Youtube laten verdwijnen, ze hoeven
niets aan te tonen, ze hoeven geen zeggenschap af te leggen, gewoon “Click, Poef en Weg”. En veelvuldig
verdwijnen ook filmpjes voor totaal onduidelijke redenen, of uiteraard puur uit haat gedreven blokkade
initiatieven zoals het filmpje van Mega dat ineens verdween terwijl hij zelf de rechten in handen had.
Dan moeten uiteraard proxy systemen die de blokkade omzeilen achter het slot – dit hebben we in
Nederland al gezien met medialobby-bedrijf Stichting Brein vs PirateBay. Hierna moeten natuurlijk ook snel
politiek niet welgevallige sites verdwijnen – Pas op: Extreem Rechts! Denk aan de vrede! Pas op: de
Populisten! Gevaar voor de EU. Dan volgen daarna blogs als deze die achter de Great Firewall of Europe
gaan, etc… En met een paar jaar hele kleine, heel voor de hand liggende, stapjes censureren we hier net als
China. In China heet dit blokkeerproject ‘Golden Shield Project’, en de mensen zijn letterlijk doodsbang dat
ze stuiten op een website die ze niet mogen zien, waardoor ze op de radar van de totalitaire overheid
komen. (Tegenlicht artikel en aflevering Google versus China)
Netneutraliteit
Hieraan gerelateerd waren de VVDers weer in het nieuws. Netneutraliteit is het grondbeginsel dat elke byte
over internet gelijkwaardig wordt behandeld. Een byte van/naar Youtube of Disney.com krijgt dezelfde
prioriteit als de pagina’s van Lang Leve. Althans, nu wel nog in Nederland, maar binnenkort niet meer in de
EU. Neelie Kroes zegt nog wel netneutraliteit te willen, maar als je kijkt wat ze doet is het een ander verhaal.
Dat is nu dus een ja zeggen, nee doen gevalletje geworden. GroenLinks vroeg om uitleg, en die kwam:
Neelie is kennelijk voor een ‘beperkte’ neutraliteit. Dat is een uitspraak in de categorie van ‘een beetje
zwanger’. Het internet is immers of neutraal – of de diensten van Google, Disney, NetFlix, Microsoft, etc
krijgen voorrang en sites als deze worden afgeknepen om ruimte te maken voor de grote multinationals.
Onder beleid van Neelie gaat dus een soort kleine partij discriminatie ontstaan, waar de grote betalende
multinationals een significant betere dienst krijgen, en de kleine ongewenste (anti-globalisering/multinational)
initiatieven weggedrukt worden. Het Europarlement is uiteraard mondeling tegen ‘beperkte’ neutraliteit, maar
zal ook gewoon enthousiast het voorstel ondertekenen – met het resultaat dat onafhankelijk nieuws
onbereikbaar kan worden gemaakt.
De oorlog tegen de vrijheid van de burger
Of het nu is in de VK met internetcensuur, de censuur initiatieven van medialobby Brein, de Nederlandse
vaccinatieplicht, GMO patenten en landbouwgif, de Brusselse zaadpolitie, de aftapverslaving, de internet IDkaart, extreme autospionage, aanval op drinkwater, diefstal van je spaargeld, het beslag op je pension, of
een afscheid van netneutraliteit onder druk van de Eurocomissarissen en de medialobby, de overheid wint
steeds weer grote slagen in de oorlog tegen de vrijheid en gezondheid van de burger. The War is On!
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Wat blijkt, de Nieuwe Wereldorde bestaat reeds!
Geplaatst op 23 juli 2013 langleveeuropa.nl
In het alternatieve nieuwscircuit zie je vaak (LLE is medeschuldig) dat men zich zorgen maakt over het
toekomstige vestigen van de Nieuwe Wereldorde – a.k.a. the New World Order.
De Nieuwe Wereldorde is een totalitair wereldwijd regime, waaronder de bevolkingen machteloos zijn
gemaakt en worden uitgebuit.
De verdenkingen over deze ‘complot’-theorie worden dan nog weer aangewakkerd doordat
oorlogscriminelen als Bush Senior en Junior er zo nu en dan over beginnen. Clinton ook uiteraard, en
onlangs Vice-President onder Obama, Joe Biden. Reagan deed het. Eisenhower waarschuwde ons in 1961
hier zelfs voor in zijn afscheidsrede. Welke enigszins recente VS president startte er eigenlijk niet over? En
de machtswaanzin in de EU is uiteraard aan niemand ontgaan.
Na een tijd bloggen over de EU, en nu de privacyperikelen, begin ik me te realiseren dat de NWO effectief
alreeds een feit is. Hier de feiten waarop ik deze conclusie baseer.
Wereldwijde Overheid
Het valt ook vandaag weer op dat nagenoeg alle inlichtingendiensten wereldwijd samenwerken! We hebben
het niet over eenvoudige handelsovereenkomsten – of wat informatie over vliegtuigpassagiers. Nee,
iedereen gebruikt dezelfde (PRISM) informatie, en wisselen ook graag aanvullend gegevens over en weer
uit. Duitsland, Engeland, Nederland (ontkent door minister uiteraard, maar dus toch wel), België, Frankrijk,
etc.
Er is dus sprake van buitengewoon heftige overheidssamenwerking, en die is ook nog eens gericht tegen de
volken. Snowden – Prism, Assange en Manning – Wikileaks, etc. Ze verklappen foute geheimpjes van
overheden, waarna deze mannen letterlijk tot het einde van de wereld vervolgd worden als dank voor hun
toch volksvriendelijke diensten. Dat riekt behoorlijk NWO, niet?
Een Duitser die grapjes maakte over de NSA is daarvoor zelfs van zijn bed gelicht door de Duitse
veiligheidsdienst. Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk sloten hun luchtruim voor een presidentieel vliegtuig,
dat vervolgens verplicht werd te landen in Oostenrijk, waarna tegen de wens van de President van Bolivia
zijn vliegtuig (een ambassade!) vervolgens doorzocht werd door Oostenrijkse politie vanwege een (ook nog
onware!) verdenking dat VS klokkenluider Snowden wellicht in het vliegtuig zou kunnen hebben gezeten.
Hoe NWO wil je het hebben? Internationale samenwerking van overheden direct gericht tegen het welzijn
van het volk. Hoeveel meer kan je überhaupt verwachten van een NWO?
Vorming van de NWO
Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de NWO in Amerika feit werd in 1910 met de rijkste Amerikaanse
en Europese criminelen die in geheim overleg gingen op Jeckyll Island (video, tekst, epub) met als met
succes bereikte doel om financiële overheersing te vestigen middels de Federal Reserve. (Gekuiste versie
hier) En door de tweede wereld oorlog te financieren kregen de criminelen van de Fed uiteraard ook
wereldwijde macht zoals vastgelegd in de Bretton Woods akkoorden. (Gekuiste versie hier)
Denk ook aan de totalitair macht die de overheid in de VS zich toe-eigende middels de aanval op zichzelf, de
false flag van 9/11. (Hallo! WTC 7? Welke vliegtuig brokstukken zijn er precies te zien in het Pentagon?) Het
volk werd belazerd, en de Patriot Act werd feit!
De ECB is tegenwoordig zelfs effectief gewoon een zoveelste bank onder de Fed. De ECB mag zelf geen
geld drukken middels monetaire verruiming – dat doen ze indirect wel overigens met OMT, maar dat mogen
ze niet – en als je de samenwerkings-constructies ziet kan je concluderen dat de ECB formeel afhankelijk
gemaakt is van de Fed.
De EU en de weggestemde, maar toch gekregen, EU Grondwet. Nu recenter de Masterplannen van Van
Rompuy en de Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer uitspraken en aanpak van Barroso. De manier waarop men
tegen de directe wil van volken in gaat in de EU – gister weer door David Cameron in het VK. Dit soort
rotzooi wordt steeds doorgedrukt, steeds weer: goedschiks of kwaadschiks – We proberen eens een
referendum, krijgen het verkeerde antwoord, maar het komt er toch! Nu met internet censuur.
Vergeet niet, de EU en de VS zijn effectief al één eenheid. Dat zie je steeds weer. En de EU is daarin ook
nog eens ondergeschikt aan de VS. Dat zie je ook steeds weer. Dat is uiteraard ook vastgelegd in de Bretton
Woods akkoorden. Al het Goud is voor de VS, met de Dollar als verplichte wereldwijde (handels)valuta.
Uitbuiting van de machteloos gemaakte bevolking
De uitbuiting door de globale wereldheerschappij is ondertussen ook wel duidelijk: door alle extreme
spionage, de verplichte betalingen aan bankiers, door hoge inflatie, verdwijnende spaarrente, monetaire
verruiming ons geld ontwaard – diefstal, diefstal van spaargeld, beslag op Pensioenfondsen, de beperkingen
op Cyprus, ongezond voedsel dat opgedrongen wordt, staatseigendommen die verpatst worden aan
multinationals, etc, etc. Je krijgt er een leuk toneelstukje bij van mannen als Rutte, Dijsselbloem en
Cameron, maar dat doet niets af aan de uitbuiting.
De lijst is eindeloos, uitbuiting is dus wel een bewezen feit. En de natiestaten hebben in ieder geval in de EU
geen enkele soevereiniteit meer. Geen zelfbeschikkingsrecht (zoals we in Nederland niet meer zeggenschap
hebben over ons eigen budget – zoek maar eens naar de implicaties van Van Rompuy’s ‘Groei’-pakt en de 6
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pack en 2 pack). Er is effectief geen sprake meer van soevereiniteit in Nederland. Die zijn we in 2012 ergens
kwijt geraakt. Denk ook aan de onderdrukking van hele volken in de EU (Spanje, Portugal, Ierland,
Griekenland, Cyprus) en de verplichte economische roofoverval (kapotbezuingen) in Nederland, Belgie,
Frankrijk, Italië, etc. Het volk wordt eindeloos verplicht om hun geld te storten in bodemloze putten – de
zwarte geld gaten, zonder dat de fouten in het Euro systeem en de Eurozone aangepakt worden…
De overheid is volksvijand nummer 1 geworden, volgens sommigen.
Naar een conclusie
Er is sprake een globale overheid. Er is sprake van onderdrukking door deze globale overheid: door
afluisteren, bespioneren en (financiële) slavernij/uitbuiting. Er is een accurate geschiedenis die beschrijft hoe
de criminelen aan de macht zijn gekomen, en de wettelijke verdragen die dat kunst-stukje mogelijk maakte.
Er is een verplichte (handels)valuta in de dollar, zelfs ook de SDR. En de overige valuta worden afgebouwd
– zoals de gulden. Er is wereldwijd afgestemde bescherming om deze globale macht in stand te houden.
(Denk aan dat presidentiële vliegtuig)
Gebaseerd op de feiten: Niets geen gedoe over ‘streven naar’ een NWO, huiveren voor de toekomstige
oprichting. We realiseren het ons alleen nog veel te weinig, maar: De NWO is feit.
VS verwacht nieuwe Israëlische aanval op Russische wapens Syrië

VS verwacht nieuwe Israëlische aanval op Russische wapens Syrië
De Brahmos-raket, de Indiase versie van de Russische Yakhont-kruisraket.
Volgens de New York Times zijn bij de (veronderstelde)
Israëlische aanval op een opslagplaats in de Syrische
havenstad Latakia op 5 juli niet alle Russische wapens
vernietigd. Amerikaanse inlichtingenanalisten verwachten dan
ook op korte termijn een nieuwe Israëlische aanval.
Buitenlandse bronnen berichtten begin vorige maand dat Israël
in de vroege morgen van 5 juli een luchtaanval of een aanval
met vanaf onderzeeërs gelanceerde kruisraketten uitvoerde op
in Latakia opgeslagen Russische Yakhont anti-schipkruisraketten, die, als ze in handen van Hezbollah zouden vallen, een directe bedreiging voor de Joodse
staat zouden zijn.
De Amerikaanse analisten geloven dat enkele Russische raketten nog voor de aanval naar elders zijn
verplaatst. Tevens schrijven ze dat de Israëlische vliegtuigen nooit het Syrische luchtruim zijn
binnengedrongen, maar vanaf de Middellandse Zee lucht-grondraketten hebben afgevuurd. Dit deed
sommigen concluderen dat de raketten vanaf een onderzeeër waren gelanceerd.
Omdat Rusland voortdurend wapens levert aan Syrië zijn nieuwe Israëlische aanvallen zeer waarschijnlijk.
Naast kruisraketten heeft Moskou ook SA-26 luchtafweerraketten en twee MI-24 Hind aanvalshelikopters
aan het regime van president Assad geleverd.
Premier Netanyahu en minister van Defensie Moshe Ya'alon hebben herhaaldelijk gezegd dat Israël niet in
de Syrische burgeroorlog betrokken wil raken, maar dat er desondanks militair zal worden opgetreden als er
geavanceerde wapens in de handen van de islamitische terreurbeweging Hezbollah, die aan de kant van
Assad vecht, dreigen te vallen.
Xander - (1) Jerusalem Post
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EU: waar de wapenindustrie zowel de vragen stelt als antwoorden geeft
Van: dewereldmorgen.be
In december 2012 vond in Frankrijk de succesvolle testvlucht plaats van de nEUROn. De nEUROn is een
prototype voor een gevechtsdrone waaraan sinds 2003 gewerkt wordt door een consortium van
wapenfabrikanten onder leiding van het Franse Dassault-Aviation. In militaire newspeak heet dat een UCAV,
een Unmanned Combat Air Vehicle. In de praktijk is dit een vliegende robot met de capaciteiten van een
gevechtsvliegtuig die bijna volledig autonoom opereert. Deze robots moeten niet meer bestuurd worden van
op afstand, maar vliegen zelfstandig naar een vooraf opgegeven locatie, waar ook ter wereld. Alleen het
afvuren van raketten vereist nog een druk op de knop door een mens van vlees en bloed.
De nEUROn zal lucht-landraketten kunnen afvuren en wordt ontwikkeld als een stealth-vliegtuig dat zo goed
als onzichtbaar is op de radar. De totale kostprijs van dit project is zo’n 405 miljoen euro, waarvan de Franse
staat zo’n 200 miljoen euro op zich neemt. De natte droom van de adepten van hi-techoorlogvoering is dat
drones ooit in staat zullen zijn om luchtgevechten aan te gaan met andere drones of met bemande
gevechtsvliegtuigen. Voorlopig is dit toekomstmuziek, maar het is wel de richting die de Europese
wapenfabrikanten en hun financiers met dit demonstratieproject inslaan. De Europese wapenfabrikanten
hebben de ambitie om een leidende rol te spelen bij deze volgende generatie drones.
De Britten
Ook aan de andere kant van het Kanaal wordt duchtig gewerkt aan de gevechtsdrone; uiteraard doen de
Britten het liever zelf. BAE Systems, de grootste Europese wapenproducent en de tweede grootste ter
wereld, ontwikkelt er de Taranis, een gevechtdrone die van opzet gelijkaardig is aan de nEUROn.
BAE haalde daarvoor in 2006 bij het Britse ministerie een contract binnen ter waarde van ongeveer 170
miljoen euro. Verwacht wordt dat de Taranis zijn eerste testvlucht in de loop van 2013 zal uitvoeren op een
Britse basis in het Australische Woomera.
Europese samenwerking
Naast een technologisch demonstratieproject wordt de nEUROn voorgesteld als een voorbeeld van
Europese samenwerking. Op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA) in maart
2013 werd de nEUROn daar specifiek om geroemd. De zogenaamde defensiespecialisten zijn het er
roerend over eens dat dit de weg vooruit is voor de Europese wapenfabrikanten: verschillende lidstaten die
samenleggen voor de financiering van nieuwe wapentechnologie die te duur is voor individuele lidstaten.
Naast het Franse Dassault werken wapenfabrikanten uit heel Europa mee aan de ontwikkeling, onder
andere SAAB (Zweden), EADS (fusiebedrijf met zetel in Nederland) en HAI (Griekenland).
De Franse regering is de belangrijkste financier van het project, maar ook de regeringen van Nederland,
Spanje, Italië, Griekenland en Zwitserland nemen hun deel van de financiering op zich.
De vraag?
Je zou denken dat er achter zo’n ontwikkelingsprogramma een veiligheidsanalyse zit waaruit de
(vermeende) noodzaak van de nieuwe technologie volgt. Niets is echter minder waar. De vraag wat het
militaire en strategische nut van een gevechtsdrone is, wordt gewoonweg niet gesteld.
In het begin van het nEUROn-programma stelde Yves Robins, vicevoorzitter van de Franse wapenproducent
Dassault Aviation, overigens onomwonden: “Everybody knows that the answer is the [fighter drone], but
nobody knows what the question is”.
Er was geen militaire vraag naar de gevechtsdrone, maar de wapenfabrikanten en hun fans bij de
ministeries van Defensie hadden beslist om hem te ontwikkelen om te laten zien dat ze het kunnen. Deze
strategie is bijzonder gevaarlijk. Wapenfabrikanten ontwikkelen niet zomaar nieuwe wapentechnologie, zelfs
niet als ze daar volledig voor gesubsidieerd worden. Wanneer ze iets nieuws in huis hebben, zullen ze alles
uit de kast halen om overheden wereldwijd er toe aan te zetten die nieuwe drones te kopen.
Intussen zijn drones het nieuwe ‘must-have‘ geworden van legers overal ter wereld. De vraag is in hoeverre
dit het resultaat is van een geslaagde marketingcampagne van de wapenindustrie, en in hoeverre dit
werkelijk tegemoet komt aan een reële veiligheidsdreiging. De wapenfabrikanten weten uiteraard maar al te
goed waarom een drone ontwikkeld moet worden: omdat ze er geld mee willen verdienen. Zonder verpinken
vermeldt Dassault op haar website dat het project tot doel heeft de ingenieurs en de technici in de
wapensector iets te geven om aan te werken (“the goal to provide workload to the European design offices”).
Anders zouden die hooggeschoolde technici wel eens in minder oorlogszuchtige sectoren kunnen gaan
werken, niet waar?
Europees onderzoeksgeld voor wapentechnologie
Op papier financiert de Europese Unie enkel civiele onderzoeksprogramma’s. In de praktijk weten we al
langer dat wapenfabrikanten een aardig graantje meepikken. Zo is er het onderzoeksproject OPARUS, dat
tussen september 2010 en mei 2012 iets meer dan 1 miljoen euro steun kreeg van het Europese fonds voor
‘veiligheidsonderzoek’, het zogenaamde FP7-security. OPARUS staat voor ‘Open Architecture for UAVbased Surveillance System‘. UAV staat dan weer voor Unmanned Aereal Vehicle. OPARUS was dus een
project over surveillance drones. Een wel heel bedenkelijke civiele toepassing. Alle grote Europese
defensiebedrijven werkten eraan mee en ook Israel Aerospace Industries was van de partij.
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Naar wat er juist gebeurde met het miljoen euro hebben we het raden; er is namelijk weinig openbare
informatie over dit soort onderzoeksprojecten. Wat we al helemaal niet weten is welke de garanties zijn dat
de resultaten van het project niet gebruikt zullen worden voor militaire toepassingen. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat die garanties er zijn. Op papier had het project een (bedenkelijke) civiele doelstelling; in de praktijk
werden wapenfabrikanten gesubsidieerd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.
Horizon 2020
Misschien mogen de wapenbedrijven binnenkort zelfs gewoon hun maskers afleggen, en eenvoudigweg
steun vragen voor de ontwikkeling van militaire toepassingen uit het onderzoeksbudget van de EU. Vanaf
2014 gelden er immers nieuwe regels. Het nieuwe financieringsprogramma van de EU heet Horizon 2020,
en zal lopen van 2014 tot 2020. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie stond opnieuw
dat onderzoeksprogramma’s enkel mochten leiden tot civiele toepassingen. Maar dat was niet naar de zin
van sommige europarlementariërs.
Bekende medestanders van de wapenindustrie, zoals de Duitse Christian Ehler en de Franse ex-geheim
agent Arnaud Danjean, dienden amendementen in om de bewuste passage te schrappen uit het voorstel. In
hun motivatie schreven ze letterlijk: onderzoek en ontwikkeling is uiterst belangrijk voor de defensiesector,
en vormt de basis van de concurrentiekracht en de veerkracht van de Europese defensie-industrie.
M.a.w. om de concurrentiepositie van de Europese wapenindustrie te versterken op wereldvlak zou de EU
een deel van het onderzoeksbudget moeten voorzien voor de wapenindustrie. Volgens een standpunt van
de Europese Groenen zouden de voorstanders hiervan een budget voor ogen hebben van 200 tot 300
miljoen euro per jaar. Dit is gewoonweg een stimulusbeleid van een (bedenkelijke) industriële sector, onder
het mom van onderzoeksbeleid. In welke mate de ontwikkeling van gevechtsdrones mee gefinancierd zou
kunnen worden door Europees onderzoeksgeld is op dit moment koffiedik kijken. Het wetgevende kader
voor Horizon 2020 is nog niet rond, en het is niet uitgesloten dat op papier behouden blijft dat enkel civiele
projecten mogen gefinancierd worden. In ieder geval vallen in de toekomst meer projecten zoals OPARUS te
verwachten. Het Europees Defensieagentschap en de Europese Commissie tekenden al in 2011 een
samenwerkingsovereenkomst over het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie.
Ook zij zijn ervan overtuigd dat de wapenbedrijven steun nodig hebben voor de ontwikkeling van nieuwe
technologie om concurrentieel te blijven op wereldvlak. Ze werken onder andere aan het openstellen van het
Europese luchtruim voor onbemande vliegtuigen. En inderdaad, het geld dat nodig is om hiervoor de
specifieke apparatuur te ontwikkelen, willen ze halen bij … Horizon 2020.
CTRL-ALT-EU
Al een tijd volgt Vredesactie de Europese Unie met argusogen. De EU is onmiskenbaar een militaire macht
geworden. Ze heeft de bevoegdheden, instellingen en operationele structuren om militaire interventies uit te
voeren over de hele wereld. Bij gebrek aan een gemeenschappelijke visie op buitenlands beleid zijn er
voorlopig weinig militaire missies onder EU-vlag.
Met altijd wisselende coalities hebben de Europese lidstaten de afgelopen jaren aan verschillende oorlogen
deelgenomen. Tony Blair was een drijvende kracht achter de oorlog in Irak. Frankrijk loopt dan weer voorop
wanneer haar belangen in de zogenaamde ‘Françafrique‘ in het gedrang zijn. Het is een illusie om te denken
dat een militair Europa minder oorlogszuchtig zou zijn dan haar lidstaten.
“Het is een illusie om te denken dat een militair Europa minder oorlogszuchtig zou zijn dan haar
lidstaten”
Een van de achterliggende motivaties van de voorstanders van een bloeiende wapenindustrie is het geloof
in de stelling: “Wat goed is voor de bedrijven, is goed voor iedereen”. Als er één sector is waarvoor dat
overduidelijk niet opgaat, is het wel de wapenindustrie.
Maar ook in het algemeen valt het bedrijfsbelang niet samen met het publieke belang, daar hoeven we geen
tekening bij te maken. Nochtans vormt deze stelling zowat de kern van de Europese Unie. Je zal het niet
gemakkelijk letterlijk zo lezen, maar de allesoverheersende doelstelling van de EU om de meest
competitieve economie ter wereld te worden, is hiervan een vertaling.
Met zo’n doelstelling is het niet verwonderlijk dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tot ‘the Brussels
bubble‘ van experts behoren die het Europese beleid bepalen. Het maatschappelijke middenveld
daarentegen wordt genegeerd, stiefmoederlijk behandeld of beschouwd als lastige luis in de pels.
Of het nu gaat over de wapenhandel, het gemeenschappelijk landbouwbeleid of de regulering van de
financiële sector. Met de campagne CTRL-ALT-EU biedt Vredesactie alvast weerwerk.
Als we een stem willen veroveren in om het even welk Europees beleidsdomein, zullen we dáár moeten
gaan staan waar het beleid vorm krijgt. Dat wil zeggen: tussen de lobbyisten en de beleidsmakers. We
stappen naar de Brusselse Europese wijk. We stellen de militarisering van de EU aan de kaak en roepen ze
een halt toe. We maken de algemene infiltratie van het bedrijfsleven in de Europese instellingen zichtbaar en
doorprikken de bubbel van experts. De campagne ‘CTRL-ALT-EU’ reboot de Europese Unie. De laatste
kans voor we de stekker moeten uittrekken!
De campagne CTRL + ALT + EU wordt in de zomer van 2013 op gang getrokken. Tussen augustus en
oktober kan je terecht op verschillende infomomenten en -stands voor meer informatie. Kijk op de website
voor de details.
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Voormalige hoofd MI6 dreigt met ‘tijdbom’ over leugens Blair
Complete artikel: stopwar.org.uk
Voormalig hoofd van de Britse inlichtingendienst MI6, Sir Richard
Dearlove, 68, heeft het afgelopen jaar een gedetailleerd verslag
geschreven van de gebeurtenissen die leidden tot de oorlog in Irak,
met de bedoeling om het werk na zijn overlijden beschikbaar te
maken voor historici.
Maar Sir Richard, wiens inlichtingen over Saddam Hussein’s
massavernietigingswapens schijnbaar zijn ‘opgesext’ door de regering van Tony Blair, heeft nu kenbaar
gemaakt dat hij ermee in de openbaarheid zal treden zodra de Chilcot-onderzoekscommissie haar
bevindingen over de oorlog heeft gepubliceerd.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Dearlove kritiek krijgt van de voorzitter van de commissie, Sir John
Chilcot, over de accuraatheid van de inlichting zoals die verstrekt werden door MI6 agenten binnen Irak.
Het oud-hoofd van MI6, die nu een hoge functie vervult binnen de Universiteit van Cambridge, zegt nu:
“Wat ik geschreven heb is een weergave van de gebeurtenissen rond de invasie van Irak, vanuit mijn
toenmalige professionele perspectief.”
“Mijn bedoeling is om onderzoekers een bron aan te bieden, maar pas na mijn dood (maar dat zou nu dus al
sneller kunnen zijn, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Chilcot).”
Bronnen dichtbij Dearlove zeggen dat hij erop staat dat Chilcot de rol erkent van Tony Blair en de
woordvoerder van de minister-president, Alastair Campbell in het verspreiden van de beweringen dat
Saddam Hussein chemische wapens kon inzetten tegen Britse troepen op Cyprus; een claim die leidde tot
de deelname aan de oorlog van het VK.
Sir Richard schijnt extreem ongelukkig te zijn met het feit dat zijn inlichtingen, die zoals zijn agenten
benadrukten alleen van toepassing was op chemische munitie met een veel kleinere reikwijdte, tot
mediaberichten hebben geleid dat Engelse bases bedreigd zouden worden.
Blair en Campbell hebben herhaaldelijk ontkend dat ze zich misleidend hebben uitgelaten over
massavernietigingswapens.
Dearlove heeft een sabbatical genomen van zijn verplichtingen op de universiteit van Cambridge om zijn
verslag van de gebeurtenissen te onderzoeken en neer te schrijven, en zal naar verwachting zijn functie
weer opnemen in het nieuwe academisch jaar.
Een inlichtingenbron vertelde de Mail on Sunday:
“Dit is Sir Richard’s tijdbom. Hij wil zaken rechtzetten en de integriteit van MI6 verdedigen. En Richard heeft
persoonlijk een hoop kritiek over zich heen gekregen over het functioneren van MI6 en zijn vermeende al-tevriendschappelijke relatie met Blair.”
“Geen enkel hoofd van MI6 heeft ooit zoiets gedaan, maar de gebeurtenissen in kwestie waren dan ook
zonder precedent.”
“Als Chilcot geen openheid van zaken geeft, zal Sir Richard terugslaan.”
Alastair Campbell en het kantoor van Tony Blair weigerden commentaar te leveren op de affaire.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/voormalige_hoofd_mi6_dreigt_met_tijdbom_over_leugens_blair

“Smeltend Noordpoolijs gaat ons triljoenen kosten”
24/07/13 HLN.be
Door de dooi van de Noordpool zal methaangas vrijkomen, wat niet alleen tot een catastrofale
klimaatverandering zal leiden maar ook de wereldeconomie zal ontwrichten. Die “economische tijdbom” kan
ons tot 60 triljoen dollar kosten en het wereldwijde bankenysteem ondermijnen. Daarvoor waarschuwt een
groep economen en poolgeleerden, zo meldt The Guardian.
Nochtans zagen regeringen en grootindustriëlen de opwarming van de Noordpool de voorbije twintig jaar als
een grote bonus: nieuwe gas- en olievelden zouden ontgonnen kunnen worden en de scheepvaart tussen
Europa en Azië kan sneller en goedkoper verlopen.
Maar één enkele opstoot van methaangas uit de smeltende Arctische permafrost onder de Oost-Siberische
Zee “komt met een prijskaartje van 60 triljoen dollar”, zo stellen onderzoekers die voor het eerst het effect op
de wereldeconomie hebben berekend.
http://www.hln.be/hln/nl/2656/Global-Warming/article/detail/1674597/2013/07/24/Smeltend-Noordpoolijsgaat-ons-triljoenen-kosten.dhtml
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De geheime Zwanenbroederschap
Geplaatst door ADMINISTRATOR ⋅ 25 juli 2013
“Oranje” en occultisme… en dat speelt hier staatshoofd?
Berichtgeving over ongekozen staatshoofden en hun
aangewaaide Duitsers en Argentijnen zijn normaal gesproken
de moeite van het weggooien niet eens waard. Maar soms
leggen dit soort onbenulligheden heel andere feiten bloot, die
de “boven ons gestelde” uitkeringstrekkers liever voor ons
geheim willen houden. Het moet allemaal spontaan en “zo
gewoon mogelijk” lijken, maar iedere dag vallen deze slechte acteurs wel een keer door de mand. Het
nieuwbakken onwettige “koningspaar” is het liefst ver weg van Nederland, dat kunnen we ons heel goed
voorstellen. Ze begrijpen misschien zelf nu ook wel dat ze een beschamende vertoning zijn voor de
Nederlanders.
In de media werd het volgende bericht in het kader van “Oranje Pulp over Nederland” verspreid:
Gekroonde zwanen voor koningspaar
Als hommage aan Jheronimus Bosch (1450-1516) is een vijf meter hoge fresco opgehangen in de
Triniteitstraat 11 in Den Bosch. Het monumentale object werd onthuld door de wethouder van Welzijn en
Cultuur Jeroen Weyers en schetst een beeld van de geschiedenis van de geboorteplaats van Jheronimus.
Het fresco is het eindexamenproject van studenten van de opleiding Oude Schildertechnieken, die daarbij
hebben samengewerkt met leerlingen van de Restauratie Stukadoorsopleiding. Zij maakten gebruik van
oude meester-technieken en pigmenten zoals die door generatiegenoot Michelangelo in het begin van de
16e eeuw werden toegepast.
Op het fresco is een prominente plek ingeruimd voor twee gekroonde zwanen. Zij verwijzen naar de
Zwanenbroeders van de Illustere Onze Lieve Vrouwe Broederschap waar Jheronimus Bosch lid van was.
Net als eerdere leden van het koningshuis werd de toenmalige Prins Willem Alexander in 1995 als
Zwanenbroeder geïnstalleerd. De kronen op de zwanen symboliseren de inhuldiging van ons nieuwe
koningspaar. Het fresco is mede tot stand gekomen door inbreng van Clemens van der Ven , als
beschermheer van Bossche kunst en cultuur onderscheiden met de Zilveren Anjer, een van de oprichters
van de Tefaf.
Bij een frescotechniek worden de kleurpigmenten op nat pleisterwerk aangebracht. Als de kalk opdroogt,
wordt de frescoschildering als het ware een deel van het muuroppervlak.
Het is eigenlijk in de muur geschilderd in plaats van erop en kan vele honderden jaren standhouden.
Hoe dieper je graaft, hoe natter het wordt…….Bovendien gaat het stinken.
In 1318 werd in Den Bosch een geheim genootschap opgericht onder auspiciën van paus Bonifatius VIII.
Deze occulte orde kreeg door de jaarlijkse bijeenkomst, waarbij twee zwanen werden verorberd, de naam
“Zwanenbroederschap”. Dr. E.B. Strenda, (Hilvarenbeek,1955) heeft een verslagje geschreven voor de
website Weetnet.nl, waarin onder anderen de volgende zinsneden worden opgetekend, als hij een analyse
maakt over deze broederschap. Zoals gewoonlijk verdient deze activiteit van “oranje” weer het predikaat met
hoofdletters: FOUTE BOEL!
“In de kringen van het genootschap moeten we de verantwoordelijkheid zoeken voor het neerslaan van het
palingoproer van 1886, de spoorwegstaking van 1903 en later het Jordaanoproer. Ook de poging tot
revolutie van Troelstra in 1918 werd voor een gedeelte vanuit Den Bosch tegengewerkt. Het is niet duidelijk
of de arrestatie en veroordeling van Domela Nieuwenhuis met de Zwanenbroeders te maken heeft. In de
twintigste eeuw zien we op de lijsten van overleden broeders namen als Brenninkmeyer, Thyssen en diverse
leden van de familie Dreesman, maar ook politici als Beel, die onder Juliana als onderkoning van Nederland
werd beschouwd.
Handen schuddend over de zuilen heen bevorderden zij loonmatiging en orde.
Het moet worden gezegd dat nu de lonen niet meer laag werden gehouden met de blanke sabel maar onder
de naam van consensus, harmoniemodel en poldermodel. Het zal ons dan ook niet verbazen om hier de
naam aan te treffen van Van Veen, de voorzitter van de werkgevers in de jaren tachtig. Het lidmaatschap
van zijn tegenhanger in het akkoord van Wassenaar Wim Kok werd echter door een zwarte bal getroffen
omdat hij te links zou zijn.
De monarchie was nog altijd in de gelederen vertegenwoordigd, niet in de laatste plaats vanwege haar
investeringen in oliemaatschappijen en in de Steenkolen Handels Vereniging. Via een ijzeren greep op de
kabinetsformatie kan het staatshoofd nog altijd de politieke koers beïnvloeden door een keuze te maken
voor rechts of gematigd links. Koningin Wilhelmina was lid, evenals haar schoonzoon prins Bernhard.
Op 25 oktober 1995 werd diens favoriete kleinzoon Willem Alexander in de rijen van Zwanenbroeders
opgenomen.”
Tot zover Dr. E.B.Strenda, het complete stuk is te lezen op Weetnet.nl
René Zwaap schreef in 2001 in de Groene Amsterdammer:
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Ook het hoofdkwartier van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap aan de Hinthamerstraat, waar Jeroen
Bosch ingezworen lid («Zwanenbroeder») was, staat op dezelfde plek als in de dagen van Bosch, en nog
altijd komen de Zwanenbroeders — onder wie koningin Beatrix, prins Claus, Juliana, Bernhard, Irene,
Willem-Alexander en binnenkort waarschijnlijk ook Máxima — hier jaarlijks bijeen voor de rituele maaltijd in
oecumenische setting. Zwaan staat echter niet meer op het menu, zo verzekert griffier F. Teeuwen van de
broederschap. «We hebben dat nog een keer geprobeerd, maar dat beviel niet erg.» In de late
Middeleeuwen was het juist een exquise delicatesse. Het verorberen van een zwaan gold als een voorrecht.
In de tijd van Bosch was het houden van zwanen een adellijk privilege. De gulle gever van een zwaan aan
de broederschap kon rekenen op het erelidmaatschap en kon van de broeders zelfs een aflaat krijgen, dat
wil zeggen: vergeving van alle zonden en een gegarandeerde plaats in het hiernamaals. Op die wijze bleef
men bespaard van de kwellingen in de hel en in het purgatorium, de beproevingen die Bosch als geen ander
aansprekend op het doek wist vast te leggen.
Occult staatshoofd
U leest het goed: occult, geheimzinnig, donkere kamertjes en geestvervoering. Ons “staatshoofd” heeft het
maar druk met niets…..Laten we de zaken nu eens op een rijtje zetten, waar het gaat over de occulte en
genootschappelijke bezigheden van deze stiekemerds van “oranje”, waarvan er één een derderangs
toneelstukje als “staatshoofd” opvoert. Wat hierboven wordt omschreven is het zoveelste voorbeeld van
geheime activiteiten van iemand (en familie), die de Nederlanders vertegenwoordigt en daar een riante
uitkering voor toucheert. Of het nu gaat om de Zwanenbroeders, c.q. -zusters, de Bilderberg Conferenties,
het Werel Natuur Fonds, de Club van 1001, de Johanniter Orde, de Soevereine Militaire Orde van Malta
(SMOM), het Verdrag van Rome, de hoogste rangen van de Vrijmetselarij, ALLES gaat in het geheim.
Stiekem en achterbaks gekonkel op kosten van de belastingbetaler, die het eigenlijk niet mag weten.
Verblind door het “oranjegevoel”. Vanaf “koning ” Willem II, via Wilhelmina en (natuurlijk weer) Bernhard en
zonder mankeren Beatrix en de Overbodige doen deze zwanenliefhebbers volop mee. En altijd aan de kant
van het kapitaal en eigenbelang. NOOIT of te NIMMER hebben deze ondermaatse figuren het voor de
Nederlanders opgenomen, die ze onderhouden tot en met de grafkelder in Delft. Zelfs het schoonmaken,
ombouwen en opvrolijken (balsemen) van hun lijkenmagazijn moeten wij nog betalen!
In dat Zwanenvretersgilde komen we uiteraard de bekende namen weer tegen, zoals Fentener van
Vlissingen, Van Lanschot Bankiers, Baron de Vos van Steenwijk, ja zelfs de familie De Roy van Zuydewijn!
Kijk maar op deze link: Het Wapenboek van de Zwanenbroeders. Onder het mom van liefdadigheid werden
vroeger aflaten verkocht voor een plaatsje in de hemel, tegenwoordig wordt bekonkeld hoe de factor arbeid
onder controle kan worden gehouden in het belang van allerlei sub-kartels waar het kapitaal is gecumuleerd
tot idiote proporties. De onvolprezen “poldermethode” is naar buiten toe het masker van een verzameling
stiekemerds, waar we rustig de vakbonden bij kunnen rekenen. U kunt dat afmeten aan het feit dat de
vakbonden net zo hard bezig zijn uw pensioen weg te schijten. Dit wordt het “poldermodel” genoemd, maar
het niets anders dan een occult ritueel genootschap van opgehoopt (deels gestolen) kapitaal. Fascisme is de
fusie tussen staat en monetaire kartels. Hier noemen we dat, heel onschuldig en naïef het “poldermodel”.
“WAT WETEN WE NOG NIET??”
Wat nog niet weten is waarschijnlijk veel meer, dan dat we wel te weten zijn gekomen in de loop der
eeuwen. Omdat het hier gaat om een “staatshoofd”, is de vraag legitiem, maar wij verwachten niet dat het
politieke apparaat enige actie gaat ondernemen, om die duistere lieden aan de tand te voelen. Vergeet het
maar! Maar wij vinden al dit stiekeme en geheimzinnige gedoe van iemand die we betalen en die ons moet
representeren een goede reden om het hele zootje met terugwerkende kracht uit de macht te zetten en in
detentie te nemen. Om de vraag te beantwoorden, wat we nog niet weten, is het noodzakelijk dat ze maar
eens uit de doeken gaan doen wat ze op onze kosten achter de schermen allemaal hebben uitgevreten. U
kunt er van op aan, dat slechts het eigen belang is gediend en het volk is verraden, keer op keer, jaar na
jaar, eeuwen aan een stuk. Een “staatshoofd” dat zich inlaat met allerlei occulte broederschappen, eigen
zakelijke belangen over de rug van de belastingbetaler absolute voorrang geeft en de politiek tot aan het
sterfbed manipuleert, moet worden veroordeeld voor landverraad. Niet alleen de politiek, maar ook de
rechtspraak en krijgsmacht worden gecorrumpeerd als gevolg van deze oneigenlijke situatie. Als bovendien
nog blijkt dat ze helemaal niet zijn wie ze beweren te zijn, dan breekt hier de hel los.
Laat maar komen wat er komen moet……..
Aanvulling: Symbolische betekenissen
Voorbeelden te over: zo zou de trouwdatum van Willem-Alexander en Maxima een grote betekenis hebben
in het satanisme, had prins Bernard een tatoeage van een slang op zijn arm (een occult symbool) en
gebruikt koningin Beatrix vaak het symbool van de draak (haar schip heet ‘de Groene Draak’, haar landgoed
‘Drakenstein’ en een landgoed in Italië ‘Raco dei’ Draconie’ (‘Rots van de Draak’)). Daarnaast hadden
Juliana en Bernhard veel contacten met mystici/occultisten als Gurdjieff, Blavatsky en Hofmans.
Ook Juliana’s vermeende vader, Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg-Schwerin, prins
der Nederlanden sinds 1901, lid van de Johannieter orde en van de Orde van het Gulden Vlies, had een
enorme hang naar het mystieke. Nog voor zijn huwelijk met Wilhelmina had hij in 1894 en 1895 reizen naar
India en Ceylon gemaakt, op zoek naar de geheimen van de oriënt. Eenmaal in Nederland placht hij tijdens
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uitgebreide seances met behulp van Nederlands paleispersoneel geesten van overleden boezemvrienden
op te roepen.
Aanvulling: Over occultisme
Lees meer Oranje-nonsens op: http://www.mokumtv.nl/oranje.htm
Voor wat het waard is, hier de definitie van occult/occultisme:
Occultisme is een verzamelbegrip voor verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op
veronderstelde esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente
(buitenzintuiglijke, bovennatuurlijke) krachten. Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat
verborgen betekent. Hoewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden,
heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking op de diepe geestelijke veronderstelde
werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten
grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen.
Het woord occultisme wordt vaak in een bredere context gebruikt. In de theosofie en antroposofie wordt
onder occultisme de esoterische wijsbegeerte verstaan. In het dagelijks spraakgebruik wordt occultisme ook
wel als synoniem van esoterie gebruikt.
“Occulte insiders”, zouden ze bestaan en bovendien ook nog van alles weten wat wij niet weten? Occultisme
is voor mij synoniem aan geheimzinnige oplichterij. Voorwenden meer te weten dan de simpelen, het is
aardig geprobeerd, maar iedereen die daar in gelooft, heeft teveel last van zijn ingebouwde “reli-kwab”. Deze
theoretische hersenkwab zorgt ervoor, dat mensen smachten naar kennis die onverklaarbaar is.
De conclusie, dat de “oranjes” vanwege hun liederlijk gezuip en andere bezigheden die het daglicht niet
kunnen verdragen, niet kúnnen behoren tot zelfbenoemde selecte gezelschap van “wetenden”, is hetzelfde
als accepteren dat die zogenaamde occultisten iets weten wat wij niet weten. Bullshit, ze weten niks meer
dan wij, alleen ze doen alsof en er zijn hele volksstammen, die ze nog geloven ook!
Dat nu is pas echt zonde van de mens en zijn tijdsbesteding. Want er is maar één vraag afdoende om het
zootje aan de kant te zetten: “Hoe weet jij dat?”
Daar komt gegarandeerd géén antwoord op…..
http://www.youtube.com/watch?v=9tn19ulJRGQ
De kunstzinnige Beatrix……
Irene zat ook nogal diep in het occulte. Ze begon haar tweede leven met spiritisme, nadat haar eerste
leventje in de soep liep. En ze liet een stoeltje dansen. Zij stelde vragen en de stoelpoot tikte dan de
getallen. A is 1 B is 2. – hoe bedenken ze het….
Dat is zo’n jaar of twintig geleden al in kranten gestaan.Het was voor haar bomentijdperk.
Aanvulling 3: In de pers
Uit de archieven van Gerard de Boer.
1. De oranjes en het Zwanenbroederschap: 1936
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http://img12.imageshack.us/img12/926/360617.jpg
1946

http://img696.imageshack.us/img696/6021/461101.jpg
1953

http://img685.imageshack.us/img685/9812/531023.jpg
1995
http://img84.imageshack.us/img84/4682/950929lc.jpg
2. Ritueel geslacht:
http://img64.imageshack.us/img64/6607/1953y.jpg
Rituele slachtingen en dat door de oprichter van WNF – Bernhard
zur Lippe B.?
Praten we hier wel over dezelfde Zur Lippe B.?
Het Wereld Natuur Leger is in 1961 opgericht. Benno was de eerste “president”:
http://www.wnf.nl/nl/overwnf/geschiedenis/
Het incident met de levende zwaan was vóór de oprichting van het Wereld natuur Fonds,waar onze
berenknaller toen natuurlijk haantjedevoorste moest spelen. Mensen mochten voor 25.000 gulden met
Bernhard lunchen en dat zou dan ten goede komen aan het Fonds.Maar wie controleerde dat? En de lunch
werd sowieso op de belastingbetalers verhaald, want het was op Soestdijk. De oprichting van het WNF door
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Bernhard had andere bijkomende doeleinden n.l. die van eigen
belang.De donaties aan het WNF verdwenen op duistere wijze en in
de speeltuin Afrika kon hij naar hartelust jagen op alles wat daar
losliep.
Tot op de dag van vandaag vindt deze dieren jacht nog steeds door
zijn familie plaats o.a. op het grondgebied van het Loo voor welk
onderhoud wij jaarlijks belasting afdragen en subsidie voor deze
schandalige drijfjacht wordt verstrekt.
Aanvulling 4: Het geheim van Zionsburg
Ook Het Geheim van Zionsburg van Joris van Os en Jurriaan
Maessen beschrijft uitvoerig dit onderwerp.
http://renvogel.wordpress.com/2008/09/06/onthult-geertje-dircx-hetgeheim-van-zionsburg/
Tenslotte:
Wat hebben wij eigenlijk met die lui te maken? Het achterbakse
gedoe op onze kosten hoort niet bij ons. Toch vertegenwoordigen
deze overbodigen ons en ons land. Ongekozen, ongevraagd à raison
van € 300 miljoen op jaarbasis. Hun zakelijke belangen veroorzaken
magistrale corruptie als gevolg van de groteske verstrengeling van
belangen. Dit gaat in combinatie met allerlei duistere clubjes, waar zich
dingen zouden kunnen afspelen, waardoor iedereen letterlijk iedereen
kan chanteren. Het is van het niveau ONDERWERELD, maffiose
praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Vraag het op straat
iedere willekeurige Nederlander en het wordt ter plekke afgekeurd. De
Duivelskop die Balkenende aan Rutte als afscheidscadeau gaf past
uitstekend in dit sfeertje….
Nederlanders moeten zich distanciëren van deze misdadige occulte
clubjesvorming. Wat ieder privé uitvreet moet vooral zo blijven: privé en
dito bekostigd.
Maar mocht u nou denken dat hier “kamervragen” over zouden komen,
dan heeft u het mis. In het uiterste geval worden er vragen gesteld door
een politicus die jaarlijks een zwaantje meevreet – een vorkje meeprikt
om hem te herrinneren aan de “Polder-Omerta”.
Zo zit dit land in elkaar. Met democratie heeft het sowieso niets te
maken en met ethiek en moreel dus ook al niet.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/07/25/de-geheime-zwanenbroederschap/

‘Alle Nederlanders slimme meter voor 2020′
Van : security.nl
In 2020 zal elke Nederlander in huis een slimme meter hebben die het energieverbruik monitort, zo laat
André Jurjus, directeur van de Vereniging Energie-Nederland tegenover BNR weten. De vereniging fungeert
als spreekbuis voor de energiebranche. Jurjus reageerde op de vraag waarom de consument niets van een
lagere prijs merkt als er veel zonne-energie wordt opgewekt. Deze week daalde de stroomprijs dankzij het
uitbundige zomerweer met 20%, maar consumenten zien dat niet op hun rekening terug. Volgen Jurjus zitten
veel consumenten met langdurige contracten en zijn energieleveranciers technisch nog niet in staat om
spotprijzen in dit soort tijden aan de consument door te berekenen.
Toekomst
“Daar hebben we slimme meters voor nodig en die hebben we op dit moment nog niet voldoende in de
consumentenmarkt uitgerold.” Volgens Jurrius heeft Nederland het plan om alle Nederlanders voor 2020 van
een slimme meter te voorzien. De uitrol hiervan zal de komende tijd plaatsvinden.
Daardoor zouden er ook steeds meer contracten komen waardoor consumenten van de spotprijzen moeten
kunnen profiteren. Gratis energie in tijden van veel zon zal zelfs met een slimme meter niet gebeuren.
“Dat zal niet het geval zijn. Het kan zo zijn dat de stroom die door een zonnepaneel wordt geleverd op een
gegeven moment gratis geleverd kan worden omdat het zonnepaneel er toch ligt, maar er moet ook
geïnvesteerd worden in dat soort installaties. Een zonnepaneel kost geld, een windmolen kost geld en dat
geld moet uiteindelijk wel worden terugverdiend.”
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Wereld Natuur Fonds helpt corporaties in plaats van natuur
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
Het Wereld Natuur Fonds is de machtigste natuurbeschermingsorganisatie ter
wereld en zet zich in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en het
regenwoud. Nadere inspectie onthult echter dat vooral de corporaties profiteren
van het werk van het WNF. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. In 2009
bedroeg het aantal donateurs van het WNF in Nederland 910.000. Prins Bernhard
was één van de oprichters van de organisatie voor bescherming van de natuur.
Illusie
Kan het WNF de natuur beschermen tegen mensen of zijn de aantrekkelijke
posters van de organisatie slechts een illusie? Vijftig jaar na de oprichting van het
WNF wordt steeds meer getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de organisatie en
haar bedrijfsmodel waarin samenwerking met de industrie om de natuur
te beschermen wordt aangemoedigd. Het WNF zetelt in het Zwitserse
Gland en is actief in meer dan 100 landen waar het nauwe banden
onderhoudt met de rijke en machtige elite. Miljoenen mensen doneren
hun spaargeld aan de organisatie. De vraag is hoe dit geld wordt
geïnvesteerd. Der Spiegel reisde af naar Zuid-Amerika en het
Indonesische eiland Sumatra. In Brazilië vertelde een
duurzaamheidsmanager over de eerste lading verantwoorde sojabonen
die het afgelopen jaar arriveerde in de haven van Rotterdam en volgens
de criteria van het WNF voor verantwoorde soja was geteeld. De duurzaamheidsmanager moest bekennen
dat hij niet met zekerheid kon zeggen waar de lading vandaan kwam.
Vrijbrief
In Sumatra vertelden leden van een inheemse stam hoe troepen waren ingehuurd door WNF-partner Wilmar
om hun huizen te vernietigen. Palmoliebedrijven vonden dat ze in de weg stonden.
Onafhankelijke Duitse niet-gouvernementele organisaties als Rettet den Regenwald en Robin Wood zien de
natuurbeschermingsorganisatie dan ook niet langer als redder van diersoorten. Volgens steeds meer
mensen geeft het WNF corporaties in ruil voor grote donaties een vrijbrief om de natuur te vernietigen. In
Nederland betalen daar bijna een miljoen mensen aan mee. Afgelopen jaar berichtte Niburu over de
documentaire ?Het Pact met de Panda?, gemaakt door het Duitse televisienetwerk WDR. De Duitse
schrijver Wilfried Huismann houdt het WNF in de film deels verantwoordelijk voor de toenemende bedreiging
van het regenwoud. Het WNF ontkent deze beschuldiging. Bestuursleden van de organisatie reageren
doorgaans geïrriteerd op kritiek dat ze samenwerken met de industrie.
Succesvol?
In de zeventiger jaren overtuigde het WNF de Indiase regering beschermde gebieden aan te wijzen voor
bedreigde tijgersoorten. Volgens schattingen leefden in India op dat moment 4000 tijgers in het wild. Dat
aantal is inmiddels gedaald tot 1700. Toch ziet het WNF haar Indiase tijgerprogramma als een succes. Wat
niet veel mensen weten is dat zo?n 300.000 gezinnen hun woning moesten achterlaten omdat er geen
ruimte was voor mensen in de beschermde gebieden. Het WNF is daarnaast van mening dat het regenwoud
in het Nationaal Park Tesso Nilo op Sumatra succesvol is gered. In realiteit is het beschermde gebied steeds
groter geworden, ten koste van het bos. Bedrijven als Asia Pacific Resources International, waar het WNF
voorheen een contractuele overeenkomst mee had, ontbosten het gebied.
Palmolie
Op Sumatra, één van de grootste eilanden ter wereld, wordt elk uur genoeg hout gekapt om 88
voetbalvelden mee te kunnen vullen. Het bos moet er plaatsmaken voor de palmolieplantages. De ZuidoostAziatische natie voorziet in bijna de helft van de wereldwijde productie van palmolie. De olie wordt gebruikt in
biodiesel, voedingsproducten als Nutella hazelnootpasta, shampoo en bodylotion. Het overmatige gebruik
van pesticiden vervuilt de rivieren en het grondwater. Verantwoorde palmolie, zoals het WNF belooft met
haar certificaat van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), bestaat niet, aldus een Indonesische
oud-werknemer van het WNF. Het certificaat maakt het wel mogelijk om de productie op te voeren terwijl de
consumenten denken dat het WNF duurzaam en verantwoord bezig is. Het RSPO-initiatief werd in 2004
gelanceerd samen met corporaties als Unilever, een bedrijf dat per jaar 1,3 miljoen ton palmolie verwerkt.
Ook één van de grootste producenten van palmolie ter wereld, Wilmar, is erbij betrokken. De palmolie wordt
onder meer gefinancierd door de financiële dienstverlener HSBC.
1001 Club
Organisaties als Rettet den Regenwald en Robin Wood beweerden dat Rama, bij ons bekend als Blue Band
en geproduceerd door Unilever, wordt gemaakt ten koste van de inheemse bevolking. Dit werd niet goed
ontvangen bij het Nederlands-Britse bedrijf. De palmoliegigant heeft sinds de onthullingen gezorgd voor
tijdelijke huisvesting en compensatie voor de slachtoffers. Op haar hoofdkwartier in Gland herinneren
zilveren placques aan mensen waar het WNF veel aan is verschuldigd: de ?leden van de 1001?. Deze

Nieuwsbrief 181 – 31 juli 2013 – pag. 40

elitegroep financiers werd in 1971 opgericht om de organisatie financieel te ondersteunen. Tot op de dag
van vandaag wil het WNF de namen van de financiers niet onthullen. Naar verluidt staan onder meer
wapenhandelaar Adnan Khashoggi en de Zaïrische oud-dictator Mobutu Sese Seko op de lijst.
De 1001 Club bestaat grotendeels uit bankdirecteuren en topmannen van multinationals. Volgens een artikel
uit 1993 in de Washington Monthly staan op de lijst een aantal sinistere Zuid-Afrikanen, zakenlieden met
verdachte connecties en corrupte Afrikaanse politici.
Enkele voorbeelden van leden van de 1001 Club uit heden en verleden zijn: Sir Eric Drake van BP, Harry
Oppenheimer, de Britse en Franse familie Rothschild, Michel David-Weill van Lazard, Laurance en David
Rockefeller, Henry Ford II, Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, de oudere halfbroer van Osama bin
Laden Salem bin Laden, Rothschild-bankier Dr. Alfred Hartman en de Spaanse koning Juan Carlos.
Andere opvallende namen zijn Tibor Rosenbaum, hij werkte ooit samen met Bernhard en Edmond de
Rothschild en heeft connecties met de Mossad, en Edmond Safra, een controversiële bankier uit Genève
wiens huis ten tijde van zijn dood werd bewaakt door Mossad-getraind personeel.
Prins Bernhard
Toenmalig WNF-voorzitter Prins Bernhard wist oliereus Shell te
?strikken? als eerste grote sponsor. In 1967 stierven duizenden
vogels na een incident met een olietanker voor de Franse kust,
maar het WNF wuifde de kritiek weg. Dat zou het veiligstellen van
donaties van bepaalde industriële sectoren in gevaar kunnen
brengen, luidde het tijdens een bestuursvergadering van de
natuurbeschermingsorganisatie.
Jager Prins Bernhard en John Hanks, de directeur van het WNF in
Afrika, zetten huurlingen in om de illegale handel in neushoornivoor een halt toe te roepen. Zuid-Afrikaanse
soldaten infiltreerden de groep en de handel bloeide juist op.
Volgens woordvoerder Phil Dickie van het WNF gebeurde dat een lange tijd geleden en accepteert de
organsiatie niet langer geld uit de olie-, kern-, tabaks-, en wapenindustrie. Toch zijn afgezanten van
bijvoorbeeld oliegigant BP nog altijd welkom op bestuursvergaderingen. John Hanks is nog altijd lid van de
raad van bestuur. Het gevolg is dat jagen nu is toegestaan in de nationale parken. De Spaanse koning Juan
Carlos was onlangs in het nieuws nadat hij tijdens de olifantenjacht in Botswana zijn heup had gebroken.
Juan Carlos is ere-directeur van het WNF in Spanje. Rijke Europeanen en Amerikanen mogen zich in de
nationale parken uitleven alsof het koloniale tijdperk nooit ten einde is gekomen. Ze mogen olifanten, buffels,
luipaarden, leeuwen, giraffes en zebra's afschieten om vervolgens het bloed van de dode dieren over hun
gezicht te smeren. Een woordvoerder van het WNF verdedigt deze praktijken door te stellen dat
?gereguleerd jagen? bijdraagt aan het beschermen van diersoorten.
Monsanto
Naast de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie is er de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). In
2004 nodigde het WNF de industrie uit voor de RTRS. Agro-industriëlen als Cargill en Monsanto zijn door de
jaren heen altijd goed vertegenwoordigd geweest. Monsanto doneerde in totaal $100.000 aan het WNF.
?Het werd al snel duidelijk dat hier greenwashing wordt toegepast voor de marketing van genetisch
gemodificeerde sojabonen,? zei één van de aanwezigen, verwijzende naar de tactiek waarbij een bedrijf of
organisatie zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoet dan ze in werkelijkheid is. ?Toen een
paar Europeanen iets wilden zeggen over de gevaren van de herbicide glyfosaat werd ze al snel het zwijgen
opgelegd. Ook de Argentijnse tak van het WNF was aanwezig. Aan het hoofd daarvan stond lange tijd een
oud-leider van de militaire junta en tevens agro-industrieel.
Maggi
De industrie doneert de organisatie miljoenen. De
85.000 ton RTRS-sojabonen die afgelopen jaar
arriveerde in Rotterdam was afkomstig van twee
gigantische boerderijen die in handen zijn van de
Braziliaanse Maggi-familie. Het conglomeraat van de
familie wordt gezien als de grootste producent van
sojabonen ter wereld. De plantages strekken zich uit
over grote delen van de staat Mato Grosso in het
westen van Brazilië.
Blairo Maggi werd gouverneur van de staat en in
2005 kreeg hij van Greenpeace de Gouden
Kettingzaag-award. De gebieden waar nu RTRS-sojabonen worden geteeld zijn enkele jaren geleden
ontbost. Alles wat op de boerderijen van Maggi wordt geproduceerd is genetisch aangepast.
In de schaduw van een magazijn van één van de boerderijen staat een tank met het woord ?Glyfosaat? in
het Portugees. Een waarschuwingsbord leest: "Pas op. Zeer giftig!? Ondanks recente studies dat de
herbicide verantwoordelijk is voor voortplantingsproblemen bij dieren is het gebruik ervan toegestaan in het
RTRS-systeem. Ook andere pesticiden zijn geen probleem voor de RTRS.
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Samenwerking met China
Bedrijven als Unilever en FrieslandCampina willen in 2015 alleen nog maar
verantwoorde soja kopen.? Het is niet makkelijk om uit te leggen wat er met
die 85.000 ton sojabonen is gebeurd,? legde duurzaamheidsmanager van
Maggi João Shimada uit. ?Niet meer dan 8.000 ton is afkomstig van de twee
boerderijen. Ik heb geen idee waar de overige 77.000 ton vandaan kwam.?
In Gland gaat boven het Meer van Genève de zon onder. Andrew Murphy van
het WNF heeft haast. Hij moet naar China, om daar de natuur te redden.
Bron: Spiegel.de

Er is 310.000 kg Nederlands goud gestolen
Geplaatst op 24 juli 2013 langleveeuropa.nl
Ok, het berichtje waar ik naar wil verwijzen ging over het verdwenen Duitse goud. Duitsland heeft net als
Nederland haar goud in de handen van de VS moeten geven. De VS heeft (onofficieel) vervolgens het goud
gewoon verkocht op de markt als onderdeel van hun financiële koersmanipulatie spelletjes, en zelfs dit goud
gebruikt in financiële oorlogsspelletjes.
Het Verdwenen Goud
Duitsland wilde recentelijk een klein deel (300 ton) van dat goud terug, en kreeg te horen dat dit 7 jaar ging
duren. Zeven jaar! Dat goud ligt duidelijk niet in de VS te wachten op Duitsland! Nu is in het nieuws dat het
Duitse goud omgesmolten is in een grote smelterij in Hong Kong, en het ‘nu ligt bij de People’s Bank of
China, de Reserve Bank of India en de Russische centrale bank.’ Aldus een voormalig Goldman Sachs
medewerker. (Bron: Nederlandstalig hier en Engels hier)
Nederland heeft slechts 11% procent van haar goud (67 ton, waarde 3 miljard) in eigen handen. Klaas Knot
geeft toe, de rest ligt in Engeland, Canada, en…. Amerika (51%). In de handen van de Amerikanen, en die
jongens kennen we ondertussen. Dus dat goud dat daar ligt… Wat zegt onze goud-manager Klaas Knot?
Klaas Knot: “We hebben in het verleden altijd goede zaken gedaan met de Verenigde Staten en zij hebben
ons vertrouwen nooit beschaamd”
Ons goud is dus verdwenen. De VS heeft ons vertrouwen nooit beschaamd? In welke wereld leeft deze
vent? Oh ja, in de wereld waar je moet liegen als het serieus wordt, zeker als het gaat over rente en over
goud.
Jim Rickards: ‘Possession is nine-tenths of the law’.
Ofwel: Hebben is houden, krijgen is de kunst.
Ons goud, net als het Duitse goud… Foetsie!
Klein stukje geschiedenis
Waarom ligt ons goud eigenlijk in Duitsland? De VS (middels financiering en leiding van de heren criminelen
van de Federal Reserve) wilde wereldwijde heerschappij. Die zijn overal oorlog gaan stoken, met succes.
Europa ontplofte volledig gefinancierd door de Federal Reserve Dollars in een setje wereldoorlogen. De
VS/Fed wilde uiteraard vervolgens ons goud wel ‘beschermen’ voor ons. En we weten ondertussen wat het
betekent als een overheid wil ‘beschermen’… Nogmaals: Bretton Woods (gekuiste versie).
Dus daar ging het goud van Europa en zelfs rest van de wereld, allemaal naar de VS. Zie o.a. hier op 1/3
van de webpagina de Amerikaanse krantenberichtjes. Het is trouwens meteen duidelijk hoe de Grote
Depressie in de VS precies eindigde en hoe Amerika na de tweede wereld oorlog zo snel zo groot kon
worden.
Grote Federal Reserve Bankbiljetten
Nederland moet trouwens voor hun goud gift ook flinke stapels Federal Reserve notes hebben gekregen.
Fed Notes met waardes van miljoenen en miljoenen dollars. Mogelijk biljetten ter waarde van
honderdduizend dollar per stuk. (Hier, halverwege de pagina) Ik ben benieuwd of we die ooit nog eens te
zien krijgen. Begin jaren zeventig beschikten de Amerikanen nog over 8.000 ton goud, een aanzienlijke
vermindering ten opzichte van de 22.000 ton in 1945. — Volkskrant, Opinie
Amerika heeft het goud dus gewoon verkocht aan o.a. Azië. Europees goud dat dus nooit meer is
teruggezien. Letterlijk! In 1971 koppelde Amerika de Dollar dan ook los van de Goud-standaard, waarna de
grote Boom/Bust-cycles en de bankiers pas echt om zich heen zijn gaan grijpen.
Conclusie
Naar de conclusie, en de headline, 51% van de 610ton Nederlands goud (t.w.v. 25 miljard euro) = 310 ton
goud, ter waarde van 12,75 miljard euro. Amerika heeft 310 ton goud van het Nederlandse volk ontvreemd.
Er is bijna 13 miljard euro aan Nederlands goud verdwenen. Gestolen dus, en vervolgens verpatst in Azië.
Wat doet de Nederlandse Bank? Alsof hun neus bloedt: Toch niet voor de zekerheid het Nederlands goud uit
het buitenland terughalen? Knot: ‘Nee!’. (Zie diverse video’s hier)
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Facebook lekt ook info over onwetende niet-leden
Samenvatting:Packet Storm Security heeft ontdekt dat het datalek van Facebook erger is dan in eerste
instantie gedacht werd. Erger zelfs dan dat Facebook wil toegeven. Bovendien zijn er ook persoonlijke
data gelekt van mensen zonder profiel.
De Facebook-hetze blijft duren. Vorige week maakte Facebook nog bekend dat het een lek gedicht had dat
de contactinformatie van zes miljoen gebruikers publiek maakte. Eerder deze week kwamen we aan het licht
dat het sociale netwerk zogenoemde schaduwprofielen opstelt. Deze geheime dossier bevatten echter niet
enkel info over Facebook-gebruikers maar ook over niet-leden.
Volgens Packet Storm Security lijkt het lek in ieder geval een stuk erger te zijn dan dat Facebook
communiceerde. Erger zelfs dan Facebook wil toegeven. In de e-mail die de zes miljoen gebruikers vorige
week ontvingen stond de precieze info die gelekt was. Dat was vaak een e-mailadres of een
telefoonnummer. Voorts stond er letterlijk in het bericht dat er ‘geen andere persoonlijke informatie gelekt
was’. Dat lijkt uit heel wat reacties van Facebook-leden niet te kloppen. Andere contactinformatie, die
vrienden bijvoorbeeld geüpload hebben toen ze hun adresboek aan Facebook-koppelde, worden ook
onthouden. Dat betekent dat Facebook niet enkel over het e-mailadres beschikt waarmee jij jezelf hebt
ingeschreven. Het sociale netwerk linkt de contactinformatie die vrienden (onbewust) uploaden ook aan jouw
geheim profiel. En ook deze data is gelekt. Erger nog. Ook persoonlijke data van niet-Facebook-leden
werd onthouden. En gelekt.
Het beveiligingsbedrijf contacteerde Facebook over deze zaak en kreeg te horen dat Facebook deze
informatie alleen maar verzamelt om betere suggesties voor vriendschappen te maken. Het ziet er in ieder
geval naar uit dat Facebook nu toegeeft dat er meer informatie in die zogenoemde schaduwprofielen zit dan
dat het sociale netwerk eerst vertelde. Packet Storm Security is van mening dat de schaduwprofielen
angstaanjagend zijn omdat ze gegevens bevatten van iedereen. Ook van niet-leden.
Packet Storm Security stelt twee oplossingen voor. Ofwel moet Facebook haar gebruikers toestemming
vragen om extra informatie (geüpload door vrienden) toe te voegen ofwel moet de extra info simpelweg
verwijderd worden…
Facebook stelt geheim profiel van ons op
Facebook stelt zeer gedetailleerde profielen van ons op. Het gebruikt daarbij de informatie die onze
vrienden verklappen. Zelf hebben we er niets over te zeggen.
Toen Facebook vrijdag een bug bekendmaakte, kwam ook aan het licht dat het bedrijf schaduwprofielen aan
het opstellen is: geheime dossiers van alle gebruikers en niet-gebruikers gebaseerd op alle gegevens die
het bedrijf in handen kan krijgen.
Volgens de onderzoekers die de kwetsbaarheid vonden, Packet Storm Security, zijn de profielen die
Facebook van surfers opstelt angstaanjagend. Ze brengen zelfs mensen in kaart die geen
Facebookprofiel hebben.
Na uitvoerige gesprekken met Facebook hebben de onderzoekers gesteld dat “het probleem zelf is niet met
slechte bedoelingen gebouwd, maar het is een over het hoofd geziene fout. De betekenis van wat we
ontdekten is het echte probleem dat blijft bestaan.”
Sinds 2012 heeft Facebook met opzet de schaduwprofielen gecombineerd met de Facebookprofielen en
hebben die gedeeld met de vrienden van de Facebooker die de tool Download Your Information gebruikten.
Had Facebook zijn bug maar even duidelijk omschreven als Packet Storm dat deed in hun blogpost
‘Facebook: Waar je vrienden je ergste vijanden zijn‘.
Als je het gedownloade archiefbestand opende, is er een bestand dat addressbook.html heet. Dat bestand
moet de contactinformatie bevatten die je geüpload hebt.
Maar door een fout in hoe Facebook deze functie heeft gebouwd, stond er ook contactinformatie in van
andere uploads die andere gebruikers deden voor dezelfde persoon. Zo lang er maar een stuk informatie
was dat overeen kwam. Zo bouwde Facebook een groot dossier op over mensen.
In onze tests ontdekten we dat het uploaden dan een publiek mailadres genoeg is om een dozijn bijkomende
stukjes contactinformatie met het profiel te verbinden.
Daarrbij moet je ook weten dat de opslag van al die gegevens gebeurt voor alles wat er geüpload wordt, of
de contactpersonen nu Facebookgebruikers zijn of niet.
De meeste mensen die ontdekten dat ze een schaduwprofiel met contactinformatie hebben zonder
dat ze ooit die info naar Facebook stuurden zijn verrast en boos.
Facebook wees zondag op een pagina in hun beleid voor e-mailverzameling en benadrukt dat de gegevens
vrijwillig worden geüpload door mensen die de gebruikers kennen.
Het echte verontrustende nieuws kwam er pas toen Packet Storm uitvogelde wat dit voor de individuele
gebruiker betekent. Al even verontrustend is wat er gebeurde met de onderzoekers die Facebook
benaderden met hun bezorgdheden.
Het feit dat ik geen controle heb over bijkomende e-mailadressen en telefoonnummers die toegevoegd
worden aan hun gegevens, beangstigt me. De vragen die we stelde zijn erg to the point, maar zorgvuldig
opgesteld om een balans te vinden tussen bruikbaarheid en de veiligheid van gebruikers.
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Onze eerste vraag was of Facebook ooit uit privacy-overwegingen en goed fatsoen de gegevens zou
weggooien van mensen zonder een account. Misschien als de gegeven een aantal dagen oud zijn en
de niet-gebruiker niet ingaat op een uitnodiging waarbij een vriend hun informatie heeft geüpload.
Hun antwoord was dat ze die gegevens beschouwen als de gebruikersgegevens van die ene
gebruiker en dat ze ermee mogen doen wat ze willen. Om duidelijk te zijn: je persoonsgegevens zijn
dus niet van jou, maar van je vriend die ze uploadt. We vroegen ook of Facebook privacy-instellingen
zou invoeren die stellen dat ze alle gegevens van mij zouden verwijderen die ze via derden verkregen
en die niet overeenkomen met wat ik op mijn profiel deel.
We kregen dezelfde redenering op ons bord en ze zeiden dat het verwijderen van die gegevens een
inbreuk zou zijn op het recht op vrije meningsuiting. Facebook verwijst naar zijn beleid om te
verantwoorden dat gebruikers geen controle hebben over hun eigen persoonlijke informatie.
Het beleid is dat je informatie niet van jou is, maar van je vrienden en de vrienden van vrienden of
van mensen die je kent. Zij hebben meer macht over je gegevens dan jijzelf.
Packet Storm loofde wel Facebook vanwege zijn snelle reactie tegen de bug.
Het beveiligingsbedrijf benadrukte wel dat het misschien niet Facebooks beveiliging is die stuk is, maar wel
Facebooks beleid. “Het is duidelijk dat Facebook het bekendgeraakte beveiligingslek goed aanpakte, maar
er blijft bezorgdheid over de dossiers die ze over iedereen opbouwen.”
Je kan weglopen, maar je kan je niet verbergen
De makkelijkste reactie op heel de heisa is schreeuwen dat je geen Facebookaccount moet aanmaken of
dat je je bestaande account moet afsluiten. Maar dan nog blijft Facebook informatie over jou verzamelen
in een schaduwprofiel.
Het lijkt erop dat we nog maar pas beginnen inzien waarom de gegevens van Facebook zo waardevol zijn
voor adverteerders, overheden, app-makers en kwaadaardige entiteiten. Packet Storm schrijft hierover:
Het is nu publiek bekend dat Facebook en al deze informatie heeft en iedereen (overheden en criminelen)
gaat erop mikken, of het wettelijk is of niet.
Facebook claimt dat ze deze informatie niet aan de overheid gaan geven, maar ze hebben toch alvast de
grootste schietschijf op zichzelf geschilderd voor als er ooit problemen komen.
Laat ons hopen dat Facebook naar de boosheid van misnoegde gebruikers luistert en dat ze hun beleid
aanpassen. Want als er al een goed moment is om over privacy na te denken, dan is het nu wel.

Prikbord nr 354 (leo j.j. dorrestijn)
Controle
Niet alleen de controle op de jarenlange toeslagenfraude met Bulgaarse ‘inwoners’ heeft gefaald. Ook het
onderzoek naar de integriteit en belangenverstrengeling van (voormalige) politici schiet ernstig tekort,
evenals het toezicht op de Jeugdzorg, de rechtbanken, de advocatuur, de deurwaarders, de
woningcorporaties, de provincies en de AIVD. Het lijkt erop dat juist degenen die geacht worden wetten te
handhaven, bezig zijn met het tegenovergestelde.
De falende overheid
Het faillissement van Detroit is een voorbeeld van een falende overheid die niet in staat is tienduizenden
mensen met een uitkering de stad te laten schoonmaken, ruïnes te laten slopen en kinderen buiten de
criminaliteit te houden. Maar wel de pensioenen van duizenden ‘ambtenaren’ te garanderen totdat een
schuld van 14 miljard dollar is bereikt.
De ‘deelstaat’ Berlijn heeft naar verluidt een schuld van meer dan 50 miljard euro, een failliet vliegveldproject
en 62.000 misdaden per jaar. Van al die overvallers, verkrachters, autodieven en inbrekers worden er naar
verluidt slechts 2000 per jaar veroordeeld. In Frankrijk krijgt het tuig de gelegenheid om een ravage aan te
richten, omdat een gesluierde moslima en haar man zich niet wensten te houden aan de Franse wetgeving.
En in Amsterdam worden illegalen ‘gedoogd’ terwijl ze de (kraak)wetten overtreden. Het faillissement van de
bestuurlijke ‘elites’ is wereldwijd zichtbaar; tot in India, China, Rome en Athene toe.
Pauselijke naïviteit
De paus heeft een van zijn tegenstanders – een kardinaal uit het machtige homonetwerk binnen de Kerk –
per abuis benoemd op een invloedrijke financiële positie. Zou de paus geen inlichtingendienst hebben of zo
naïef zijn, dat hij niet beseft dat die (ook) is geïnfiltreerd? Dan voortaan eerst even met de Amerikanen
bellen, die al een lange staat van dienst hebben met buitenlandse informanten, onder meer van de SS, net
als de Duitse nationale veiligheidsdiensten en de Nederlandse geheime dienst. Helaas is het dossier van
gevluchte SS-oorlogsmisdadigers een ander schandaal waar kardinalen bij betrokken waren. En zeker niet
uit naïviteit.
Pensioenkorting
Waar eerst werd beweerd dat de pensioenverlaging mede een gevolg is van de lage rentestand, en
vervolgens de blunders en het graaien van pensioenbesturen bekend werden, is er nu een gerucht dat we
ook meebetalen aan de waardevaste pensioenen van bestuurders en politici zodat die niet worden gekort.
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Intussen gaat de rente omhoog en dat is ‘slecht nieuws’ als je verder wilt korten, want het verhaaltje ‘we
voldoen nu niet aan onze verplichtingen, omdat we de pensioenen over 30 jaar met 105% moeten zeker
stellen’ wordt steeds minder geloof-waardig. Want daarvoor stellen we nu helemaal niets zeker; uiteraard
wél de juiste communicatie daarover. Die werkt het best in vakantietijd…

Dit is hoe WiFi eruit ziet
Draadloos internet en GSM telefoons; een wonderlijke en verborgen energie die
ons omringd en die mensen en websites wereldwijd met elkaar verbindt.
Hoe zou het zijn en voelen als je deze energie kon zien?
Wij schrijven over de gevaren van draadloos internet en stralingsgevaar in het
algemeen, maar dat zijn maar woorden. Het is als met zoveel dingen, als het

visueel wordt
gemaakt dan
spreekt het veel
meer tot de
verbeelding.
Dat was ook de
gedachte van
artiest Nickolay
Lamm. Omdat hij
graag een
antwoord wilde op hoe WiFi eruit ziet in de praktijk heeft hij met behulp van de astrobioloog M. Browning
Vogel een aantal beelden gemaakt die een goede visuele voorstelling geven van hoe WiFi er in ons
dagelijks leven uit zou zien als het zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
WiFi is een energieveld dat wordt uitgezonden als golven. Zij hebben een bepaalde hoogte, afstand tot
elkaar en verplaatsen zich met een zekere snelheid. De ruimte tussen de WiFigolven is korter dan die van
radio, maar weer groter dan die van microgolven. Hierdoor heeft iedere soort golf een unieke bandbreedte
die niet gestoord kan worden door andere signalen.
De volgende beelden laten WiFigolven zien die worden uitgezonden op een bandbreedte die weer verdeeld
is in vijf subkanalen. Deze worden elk weer getoond in verschillende kleuren.
Alhoewel steeds meer mensen de gevaren inzien van WiFi en andere vormen van straling worden we
voorlopig nog omgeven door dit soort netwerken. En eigenlijk is er geen ontsnappen aan.
Jij kunt dan wel weer je netwerkverbinding aanleggen met kabels, maar zolang de buren om je heen vast
blijven houden aan hun WiFi bevind je je nog steeds in stralingsvelden, alhoewel minder omdat die van jou is
uitgeschakeld. Daarnaast is er tegenwoordig ook in bijna alle openbare ruimtes WiFi beschikbaar en dat
betekent in de praktijk dat je je een groot deel van de dag en wellicht ook ’s nachts in stralingsvelden
bevindt. Overheden zullen in het algemeen proberen je wat op de mouw te spelden omdat de financiële
belangen enorm zijn. Er zijn daarentegen ook positieve signalen zoals uit IsraUel.
Daar heeft het Hooggerechtshof de regering opdracht gegeven om vóór november met een uitgebreid
rapport te komen over de mogelijke gevolgen van WiFi op scholen. De reden, zo zegt de de rechtbank, dat
ze dit doen is omdat ze de verkooppraatjes van de overheid niet geloven.
Naast het proberen mensen in je directe omgeving te overtuigen en door zelf niet of zo min mogelijk WiFi te
gebruiken, is het enige wat je kunt doen, zorgen dat je immuunsysteem optimaal functioneert waardoor je in
ieder geval zelf minder kwetsbaar wordt.
Bron: Popgive
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5535:dit-is-hoe-wifi-eruit-ziet&catid=22:internet&Itemid=35
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EU op twee snelheden: Maandag – Europadag
Van: doorbraak.be
Twee nieuwtjes uit de voorbije week geven een indicatie over de toekomst van de EU. Cameron vond een
bondgenoot om de relatie van het VK met de Unie te versoepelen en misschien zullen ook enkele andere
(Scandinavische?) landen op die kar springen. In de kern van de EU droomt de elite verder van een federaal
staatsbestel, ondanks het gebrek aan enthousiasme bij de Europese bevolking.
De nieuwe Italiaanse premier Enrico Letta bracht vorige week zijn eerst officiële bezoek aan het Verenigd
Koninkrijk. Letta staat bekend als een eurofederalist. In een interview met de Romeins krant Il Messaggero
verklaarde hij begin 2012 dat de Italiaanse agenda er op moet gericht zijn de Verenigde Staten van Europa
verder uit te bouwen. Toen was hij nog geen premier, maar ook in zijn beleidsverklaring in maart van dit jaar
in de Italiaanse senaat ging hij verder op dat thema.
‘Europa is de reis die we hebben aangevat om naar de toekomst te gaan. (…) We gaan naar de Verenigde
Staten van Europa en ons schip noemen we de democratie. (…) We hebben het recht op de droom
genaamd Politieke Unie en wij moeten het duidelijker te maken. We kunnen enkel “meer Europa” hebben
met “meer democratie”: met Europese partijen, met de rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de
Commissie, met een moedig en concreet budget opdat jullie dromen werkelijkheid worden.’
De tekst werd onder de titel ‘Laat ons werken aan de VSE’ gepubliceerd op zijn website.
Letta wil dat de eurozone een sterke federatie wordt. In Italië staat hij zeker niet alleen met dat idee.
Traditioneel is Italië erg federalistisch ingesteld; de economische en politieke elite wil namelijk liever dat Italië
vanuit Brussel wordt bestuurd dan door de eigen zwakke staatsinstellingen. De publieke opinie is lang erg
pro-EU geweest maar daar komt nu langzaam verandering in.
Flexible Unie
In een interview met de BBC reageerde Letta op de aankondiging van het Verenigd Koninkrijk om een aantal
bevoegdheden van de Unie terug naar het nationale niveau te willen halen. Cameron wil de relatie met de
Unie beperken tot de interne markt en Letta wil hem daarbij helpen:
‘Het moet mogelijk worden en het kan ook nuttig zijn voor ons … We hebben behoefte aan een flexibeler
Europa … In een nieuw [EU] verdrag kunnen we een andere band hebben met het Verenigd Koninkrijk, dat
we zo wel aan boord houden, en kunnen Italië of andere eurolanden tot een meer geïntegreerde eurozone
komen.’
Letta, schrijft Open Europe, was zelfs nog duidelijker tijdens de gezamenlijke persconferentie met David
Cameron: ‘Ik denk dat we in de zeer nabije toekomst een verdragswijziging zullen zien in de EU. Een
flexibelere EU is in het belang van de UK, maar is ook goed voor Italië en de andere eurolanden ‘
Europees Openbaar Ministerie – zonder Denemarken, UK of Ierland
De Europese Commissie stelde vorige week ook haar plannen voor om een Europees Openbaar ministerie
op te richten, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon. De Europese Procureur zal de enorme fraude met
EU-subsidies opsporen, vervolgen en indien nodig voor een nationale rechtbank brengen.
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Reding zei daarover: ‘Criminelen die mazen in de wetgeving
gebruiken en met belastinggeld aan de haal gaan mogen niet vrijuit gaan omdat wij de juiste instrumenten
niet hebben om ze voor de rechter te brengen. Laten we er geen doekjes om winden: als de EU haar
federale (!) begroting niet zelf beschermt, doet niemand het.’ (In de officiële Nederlandse vertaling is het
woord ‘federaal’ weggelaten, maar in het origineel staat er wel degelijk ‘federaal’).
Naar een kern-EU
Zoals zo vaak in de EU gaat het om een kleine stap – wie kan nu tegen het opsporen van EU-fraude zijn? –
die op termijn moet uitmonden in een volwaardig federaal parket. Niemand heeft deze werkwijze ooit beter
samengevat dan de ontslagnemende premier van Luxemburg Jüncker:
‘We beslissen iets. We brengen dat dan naar voren en wachten af wat er gebeurt. Als er geen protest is of
opstand uitbreekt – want de meesten begrijpen toch niet wat er beslist werd – dat gaan we wat verder, stap
voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.’ (Der Spiegel van 27 december 1999)
Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken lieten al weten niet geïnteresseerd te zijn om mee te
werken aan het Europese openbaar ministerie. Dat hoeft ook niet want ze hebben een opt-out (recht om niet
mee te doen) onderhandeld voor wetgeving inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.
Zo wordt steeds duidelijker waar de Europese Commissie en enkele Europese leiders naar toe willen met de
Unie. Ze willen een kern-EU die verder stappen onderneemt richting Verenigde Staten van Europa. De kern
bestaat in hun visie uit eurolanden Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, België, Luxemburg, Nederland.
Duitsland wil een goede band met niet-euroland Polen.
Het is duidelijk dat het VK, Denemarken en Zweden niet tot die kern willen behoren. In Finland is daar ook
weinig enthousiasme voor, maar uit de eurozone stappen is moeilijk. Voor Griekenland, Portugal, Spanje
hangt het er maar vanaf of ze er op termijn in slagen in de eurozone te blijven.
Stap voor stap gaan ze zo verder… tenzij er ergens protest of een opstand uitbreekt
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Vaccinatie-goeroe Roel Coutinho LOOG gisterenavond opnieuw en glashard voor de E.O.-Televisie
Maar E.O.-coryfee van den Brink, noch de invalster voor ‘vingertje’ Andries Knevel, hadden NIET genoeg
moed, durf, lef en kennis om hem, Coutinho, te pareren. Salonfähig en de overheid de zolen likkende, zoals
de E.O. intussen ge-(ver) worden is, heeft Coutinho dan ook weinig te vrezen bij deze ooit getuigende
omroep en kan hij dáár, waar men de leugen liefheeft, zijn gewetenloze boodschap dan ook gemakkelijk
kwijt. Met dedain sprak Coutinho over die ‘dokter’ in Engeland die uit zijn ambt was ontzet en het ‘gewaagd
‘had zijn geliefkoosde vaccinaties met autisme in verband te brengen. En daardoor was er van een lage
vaccinatie-graad sprake in Engeland, zo mopperde Coutinho. God zij dank dus! (red. S.V.)
1 Dr. Wakefield en prof. John Walker-Smith- ‘BMR-vaccinatiedokter’ wint hoger beroep
Prof. John Walker-Smith deed onderzoek met dr. Andrew Wakefield, waaruit zij de conclusie trokken dat er
een link is tussen autisme en het BMR-vaccin bij jonge kinderen. Deze bof-mazelen-rodehond-cocktail zou
dus verantwoordelijk kunnen zijn, aldus beide wetenschappers, voor de explosieve groei van autisme. Na
het presenteren van hun resultaten werden beide onderzoekers echter volledig onderuit gehaald en werd
hun artslicentie ingetrokken. Dr. Wakefield, een onderzoeker met een geweldige wetenschappelijke
reputatie, werd (ook hier in Nederland) weggezet als een vervalser. Volledig ten onrechte, blijkt nu.
Eerherstel
De eminente arts prof. dr. Walker-Smith vierde (2012) een klinkende overwinning na de uitspraak van het
Engelse Hooggerechtshof dat het intrekken van zijn licentie onwettig was. Professor John Walker-Smith, die
samen met dr. Wakefield, schuldig bevonden was aan professioneel verwijtbaar gedrag, doordat hij het
MMR-vaccine (in het Nederlands de BMR-prik) verantwoordelijk had gehouden voor autismegevallen, werd
nu in Hoger Beroep bij de Engelse Hoge Raad in ere hersteld. Dr. Walker-Smith: “Het was een grote, en veel
te langdurige last op mij en mijn familie, omdat de eerste aantijgingen van vervalsing dateren uit 2004 en
bleven doorgaan tijdens de verhoren tussen 2007 en 2010. Ik ben bijzonder opgelucht dat deze zaak nu is
afgedaan.” De rechter maakte gehakt van de zogenaamde ‘bevindingen’ van het Britse GMC, de ‘General
Medical Council’. Deze ‘raad’ had, kennelijk na ‘gedegen’ onderzoek geconcludeerd dat beide
wetenschappers zich schuldig hadden gemaakt aan misleiding door de wijze waarop ze het onderzoek
hadden opgezet. Maar rechter Mr. Justice Mitting riep in zijn vonnis nadrukkelijk en vrij ongebruikelijk op tot
“Veranderingen in de manier waarop de GMC (General Medical Council) haar panelverhoren pleegt te
voeren,” door heel fijntjes op te merken: “Het zou bijzonder ongelukkig zijn, wanneer deze situatie zich wéér
eens zou voor doen..”
Professor John Walker Smith is inmiddels de 70 ruim gepasseerd en al met pensioen, en dat pensioen is nu
dus eervol.. Vandaag brak de professor tijdens de persconferentie na de uitspraak, een lans voor ouders van
kinderen die autisme hebben en tegen een muur van onwil en onbegrip aanlopen in de medisch wereld. De
reguliere artsen, in tegenstelling tot de natuurartsen, gaan er té vaak nog steeds vanuit, dat vaccinaties
absoluut niets van doen kunnen hebben met het ontstaan van autisme, nog de ziekte van Bowel, zoals
Walker Smith en Wakefield aantoonden.
De capriolen van het Britse GMC
Het meest bizarre is feitelijk dat de GMC de beide artsen niet op inhoudelijke argumenten uit hun ambt had
gezet, maar vanwege de manier waarop ze hun onderzoek hadden uitgevoerd. Een uiterst laffe wijze om
mensen onderuit proberen te halen, omdat je kennelijk wéét dat er inhoudelijk veel te verliezen is…! Dan dus
maar op de vorm aanvallen. Daarbij deed het GMC ook nog eens 217 dagen over de beraadslagingen om
tot haar conclusie te komen; de langste disciplinaire rechtszaak in de 152-jarige historie van het GMC…!
En kennelijk had het GMC meer te verliezen dan alleen maar het onterecht vernietigen van de goede
reputatie van de beide artsen. De rechter van de Engelse Hoge Raad, liet zich nogal laatdunkend uit over
het disciplinaire panel van het GMC. Het panel is ‘niet adequaat, doet aan ongeloofwaardige redenaties en
heeft, in een aantal gevallen, gewoon keihard de verkeerde conclusies getrokken’ (…). Toen hij toch bezig
was, voegde deze rechter er ook nog eens fijntjes aan toe, dat het de Hoge Raad verstandig zou lijken, als
de heren van het College in de toekomst zich lieten voorzitten met iemand met juridische ervaring…
Commentaar van het GMC
De voorzitter van het GMC, Niall Dickson was er als de kippen bij om de pers het volgende te laten noteren:
“De uitspraak van vandaag betekent niet dat er een nieuw debat geopend hoeft te worden inzake de
mogelijke relatie tussen het MMR-vaccin (BMR) en autisme. Zoals de rechter, Mr. Justice Mitting, in zijn
uitspraak liet horen: “Er is nu geen respectabele mening te vinden, die de (dr. Andrew Wakefield ’s)
hypothese ondersteunt, dat het MMR-vaccin en autisme een oorzakelijke band hebben.”
Een uitermate laffe opmerking omdat het hele hoger beroep niet ging over de inhoud, maar juist over de
vorm die het GMC koos in haar aanval op beide erudiete wetenschappers. Kennelijk heeft deze voorzitter
het nodig om van een niet behandeld inhoudelijk deel van deze zaak, de overwinning op te eisen.
Weer blijft keihard de vraag staan, waarom de reguliere medische wereld het vertikt om een open mind te
houden rondom mogelijke schade door vaccinaties. Is de schande van het mogelijke ‘gezichtsverlies van de
reguliere medische wereld’ niet vele malen kleiner dan de schade die mogelijk dagelijks wordt toegebracht
aan baby’s, peuters en kleuters?!
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Alsof er in het verleden geen sprake is geweest van het vernietigende Softenon-falen, het schandelijke DDTgebruik en het verwoestende Asbest, om maar eens een paar dwarsstraten van menselijk falen te noemen!
(Bron: 2012 WantToKnow.nl/.be; Guido Jonkers)
Met vriendelijke groet/with kind regards,
Sietse H.W. Werkman, Master Speciale Educatie - pastoraal / educatief werk

Thuisonderwijs, goed voor een kind?
Van een groot gezin met tien kinderen uit Alabama in Amerika
zijn er al zes begonnen met een universitaire opleiding op
twaalfjarige leeftijd.
Deze kinderen behalen allen verbazingwekkende resultaten op
de universiteit en ze zijn nooit naar school geweest.
Een paar van hen zijn inmiddels ook al afgestudeerd, waaronder
als arts, architect en ontwerper van ruimteschepen. Deze
kinderen zijn volgens de ouders niet op deze jonge leeftijd naar
de universiteit gegaan omdat ze bijzonder begaafd zijn, maar
omdat ze niet naar school zijn geweest.
Deze vader en moeder doen aan thuisscholing en hierdoor zijn ze in staat om bij hun kinderen te ontdekken
waar hun passies en interesses liggen en dat te cultiveren.
De oudste dochter Hannah is nu 24 en ook zij begon haar
universitaire opleiding op twaalfjarige leeftijd. Ze behaalde haar
Masters graad in wiskunde en werktuigbouwkunde op 22-jarige
leeftijd ontwierp ze ruimtevaartuigen.
Hannah was de jongste student ooit op de Auburn Universiteit in
Montgomery om op 17-jarige leeftijd haar Bachelor te behalen in
wiskunde. De andere broers en zusters werden eveneens door
hun ouders aangemoedigd om hun passie te volgen en uiteraard
werkte het succes van het oudste zusje ook hier aan mee.
En dus is nu ook Seth op 12-jarige leeftijd een studie
geschiedenis en archeologie begonnen aan de Faulkner
Universiteit. Niet alleen valt hij op in de collegezaal door zijn
leeftijd, maar ook omdat hij gemiddeld de hoogste cijfers behaalt.
Iets verderop in de hal kun je zijn 14-jarige broer Keith vinden, die ondanks dat hij een passie heeft voor
muziek, ook een wiskunde studie doet. Het 10-jarige zusje Katrinnah heeft plannen om volgend jaar haar
toelatingsexamen voor de universiteit te doen.
Volgens de moeder, met de mooie naam Mona Lisa, zijn geen van haar kinderen echt briljant. Zij was zelf
een leerling verpleegster tot het moment waarop ze besloot thuis te blijven om haar kinderen zelf onderwijs
te geven. Ook haar man, een ex helikopterpiloot uit het leger, vindt zichzelf niet bijzonder briljant. Beide
ouders zeggen,“Wij zijn gewoon doorsnee mensen”.
Ook de kinderen zelf vinden niet dat ze genieën zijn. Zij laten alle eer voor de door hen behaalde resultaten
aan de ouders voor de thuisscholing en dat ze in de gelegenheid werden gesteld om zich te concentreren op
hun passies. Iets wat hen al vanaf jonge leeftijd is bijgebracht.
Zo is de 22-jarige Serenneh op weg om één van de jongste artsen ooit in de Amerikaanse geschiedenis te
worden en heeft de 15-jarige Heath net zijn Bachelor in Computerwetenschappen behaald aan het
Huntingdon College.
Niet zo vreemd dat hun vrienden zich afvragen of die kinderen nu zo slim zijn of zij zo dom.
Vader en moeder Kip en Mona Lisa zijn er heilig van overtuigd dat wat zij doen in principe met ieder kind
bereikt kan worden.
Dat is dan niet bepaald een compliment voor het huidige schoolsysteem en dat is terecht. Het is bewezen
dat we met z'n aller steeds dommer worden (gemaakt)
Bron: Earth Heal
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Google laat zien wat de NWO agenda is
Geplaatst op juli 25, 2013
Google gebruikt vaak afbeeldingen in haar zoekscherm. Ik weet niet of iedereen dit
plaatje te zien krijgt of dat ze op maat plaatjes pushen naar gebruikers op basis van IPadres, maar het plaatje van vandaag is wel opmerkelijk actueel bij het onderwerp dat ik
de afgelopen tijd besproken heb. In feite laat Google hier de NWO trans-humanistische
agenda zien. Ik zien een afbeelding waarin getoond wordt dat Google ons DNA kan
bekijken. Ik zie ook een afbeelding waarin IVF plaats vindt, waarbij de kern van de
eicel aangepast wordt zoals bij klonen of bij het bouwen van hybrides (bijvoorbeeld half
mens / half dier).
Het is in die zin opmerkelijk, omdat ik recentelijk
uitgelegd heb dat men al in staat is om synthetisch DNA
te bouwen. Ik denk dat men is ook al in staat is via
nanotechnologie nano-zendertje in ons lichaam te
koppelen. Deze kunnen worden ingebracht via
bijvoorbeeld vaccinaties, genetisch gemanipuleerd
voedsel, chemtrails of andere methodes. Als dat het
geval is, kan Google ons DNA dus op afstand uitlezen.
Er wordt wereldwijd erg gepushed om kinderen in
ziekenhuizen geboren te laten worden. Mijns inziens
vindt daar de afname van DNA al plaats. Google zou dus al over een grote DNA databank kunnen
beschikken. En als ik zeg Google dan zeg ik ook NSA. U weet wel de National Securicy Agency waar
Edward Snowden ground breaking news over meldde. Naar mijn smaak heeft Edward Snowden nog niet
eens een kiertje gemaakt in het putdeksel van de NSA rabbit hole. Ik denk zelf dat men al in staat is om via
nanotechnologie transmitters (zendertjes) in onze bloedbanen te plaatsen. Deze zendertjes kunnen
bijvoorbeeld koppelen met onze hersenen, waardoor onze gedachten gelezen kunnen worden. Maar
zendertje kunnen ook een omgekeerde functionaliteit hebben, namelijk signalen oppikken van de NSA zodat
onze gedachten gestuurd kunnen worden.
Ray Kurzweil geeft al aan dat men met nano-technologie over niet al te lange tijd onze neo-cortex kan
uitbreiden. Het zou mij niets verbazen als men nu al ver gevorderd is in die richting. Alleen Google heeft
daar weer een slim verdienmodel aangekoppeld. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar zijn
eigen neo-cortex uit kan breiden. Nee dat gaat Google in “the cloud” regelen. Of te wel..u kunt uw
hersencapaciteiten online uitbreiden. Zoals u nu uw foto’s en videos al online opslaat, kunt u straks exrta
denkvermogen en hoger bewustzijn inkopen bij Google; in “the cloud”. Dat houdt zo veel in dat er ergens in
de wereldwijde Google datacentres via synthetische DNA gebouwde”levende” synthetische super hersenen
gekoppeld zijn aan het internet. Natuurlijk biedt dit ongekende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld, extra
geheugen inkopen, extra rekencapaciteit, hogerbewustzijn, hoger dimensionaal denken, telepathische
vermogens…noem maar op. “Telepathische vermogens?” Ja, als u dan toch met uw hersenen aan het
internet hangt, kunt u net zo makkelijk beelden, video’s of woorden sturen vanuit uw hersenen.
Dus als Ray Kurzweil (de Chief Technical Officer van Google) al zegt dat we in de toekomst met onze
hersenen aan het internet komen te hangen, waarom zou dat niet nu al bestaan? “Ja, maar als het al
bestaat, zouden ze het toch al benutten?” Ja dat is precies wat ik zeg. Men biedt de functionaliteit alleen nog
niet aan op de markt, want er moet eerst een verdienmodel aan gekoppeld zitten en bovendien wil je eerst
zelf de complete grip en controle op het systeem (en iedereen die daar aan hangt) in orde hebben. Dus
mijns inziens is dát waar de NSA en Google zich op dit moment erg druk mee bezig houden en is dát wat
Google met dit plaatje laat zien. En ze kunnen het laten zien, want u gelooft het toch niet.
Niet dat ik geloof dat het mogelijk is om op afstand via nano technologie nu al modificaties te doen aan uw
en mijn hersenen, maar wel denk ik dat het plaatsen van nano transmittertjes de mogelijkheid biedt om uw
hersen electromagnetisch spectrum af te luisteren en te beïnvloeden. Ook is het wellicht mogelijk om nano
technologie die al in uw lichaam zit te triggeren. Het bezitten van de DNA database is dus erg belangrijk voor
de elitaire groep. Google laat hier in een plaatje zien dat ze ons DNA al in kaart aan het brengen zijn. En
zoals nano transmitters uw hersenen kunnen “lezen” en beïnvloeden, kunnen andere in uw lichaam
aanwezige nano deeltjes modificaties aanbrengen in uw lichaam. Dat kan, omdat uw DNA bekend is, dus
het er kan maatwerk geleverd worden.
De wetenschap die aan de zichtbare oppervlakte komt laat al zien wat er mogelijk is. Achter de schermen is
men ongetwijfeld al veel verder. In ieder geval zijn bedrijven als Google, de NSA, Microsoft en noem ze
maar op, hard bezig om de ‘control grid’ over het menselijk ras uit te rollen. De nano-technologie kan in ons
lichaam worden gebracht via vaccinaties, chemtrails (inademen, huid), genetisch gemanipuleerd voedsel,
drinkwater, enz. enz. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit natuurlijk. Kijkt u op onderstaande video
hoe een onderzoeker uitlegt hoe je met nano-technologie geneesmiddelen af kunt leveren in het lichaam.
Maar dat is de up-side van het verhaal. Als “doemdenker” kijk ik toch ook graag even naar de down-side van
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deze technologie. Als Google (en dus de NSA) ons DNA in kaart heeft en men is al in staat om synthetisch
DNA te bouwen, dan is men dus wellicht ook in staat zaken in ons lichaam af te leveren die via nanotransmitters geactiveerd kunnen worden. Zo zou je een grote pandemie kunnen laten uitbreken onder
bevolkingsgroepen, maar kun je ook op individueel niveau bepalen wie gezond blijft en wie niet. Een soort
“natuurlijke selectie”, maar dan gestuurd door de elite (vanuit NSA).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=utUnGjTZy4A
http://martinvrijland.com/2013/07/25/google-laat-zien-wat-de-nwo-agenda-is/

Opmerkelijke berichten door Jeroen Adema
Politie handhaaft Boerkaverbod. Rellen in Parijse voorstad.
http://www.focus.de/panorama/welt/ausschreitungen-vor-polizeistation-jugendliche-randalieren-in-frankreichnach-burka-kontrolle_aid_1049234.html
Griekse schuldenlast neemt toe.
http://www.welt.de/wirtschaft/article118269127/Griechenland-versinkt-tiefer-im-Schuldenstrudel.html
Portugese president weigert om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Regering moet voort doen.
http://www.handelsblatt.com/politik/international/keine-neuwahl-in-portugal-regierung-muss-im-amtbleiben/8529706.html
Duitsland wil verplichte inenting tegen mazelen:
http://www.handelsblatt.com/technologie/das-technologie-update/healthcare/1200-menschen-erkranktmasernfaelle-ziehen-debatte-um-impfpflicht-nach-sich/8528868.html
Griekse sociale dienst doet blinden zien (100 schijnblinden in een dorp betrapt)
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/griechenland/sozialbetrug-sozialpruefer-bringengriechischen-insulanern-das-augenlicht-wieder-12289854.html
Huren in Duitsland zo hoog dat velen onder bijstandsniveau komen:
http://www.welt.de/wirtschaft/article118257956/Viele-Mieter-rutschen-in-Grossstaedten-unter-Hartz-IV.html
Leert de VS de lessen van het faillissement van Detroit?
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2013/0721/Detroit-bankruptcy-Is-it-a-warning-sign-for-America-video
Angela Merkel in nauwe schoentjes na spionage schandaal:
http://www.ft.com/cms/s/0/d1b84d3a-f1f9-11e2-afd8-00144feabdc0.html#axzz2ZmThYMDO
Vlaamse pers looft koning Filip maar houdt hart vast voor de verkiezingen:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1673040/2013/07/22/Krantencommentatoren-lovenoptreden-Filip-en-blikken-vooruit-op-verkiezingen-2014.dhtml
Uw simkaart in uw mobieltje kan men hacken.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1673231/2013/07/22/Sim-kaarten-zijn-tehacken-door-een-simpele-sms.dhtml
Koudegolf treft Zuid-Amerika:
http://iceagenow.info/2013/07/noaa-%E2%80%9Cextraordinary%E2%80%9D-cold-large-snowfall-southern-brazil/
(Ook in Australië en NIeuw-Zeeland is het weer zeer koud en sneeuwrijk)
Nieuws over het gedrag van de zon, het weer, aardbevingen en HAARP
http://www.youtube.com/watch?v=HUVWdvDwRpc&feature=c4-overview&list=UUTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

De 300 rijkste mensen op deze wereld hebben meer geld dan de 3 miljard armste samen. Een
gemiddeld vliegtuig met passagiers heeft meer geld dan de bevolkingen van India, China, Brazilië en
Amerika samen.
http://www.nujij.nl/economie/zo-is-het-geld-op-deze-wereld-verdeeld.24181082.lynkx
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA):
http://www.youtube.com/watch?v=Abu3OCxFbtg&feature=player_embedded
Radioactief water gelekt in Stille Oceaan na Fukushima
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1673310/2013/07/22/Radioactief-water-gelekt-in-StilleOceaan-na-Fukushima.dhtml
Pakistan ontwikkeld atoombom ter groote van tennisbal:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread960928/pg1
Spanje wil belasting op zonlicht heffen:
http://globaleconomicanalysis.blogspot.nl/2013/07/spain-levies-consumption-tax-onsunlight.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+MishsGlobalEconomicTrendAnalysis+(Mish’s+Global+Economic+Trend+Analysis)
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In Brétigny-sur-Orge ontspoorde er méér dan een trein!
Enkele dagen geleden ontspoorde er een trein in het Franse Brétigny-sur-Orge met een half dozijn doden en
tientallen gekwetsten als gevolg. Maar onze oh zo correcte pers heeft zo goed als geen melding gemaakt
over wat er werkelijk is gebeurd.
Eerst en vooral kan men zich vragen stellen over de werkelijke oorzaak van de ramp. Volgens de Franse
spoorwegen lag een defecte wissel aan de oorzaak van het ongeval. Maar het is nu bewezen dat vooraleer
de eerste hulpverleners ter plaatse kwamen een grote groep allochtonen zich op de doden en de kermende
gekwetsten hebben geworpen om hen te beroven. Aangezien deze groep reeds in actie was vooraleer
politie; brandweer of ambulances ter plaatse waren aangekomen kan men zich de vraag stellen of de
oorzaak van het ongeval niet elders moet worden gezocht.
Het feit dat er nu in Europa steeds meer soortgelijke incidenten worden vastgesteld stemt tot nadenken.
Moeten vaststellen dat een grote groep jongeren in staat is om stervende mensen “in groep” te beroven en
verder aan hun lot over te laten is vreselijk.
Toen uiteindelijk de hulpverleners aankwamen werden deze met een regen van stenen, die in spoorstations
steeds in massa ter beschikking liggen, aangevallen. Hierdoor werd de tussenkomt van de hulpverleners
vertraagd en dienden deze eerst versterking op te roepen. Het is slechts na verloop van kostbare tijd en op
het ogenblik dat politie, brandweer en andere hulpdiensten numeriek in de meerderheid waren gekomen dat
met de hulpverlening kon gestart worden.
Inmiddels waren reeds laptops, gsm’s, brieventassen, juwelen, bagage enz. van eigenaar verwisseld en
waren de bestolenen licht of zwaar gekwetsten of zelfs pas gestorven slachtoffers. Walgelijk…..om misselijk
van te worden.
Bernard Decauw, burgemeester van het stadje, bevestigde de schandalige feiten maar de socialistische
Minister van Transport, Frédéric Cuvillier, meende het nodig om voor de zoveelste maal dit soort gangsters
te ontzien.
Volgens de minister ging het hier slechts over “actes isolés” zodat men moeilijk een bepaalde groep van
bendevorming kon betichten! Er gebeurden een zestal aanhoudingen van criminelen die op heterdaad
betrapt waren maar enkele uren later bleek er nog maar één schurk te worden vastgehouden.
Alleen maar moeten vaststellen dat er nu in Europa regelmatig allochtonen worden betrapt op het bestelen
in groep van de autochtone bevolking en dit zelfs na een ongeval zoals in Brétigny zou onze “politiek
correcte” leiders moeten aanzetten om eens ernstig na te denken over wat zij in de voorbije jaren allemaal
hebben in de hand gewerkt.

Turkije opgelucht dat in 2012 gevangen torenvalk toch geen Israëlische spion is
Je weet tegenwoordig maar nooit met die torenvalken...
Na 14 maanden zijn de Turken er eindelijk uit: een in mei 2012 gevangen
torenvalk blijkt ondanks zijn 'Zionistische maniertjes' na zorgvuldig
onderzoek en talloze wetenschappelijke testen toch geen Israëlische
spion te zijn. Turkije kan dus weer opgelucht ademhalen.
De valk werd in mei 2012 in de stad Altinavya gevangen. Inwoners
zagen dat om het pootje van de vogel een metalen ringetje met de
inscriptie '24311 Tel Avivunia Israël' zat. Ze vreesden het ergste en
schakelden de lokale autoriteiten in, die vervolgens het leger te hulp riepen omdat ze bang waren voor een
massale invasie van voor Israël spionerende valken.
Röntgenstralen
Het Turkse leger hield de valk vervolgens een jaar gevangen. Aan de Firat Universiteit werd de vogel aan
grondige testen onderworpen om te zien of het beest geen verborgen microchips of andere geheime
apparaatjes met zich meedroeg. Er werden zelfs röntgenstralen op de valk losgelaten. Toen kwam eindelijk
het verlossende woord: de valk was slechts een gewone vogel.
Sommige wetenschappers waren desondanks niet overtuigd en schreven in het dossier van de valk dat het
wel degelijk een Israëlische spion was. Dit leidde tot allerlei bureaucratische complicaties, totdat de Turken
eindelijk de wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv geloofden, die uitlegden dat het ringetje
bedoeld was om de migratieroutes van de vogel in kaart te brengen.
Waakzame Turk bedankt
De valk kreeg eerder deze week eindelijk zijn vrijheid terug, maar niet voordat de Turk die hem bij de
autoriteiten had aangegeven uitvoerig was bedankt en als voorbeeld van een goede waakzame burger werd
gesteld. Tenslotte had de vogel zomaar een spion van de Mossad kunnen zijn.
Enige jaren geleden beschuldigden de Egyptische autoriteiten enkele haaien ervan te spioneren voor Israël.
Xander - (1) Arutz 7
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Australië schatrijk door plotse olievondst
Van: ftm.nl
Een net ontdekte gigantische voorraad olie zal Australië transformeren tot het Saoedie-Arabië van de 21e
eeuw. Paniek over een olietekort is onzinnig, vindt columnist en belegger Jan Dwarshuis.
Er druppelt slecht nieuws binnen voor de gelovigen in het fenomeen peak-oil. Vergeet Saoedi-Arabië, Irak of
Koeweit. In een nagenoeg onbewoonbaar gedeelte van Zuid-Australië is een ontdekking (beperkte toegang)
gedaan die de wereld wel eens voorgoed zou kunnen veranderen.
Een volstrekt onbekend bedrijfje, genaamd Linc Energy, heeft één van de grootste ontdekkingen van olie
gedaan in de afgelopen vijftig jaar. Uit tests van de firma zou blijken dat er voor 3,5 miljard vaten olie onder
de Arckaringa Basin zouden schuil gaan. Dat is een uiterst conservatieve schatting. De voorraden zouden
kunnen oplopen tot 233 miljard vaten winbare olie. De wereldvraag naar olie lag in 2012 op ongeveer 88,8
miljoen vaten per dag om u een beeld te geven. Het sommetje kunt u zelf wel maken.
Australië wordt Saoedi-Arabië
Australië zou met de olievondst in één adem genoemd kunnen worden met grootmacht Saoedi-Arabië. Het
werelddeel zou in één klap schatrijk zijn. Peter Bond – de CEO van Linc Energy – is van mening dat de
vondst de wereld van de olie-industrie volledig kan transformeren. Hij merkt wel op dat de kosten om
productie mogelijk te maken in het gebied ongeveer £200 miljoen zullen beslaan.
Wanneer u dus wat opportunistisch bent ingesteld kunt u beter vandaag nog uw koffers pakken en
verkassen naar Down Under. In Cooper Pedy, een klein stadje in de buurt van de olie ontdekking met
slechts 1695 inwoners, is de gekte compleet toegeslagen. Het gehucht wordt bedolven onder gelukzoekers
met dollartekens in hun ogen.
Vraagtekens
Bij het fenomeen peak-oil heb ik wel eens vaker mijn vraagtekens gezet. De oliecrisis in de jaren zeventig
van de vorige eeuw kan ik me zelfs nog goed herinneren. Ik vroeg me destijds af waarom mijn vader al die
blikken benzine opstapelde achter in de garage. De toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter gooide
in 1977 nog wat meer olie op het vuur: “Unless profound changes are made to lower oil consumption, we
now believe that early in the 1980s the world will be demanding more oil than it can produce”.
Carter kleunde behoorlijk mis met zijn voorspellingen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat overheden
sindsdien misbruik hebben gemaakt van de situatie. Shell heeft wel eens vaker met advertenties in de
landelijke dagbladen onderbouwd hoeveel accijns en belastingen er in een litertje benzine zitten.
Linkse peperdure projecten
Vervolgens doet de hele wereld zijn uiterste best om u te doen geloven dat de olie nu toch echt op is. Dan
begrijpt u wat beter waarom het zo duur is. Tevens geeft het linkse politici de ruimte om zogenaamd groene
projecten uit de grond te stampen die slechts draaien op peperdure subsidies in plaats van op gratis wind.
Volgens Amerikaans onderzoek van het Institute of Energy Research ligt er alleen al in de VS voor 88 jaar
winbaar ‘natural gas’ in de grond. Tevens ligt er voor 29 jaar olie, voor 140 jaar schalie-olie en voor 465 jaar
kolen opgeslagen. Ik wil er maar mee zeggen dat er van energiepaniek geen sprake kan zijn. Het
onderschrijft dat de supercyclus in grondstoffen inderdaad op zijn laatste benen loopt.
Dat neemt niet weg dat het verstandig is om technieken te vinden welke steeds minder energie verspillen en
rustig op zoek te gaan naar slimme alternatieven. In dat kader vind ik de BMW i3 die volgende week
geïntroduceerd wordt wel een aardige ontwikkeling.

Het googlelogo
Er staat een vrouwengezicht met 8 parels
om de hals. Onmiddelijk daarna staat er
rechts naast de vrouw een 8.
Naast de 8 staat een DNA helix met een
neerwaardse spiraal.
888 met daarnaast Planeet X
Het geheel vomt een code. Welke?
In de code staat ook G8 geprogrammeerd (dat is de elite):
33e jaarlijkse conferentie van de G8
Ga naar: navigatie, zoeken: Heiligendamm G8 2007.png
De 33e topconferentie van de G8 vond plaats van 6 tot 8 juni 2007 in het Duitse Heiligendamm. Op de
agenda stonden onder andere de bescherming van intellectueel eigendom en klimaatverandering. Dit laatste
thema werd door bondskanselier Merkel van het gastland Duitsland tot belangrijkste agendapunt
benoemd.[1] Daarnaast kwamen de Kosovo-kwestie, het Amerikaanse raketafweersysteem en de armoede
in Afrika ter sprake. In de marge van de topconferentie vonden er grootschalige protesten van milieuorganisaties en andersglobalisten plaats.
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Het nut van chemtrails: verspreiding van NANO-technologie!
26 juli, 2013 wijzijnklaar.nl
Dit artikel bevat wellicht voor de meesten van jullie geheel nieuwe inzichten en is niet echt een vrolijk
verhaal. Maar het is hoog tijd om dit naar buiten te brengen. Zoals de meesten van jullie wel weten zijn we
tijden lang besproeid door chemtrails. Voor wie nog niet weet wat chemtrails zijn, dat zijn die vliegtuigsporen
die maar niet oplossen en geleidelijk de hele lucht opvullen. Er zijn vele speculaties geweest wat het nut van
die chemtrails nu is, en je kunt er allerlei theorien over vinden:
- ze zijn om de aarde te beschermen voor globale opwarming door de zon
- ze zijn om ons het zicht op de zon te ontnemen omdat we dan Nibiru zouden zien
- ze zijn om ons te vergiftigen met aluminium en barium
- ze zijn ter ondersteuning van HAARP om de atmosfeer meer geleidend te maken
- en ga zo maar door.
Een van de meest opvallende dingen is dat ze een soort van
vezels bevatten, microscopisch klein. Die vezels zijn
Morgellons, zo vernoemd naar een van de eerste
slachtoffers, die zoveel van die vezels in haar lichaam had
dat ze door de huid naar buiten kwamen. Verder onderzoek
heeft nu opgeleverd dat die vezels zelf niet het belangrijkste
zijn maar wat er in zit. Die vezels bevatten nanotechnologie,
microscopisch kleine apparaatjes die wij door die vezels in
ons lichaam krijgen. Die apparaatjes zijn ongelofelijk klein, in
de orde van nano-meters. Wat doen die apparaatjes in ons
lichaam?
Nanotechnologie kwam in begin van de negentiger jaren naar buiten, en is eind negentiger jaren een
volwassen industrie geworden, met enorme geldinjecties vanuit de regering van de VS. Clinton en Bush
daarna hebben enorm veel geld weggesluisd in deze ontwikkelingen dus dat geeft een klein idee van wat
voor soort gebruik er van deze technologie gemaakt gaat worden. En dat is niet fijn voor ons! Weet dat dit
dus speelde eind jaren negentig, en sindsdien hebben we de chemtrails gekregen, die de gefabriceerde
nano-apparaatjes over ons uitsproeiden. Je kunt je voorstellen dat we allemaal zonder uitzondering vol zitten
met die dingen.
Die apparaatjes zijn zelf-replicerende op afstand bestuurbare machines, die iets in ons lichaam of onze
geest kunnen doen. En met afstand bestuurbaar bedoel ik niet mobiele telefoons of HAARP, maar quantum
stralen die alles en overal kunnen komen zonder grote antennes. Weet altijd dat de technologie die we
gebruiken vele jaren achter loopt bij wat er allemaal al mogelijk is en door onze overheersers in stilte
gebruikt wordt.
De grote vraag is wat gaan ze hiermee doen? Om die vraag te beantwoorden moet je de enorme
hoeveelheid zombiefilms maar eens doornemen. Geen leuk klusje, maar waarom zouden ze anders in die
enorme aantallen deze domme en gewelddadige films uitgebracht hebben? Omdat wij dat leuk vinden?
Juist, om ons al te laten zien wat ze kunnen. Ze kunnen met deze apparaatjes stemmingen en ideeen in ons
lichaam brengen, dat is mind-control oftewel controle van de menselijke geest op wereldschaal! En wat dat
kan veroorzaken laten die films ons zien. Ze kunnen ons beinvloeden, bepaalde ideeen in ons lichaam
brengen, bijvoorbeeld om iedereen om ons heen te vermoorden, ze kunnen ons eigen bewustzijn
overnemen en aan de kant schuiven, ze kunnen ons geheugen wissen, enzovoorts en dit is nog maar fase
1. Er is ook nog een fase 2 waarin ze iemand helemaal kunnen besturen. Denk maar aan de agents in de
matrix films. Voor fase 2 hebben ze meer implantaten nodig in het lichaam, waar weer allerlei andere
methoden voor bedacht zijn om die te verspreiden. Ze hoeven ook niet iedereen in fase 2 te hebben, alleen
belangrijke sleutelfiguren die ze op die manier compleet over kunnen nemen, of bijvoorbeeld op afstand
kunnen uitschakelen.
Waar gaat dit heen? Als je dit combineert met alle films die ze uitbrengen, met alle ondergrondse
schuilplaatsen die ze voor zichzelf hebben gemaakt, met de supercomputers die er al zijn die in staat zijn om
iedereen apart te volgen, dan wordt het plaatje langzaam compleet. Dat geeft ze de methode in handen om
de bevolking uit te roeien of helemaal onder controle te brengen met een druk op een knop. Ik laat het aan
jullie eigen fantasie over om dit verder in te vullen. Onderstaande website geeft jullie een ton aan informatie
en helpt jullie vast een stuk verder om dit te begrijpen.
Bron: www.dataasylum.com
Meer over nanotechnologie: The nanotechnology revolution
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U wordt vergiftigd en uitgeroeid * Hebben we het deze keer wéér niet geweten
2013/07/26 airwave Olympic Zion
Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. De zoektocht
naar de waarheid begint hier, luister naar iedereen, lees alles, geloof niets “tenzij” u
het kunt bewijzen uit eigen onderzoek, vervolgens “oordeel zelf”! Wat de waarheid
precies betekent is onderwerp van discussie, en dat is waarschijnlijk altijd al zo
geweest. Eeuwenoude uitspraken als ”wat is waarheid”? (toegeschreven aan
Pontius Pilatus) getuigen daar al van. Dat komt doordat de waarheid van een
uitspraak alleen kan worden vastgesteld door die te toetsen aan de feiten, die echter
niet altijd bekend zijn of lastig vindbaar.
Men moet zich bewust worden van het feit dat een herhaling van de fouten die in het
verleden werden gemaakt letterlijk op de loer liggen. Het leven van miljoenen zo niet miljarden mensen
wordt ook nu, “meer dan ooit te voren” in de waagschaal gelegd (video), zoals dat het geval was tijdens WOI
& WOII. Net zoals nu, was het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika
en uiteindelijk de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen
waaronder genocide dé-populatie.
Genocide dé-populatie “Agenda 21″. Deze op leugens, bedrog en afpersing gebaseerde valse vlag
aanslagen met genocide gevolgen op de wereldbevolking moet stoppen.
Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn
met verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de
vereiste regelingen en de Belgische Grondwet. Integere als ook gegijzelde
verantwoordelijke functionarissen dienen moedig te zijn en schoon schip te maken
binnen onze door corruptie en machtsmisbruik gegijzelde Europese landen, wat
mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te
gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide “politiek
testament” waardoor deze globale problematiek kan worden opgelost. Hierbij
verzoeken wij de Verenigde Naties om de Belgische overheid hierin te steunen en wel
op grond van de volgende feiten:
Verzoekschrift 31/01/13 met ontvangstbevestiging,
Aanvullend verzoekschrift
19/04/13 met ontvangstbevestiging
NCF: J.F. Kennedy’s toespraak over samenzweringen
VIDEO
Waarvoor No Cancer Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) u (Prof. Dr. Jan Wouters),
als voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties (United Nations Association Flanders Belgium) en
als lid van de Vlaamse Universiteiten nogmaals “voor de derde maal” per e-mail op 13 mei 2013 met
onderbouwde stukken op de hoogte heeft gebracht van ons verzoek van 22 april 2013 welk aangetekend is
verstuurd maar u nooit zou hebben ontvangen? Dit ondanks de gegevens van E-Tracker van de Belgische
B-post uitwijst dat betreffend verzoek aan uw organisatie werd uitgereikt.
Vergelijkbaars hebben NCF en EKC diverse malen meegemaakt waaronder ons Verzoek van 3 oktober
2012 om Nazi Nederland voor het Belgische Grondwettelijk Hof te dagen. Volgens directeur John Antheunis
van het postkantoor in Hasselt Centrum was het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor het feit dat ons op
3 oktober 2012 bij aangetekende brief tijdig verstuurde “memorie van verantwoording” niet werd afgehaald
en na 15 dagen weer aan ons zou worden teruggestuurd. Wij konden dit niet geloven en zijn dan ook van
mening dat onze verstuurde aangetekende stukken meerdere malen onder invloed van machtsmisbruik door
vooraanstaande Limburgse verantwoordelijke Bilderbergleden (video MUST SEE) die hun eigen partij leden
en geheel Limburg (België) misbruiken en gijzelen (video) waardoor ons verzoek niet bij het Grondwettelijk
Hof werd aangeboden en in de computer werd geschreven dat het Grondwettelijk Hof onze aangetekende
brief niet kwam afhalen. (video).
Heden 24 Juli 2013 hebben wij tot onze grote spijt ook van uwentwege “ondanks belofte” nog geen
reactie mogen ontvangen?
De oprichting van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad VLUHR creëerde
voor de overheid eveneens één duidelijk aansprekingspunt. Voor de decretale taken
worden beslissingen genomen door bestuurscomités. In de bestuurscomités zetelen
internationale experten op het gebied van externe kwaliteitszorg, internationalisering
en ontwikkelingssamenwerking waaronder “Agenda 21″ (video) opgezet door de zelfde
chemie-farmaceutische kartels die het nazi regime zowel “voor, tijdens als ” de Tweede
Wereld Oorlog financierde en heden vertegenwoordigd worden door o.a. de
Bilderberg-conferenties (video MUST SEE)waaronder de Limburgse (logebroeder
video),voormalig vanwege fraude veroordeelde Secretaris Generaal van de NATO,
Willy Claes (video) die samen met andere Bilderbergleden “vernoemd” wordt in het
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Dutroux dossier en in die hoedanigheid (gegijzeld?) in 1994 samen met zijn geesteskind logebroeder Steve
Stevaerts (dé-populatie) “AGENDA 21″ te Limburg (Hasselt) introduceerde als pilotproject voor België. Dit
heeft als gevolg dat Limburgse, Vlaamse als ook Belgische integere logebroeders, politici, Justitie, politie,
ambtenaren als ook academicus en ondernemers (bedrijven), misleid, misbruikt en dus gegijzeld werden en
nog steeds worden voor deze nooit geëvenaarde criminele agenda met genocide gevolgen. Vlaanderen, met
name Limburg zit gegijzeld als verlengstuk van het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Nazi-regime
wat gezien de feiten uiterst verontrustend is (video) daar Bilderberglid Willy Claes heden zetelt als voorzitter
van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR), De fundering van onze maatschappij!
Wij verzoeken u dan ook nogmaals kennis te nemen van de inhoud van ons verzoek van 22 april 2013 als
ook ons verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken universiteiten om dé-populatie “Agenda 21”
(video) en nazi collaboratie per direct te stoppen en de inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.
“Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of
wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings (art 29 Sv.).
“Als je de oorlogstrommels nu niet hoort ben je doof!”
Wij hopen dan ook dat voormalig Secretaris Generaal Willy Claes (gegijzeld?) betreffende agenda niet meer
zal accepteren, en vervolgens zijn kennis en globale contacten zal overtuigen dat ook zij in essentie net als
de burgers misleid en misbruikt worden voor het implementeren van deze ongekende satanische agenda
met genocide gevolgen, die door een kleine maar machtige groep elite tot stand is gekomen en zich
vervolgens weer schuilen achter zo genaamde bovennatuurlijke machten. Betreffende elite willen dit dan ook
globaal uitspelen d.m.v. achtergehouden technologieën en genetische manipulatie. De intermediair van de
mensen (Gods kinderen) en de God van het goede, hebben de geschiedenis wakker gekust en
geopenbaard, waardoor misleiding, bedrog en misbruik van de God van het kwade niet meer in zijn opzet zal
slagen wat ook deze elite weten en hun onberekenbaar maakt. Met als gevolg dat vooraanstaand
Bilderberglid en staadsman Henry Kissinger die binnenkort 89 jaar zal worden vanuit zijn luxueuze
appartement in Manhattan onlangs gesproken heeft over hun positie en de mondiale geopolitiek en
economie waar hij de volgende opmerkingen over gaf:
“De Verenigde Staten heeft China en Rusland onder controle. De laatste nagel aan de doodskist zal Iran
zijn, dat natuurlijk het voornaamste doelwit van Israël is. We hebben het China toegestaan dat het militair
kon groeien en we hebben Rusland van het Sovjet tijdperk laten herstellen, om hen een vals gevoel van
bravoure te geven. Dit zal zorgen voor hun snelle ondergang. We zijn net als die scherpschutter die de
ander het geweer laat oppakken en zodra de ander iets probeert zullen wij raak schieten. De komende
oorlog zal zo hevig zijn, dat er slechts één supermacht kan winnen en die supermacht zullen wij zijn, de
Verenigde Staten. Dat is de reden waarom de EU zo haastig probeert om een superstaat te vormen, ze
weten wat er gaat komen en om te overleven, zal Europa ook één staat moeten worden. Hun gevoel van
urgentie vertelt mij dat ze weten hoe laat het is. O, wat heb ik gedroomd van dit heerlijke moment.“
“Controleer de olie en je controleert de naties; controleer het voedsel en je controleert de mensen.”
Kissinger voegt toe: “Als gewone sterveling kan je jezelf op oorlog voorbereiden door te verhuizen naar het
platteland en een boerderijtje te beginnen. Maar je zult ook wapens moeten meenemen, want horden van
hongerige mensen zullen je komen belagen. De elite zal hun veilige havens en speciaal gebouwde
opvangcentra opzoeken, maar ook zij moeten oppassen. Net als bij de gewone burgers kunnen hun
schuilplaatsen een mikpunt worden.”
Na een pauze van een paar minuten waarin hij zijn gedachten ordent gaat Kissinger verder:
“We hebben het leger duidelijk gemaakt, dat we voor de grondstoffen zeven landen in het Midden Oosten
zouden moeten innemen. We hebben het leger duidelijk gemaakt, dat we nu bijna klaar zijn daarmee. De
meeste mensen weten hoe ik over het leger denk, maar ik moet zeggen dat ze deze keer hun orders
gehoorzaam hebben uitgevoerd. Nu alleen Iran nog. Hoe lang zullen China en Rusland toekijken terwijl
Amerika het Midden Oosten leegruimt? De Russische beer en Chinese sikkel zullen wakker worden uit hun
winterslaap en dat is het moment waarop Israël uit alle macht zal moeten vechten en zoveel mogelijk
Arabieren moet doden. Als alles goed gaat, zal hopelijk de helft van het Midden Oosten door Israël worden
ingenomen. Onze jongeren zijn de laatste tien jaar goed opgeleid door computerspelletjes a la ‘Call of Duty’
en ‘Modern Warfare’. Onze jongeren zijn geprogrammeerd om goede soldaten te worden, kanonnenvlees,
en wanneer we hen vertellen dat ze de straat op moeten gaan om te vechten tegen die gekke Chinezen en
Russen zullen ze hun orders gehoorzaam uitvoeren. Uit de as zullen wij een nieuwe samenleving
opbouwen. Er is dan nog slechts een supermacht en dat zal de wereldwijde regering
zijn die wint. Vergeet niet, de Verenigde Staten heeft de beste wapens, we hebben
spullen die geen andere naties hebben en wij zullen de wereld laten kennismaken met
die spullen als de tijd rijp is.”
Einde van het interview. De reporter wordt door de assistent van Kissinger de kamer
uitgestuurd.
Door Alfred Heinz, Global Research, 15 februari 2013 Bron: www.globalresearch.ca
Met als gevolg dat Bilderbergleden (Nazi) die zowel Brussel als Washington gijzelen
voor de zelfde agenda de oorlog verklaren aan de vrijheid van meningsuiting op het
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internet. Een beleid van het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Nazi regime in collaboratie met
Hitlers financiers vanuit Amerika (video). Wat vervolgens bestuurd wordt vanuit de Bilderbergconferenties
(video MUST SEE), in 1954 opgericht door Nazi, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld als prominente medewerker
van de IG-Farben spionage afdeling N.W.7 en lid van de Nazi S/S elite-eenheid. Dit vond plaats in
Nederland (Oosterbeek) alwaar het Nazi Regime vanwege Artikel 21 het Hitler-Kabinet geruisloos heeft
kunnen voortzetten (video) vanuit Nederlands grondgebied vertegenwoordigd door de
Bilderbergconferenties waaronder de Nederlandse EU-commissaris Neeli Kroes, die de nieuwe Europese
regels omtrent ‘neutraliteit’, wil implementeren bedoeld te voorkomen dat bepaalde online diensten worden
‘afgeknepen’ of geblokkeerd, die een einde maken aan het onafhankelijke internet en onze democratische
vrijheid. De partijen met de dikste portemonnee krijgen dan voorrang boven niet-commerciële
nieuwsaanbieders, waardoor het internet in Europa meer dan ooit de ruimte zal geven aan éénzijdige
berichtgeving, waardoor al het tegengeluid zal worden weggedrukt. Met andere woorden: Kroes wil de
massale manipulatie van de burgers door de machtselite van de EU nu wettelijk vastleggen met als
rechterhand de kleinzoon van Nazi, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Namenlijk prins Constantijn van Oranje
die daar bovenop lid is van de Skull and Bones en de Bilderbergconferenties waarvan hij de agenda helpt
opzetten om het illegaal vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler Kabinet (Vierde Rijk) geruisloos
verder te kunnen implementeren en tevens voor publiek af te dekken.
Strijd tegen terrorisme loopt mank
Federaal procureur Johan Delmulle waarschuwt.
De Tijd dat gerechtelijke onderzoeken naar terreurnetwerken, -verdachten en mogelijke aanslagen
mank lopen. Hij uit zijn vrees voor een “cultuur van het geheim” die onderzoeken op de helling zet.
Volgens De Tijd is het probleem dat justitie geclassificeerde informatie niet mag gebruiken in strafzaken en
niet mag voorleggen aan onderzoeksrechter om te kunnen ingrijpen. Delmulle vraagt daarvoor een
oplossing. “Want de regering veronderstelt dat het gerecht ingrijpt, terwijl dat in de praktijk niet gebeurt.”
De Tijd schrijft dat het federaal parket steeds meer te maken krijgt met nota’s van de inlichtingendiensten die
geclassificeerd zijn als vertrouwelijk, geheim of zeer geheim. De voorbije drie jaar zou het federaal parket
maar drie processen-verbaal van de inlichtingendiensten gekregen hebben die niet geclassificeerd waren.
Bron
Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische
grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de
bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde
misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken
op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd
misdrijven plegen in het buitenland.
Het federaal parket bestaat uit federale magistraten onder leiding van een federale procureur en is gevestigd
in Brussel. Het adres vindt u hier
.
Terreur op eigen volk
Betreffende vaststelling van Federaal procureur Johan Delmulle is niet verwonderlijk daar terreuraanslagen
globaal worden gepleegd op eigen volk vanuit elementen binnen onze gekaapte en gegijzelde overheden
waarvan GLADIO (video) (NATO video/CIA video) een mooi voorbeeld is. De Bende van Nijvel en Cellules
Communistes Combattantes (C.C.C). Deze terreur gaat duidelijk om de socio-politieke impakt van ‘zinloze’
terreur.
Uit onderzoek blijkt dat de golf van geweld deel uitmaakte van een Amerikaanse geopolitieke strategie
(video) vergelijkbaar met de aanslagen van 9/11 in NewYork.
Gladio “Stay Behind” gelinkt naar Nazi Nederland en het schaduw commando van Prince Bernhard die
vuistdiep in de wapenhandel zat (video) met de steun van de CIA (video MUST SEE) wat pas echt op stoom
kwam toen Allen W. Dulles directeur van de CIA werd die samen met Bernhard van Lippe Biesterfeld na de
oorlog nazi’s hielp vluchten om vervolgens te rekruteren voor o.a. de CIA (video) vanwaaruit globaal terreur
word beraamd op de burgers. “VERDEEL en HEERS” om Nazi’s Wereld Orde (Vierde Rijk) alsnog te kunnen
voltooien waarbij kindermisbruik wordt ingezet als militair wapen om verantwoordelijke te misleiden en te
gijzelen voor het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Nazi regime (video) te kunnen
voltooien. Ook de vuurwerkramp in Enschede (video) zou een geheime munitie-opslagplaats zijn geweest,
waaronder militaire explosieven (video1/2/3) hoogst waarschijnlijk van het gladio-netwerk en of de israeliers
(video). Een van de belangrijkste leiders van Gladio was Hans Teengs Gerritsen de boezemvriend van Prins
Bernhard. In een brief van 13 november 1990 bevestigde de toenmalige premier Ruud Lubbers het bestaan
van een Nederlandse Stay-Behind organisatie (video).
Kindermisbruik als militair wapen.
Voormalig Nederlandse Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink (VVD) (video) is dan ook betrokken
bij kinderhandel (video1/2/3) gelinkt aan het Dutroux dossier (video1/video2) waarvan (volgens de getuige X
jerina loef) Bilderbergoprichter Prinse Bernhard deel uit maakte en waarvan bekend is dat diverse
Bilderbergleden in betreffende dossier vernoemd werden. Volgens een artikel van Oswald le Winter, bij
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Conspiracy Planet, werd bij de ontdekking van de computer disc in Dutroux’s huis, in 1996, een
internationale pedofiele ring ontrafeld met België, Nederland, Portugal, de VS, Groot-Brittannië, Japan en de
Verenigde Naties en haar agentschappen betrokken waren en dus gegijzeld zijn om de vanuit Nederlands
grondgebied geruisloos voortgezette Nazi Agenda (Vierde Rijk) met genocide gevolgen te voltooien. De
namen gevonden op de computer schijven reikte in de hoogste niveaus van de politiek en de samenleving in
de diverse landen en internationale instellingen (video), wat gebruikt wordt om verantwoordelijke,
onvoorwaardelijk te gijzelen met als doel Nazi’s Wereld-Orde (Vierde Rijk) alsnog staelth te voltooien.
Getuigen omtrent werden professioneel en geruisloos geliquideerd (video) wat vervolgens wederom werd
afgedekt door elementen binnen onze gegijzelde Justitie, politie en overheden. Volgens weer andere getuige
was Nazi Prins Bernhard ook zelf betrokken bij satanisch kindermisbruik (video / full video 2.28 min) wat
geen alleenstaand fenomeen is (video). Ook de Zandvoort-files (video) en Roze Balletten (Luister) zouden
gediend hebben als middel om machtige mensen uit politiek, justitie en zakenleven af te persen.
Betreffende verantwoordelijken zijn in vele gevallen onvrijwillig door misleiding betrokken geraakt en in die
hoedanigheid onvoorwaardelijke gegijzelde slachtoffers wat binnen diverse politieke partijen plaatsvind met
als gevolg dat echte oppositie fundamenteel verdwijnt binnen onze zelfvoldane parlementaire democratie
waardoor een fascistisch gekleurde één-partijstaat ontstaat.
Mede om deze rede verzoeken wij de Verenigde Naties (VN), onze overheden en betrokken
Universiteiten om de God van het Goede te omhelzen, de burgers (Gods kinderen) te
vertegenwoordigen door zich niet langer door de God van het kwade te laten misbruiken en
misleiden. Er is dan ook meer dan rede genoeg tot grote bezorgdheid over het democratisch gehalte
van de machtsvorming en de machtsuitoefening in onze lage landen.
Dit artikel door J.W. Oerlemans. Overgenomen van Autonome Universiteit is al verschenen op woensdag 14
februari, valentijnsdag in 1990, in het NRC Handelsblad, en heeft voor enorme politieke opschudding
gezorgd in Nederland. Enkele kamervragen zijn erover gesteld en vervolgens is het zo snel mogelijk in de
doofpot gestopt. Wij visten het er voor u uit.
NCF: Chemie-farmaceutische kartels (Nazi) gijzelen Nederlands Koningshuis voor Europese
staatsgreep
Dit heeft zich verder kunnen uitbreiden, mede vanwege desinteresse en onverschilligheid van o.a.
functionarissen maar ook burgers die enkel hun eigenbelang voorop stellen en hierdoor mede
verantwoordelijk worden voor deze fascistische overname die voor de derde maal in een eeuw plaatsvindt,
waar we met zijn alle rekening mee dienen te houden hoe moeilijk dit ook mogen zijn. Enkel kennis, begrip,
vergeving en verantwoord democratisch optreden vanuit de bevolking kan deze satanische agenda nog
stoppen en omdraaien om gezamenlijk oplossingen aan te bieden en te werken aan een betere wereld voor
ieder! Onze steun heeft U!
Democratie veranderd in een dictatorschap (video)
Het aanvaarden van een verband tussen recht en moreel kan voor dit type van rechts-positivist zo
ver gaan dat er geen recht meer te halen valt (1/b /video).
Een moderne vorm van geruisloze oorlogsvoering en overname van soevereine staten met ondemocratisch
illegaal verkregen Wetten en Verdragen die zo onrechtvaardig zijn, “zo in strijd met essentiële morele
waarden” dat de morele gehoorzaamheidsplicht ophoud waardoor wetten ontstaan die volkerenmoord
uitvaardigen, die uitroeiing van mensen bevelen zoals nu gebeurt onder de dekmantel van duurzaamheid en
overbevolking “Agenda 21″ met als gevolg dat ook de Verenigde Naties gegijzeld zijn door betreffende
kartels die Hitler “voor, na en tijdens” de oorlog financierde met als leidende als ook financiële kracht vanuit
de Rothschild‘s.
Dit blijkt ook uit het geheim onderzoek dat bevolen werd door de Kennedy administratie genaamd:
Het rapport van Iron Mountain
Er zullen geen zelfstandige landen meer bestaan die de bevoegdheid hebben om de oorlog te verklaren aan
een ander land. Er is wel militaire actie mogelijk tegen politieke onderdelen die tegenwerken, maar die zullen
vredesoperaties worden genoemd. De soldaten heten bewakers van de vrede, ook al moorden en vernielen
ze erop los. In Amerika willen de De Rothschild (onderdrukkers), dit keer schuil gaande achter het U.N.
masker (een van de vele maskers die de Rothschild hebben), en het volk dwingen om hun wapens in te
leveren. Als excuus gebruiken ze dat ze dit doen om oorlogen en onzinnige schietpartijen te voorkomen, die
ze zelf uiteindelijk veroorzaken om de ontwapening te kunnen verantwoorden en kracht bij te zetten. Het
rapport heeft J.F. Kennedy in het geheim laten opstellen en bleek na onderzoek in 1967 echt te bestaan.
NCF: Iron Mountain Blueprint to Tyranny VIDEO
Lees het NASA WAR document (video) en bron informatie. (video MUST SEE)
Note: Hier het Report from Iron Mountain (Engels) waar in dit artikel naar verwezen wordt.
Zoals een wijs man ooit zei: een vergissing wordt pas een fout, als je weigert hem te corrigeren
(video).
Het zijn 9 ‘Onbekende Mannen’ en ‘Zeven’ die de meest invloedrijke families op aarde van orders voorzien.
Op deze mensen en op de twee belangrijkste Rothschilds wordt momenteel druk uitgeoefend door de
bondgenoten die weten hoe het corrupte systeem in elkaar zit. De Britse oud-minister van Binnenlandse
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Zaken Jack Straw kondigde op 16 februari 1998 aan dat rechters, magistraten, politieagenten, openbaar
aanklagers en gevangenisbewakers vanaf dat moment moesten aangeven of ze vrijmetselaar waren,
meldde de Daily Telegraph indertijd. Straw voegde toe dat de overheid een einde wilde maken aan de
aantijgingen dat een netwerk van vrijmetselaars opererend binnen politie en justitie de rechtsgang zou
ondermijnen. Vijftien jaar later wordt de rechtsgang nog altijd ondermijnd. Veel rechtsprocedures zouden een
andere uitkomst hebben gehad als rechterlijke beslissingen getoetst hadden kunnen worden aan de
Grondwet. Het lijkt ons dat corruptie in de rechtspraak keihard moet worden afgestraft, omdat daarmee de
rechtsstaat om zeep wordt gebracht. Schendingen van de wetten en regelingen dienen dan ook direct te
worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge
winsten (video), dé-populatie door middel van kanker en andere vergiftiging ziekten tot het verleden behoren
en mensenrechten wederom worden gerespecteerd (video).
Wij verzoeken dan ook aan alle integere logebroeders, academicus, politici, justitie, politie, ambtenaren als
ook burgers om hun verantwoording te nemen en deze sluipmoordende genocide onder de dekmantel van
duurzaamheid en overbevolking (gebaseerd op leugens en bedrog) democratisch te helpen stoppen.
Waartegen No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik In 2009 al internationaal democratisch oppositie
voerde o.a. door de bevolking internationaal te waarschuwen
(video MUST SEE). Met als gevolg, een op leugens gebaseerd onderzoek vanuit HAZODI politie met als
voorzitter Bilderbergdochter Hilde Claes (video) en hoofdcommissaris logebroeder Michel Beckers om
klokkenluider Verbeek Erik te stoppen en het zwijgen op te leggen d.m.v. corruptie, machtsmisbruik,
mishandeling, onderdrukking en bedreigingen zoals u nogmaals kunt lezen in ons verzoek van 18 april 2013
aan de Procureur des Konings van Hasselt. Vervolgens heeft haar echtgenote logebroeder Tony Coonen
(Nationaal voorzitter Voorzorg Limburg) het basis inkomen van Verbeek ondemocratisch d.m.v corruptie en
machtsmisbruik gestolen,
met daar bovenop een vonnis van bijna 40.000 Euro aan onrechtmatige boetes. Vandaar dit Wob verzoek
van 17 februari 2011 aan Tony Coonen met deze strafaangifte t.a.v de Federaal Procureur Johan Dellmulle
waar opvolgend dit bezwaarschrift van 19 maart 2011 tegen weigering van Tony Coonen om een besluit te
nemen.
Een maand later op 07 april 2011 volgde een vanuit HAZODI politie een op corruptie gebaseerde binnenval
bij No Cancer Foundation onder verantwoording van politievoorzitter Burgemeester Hilde Claes, echtgenote
van Tony Coonen. (en dochter van Willy Claes! ) Dit beleid maakt duidelijk hoe diverse leden binnen onze
sinds WWII gekaapte en gegijzelde overheid (met name Limburg) omgaat met zijn burgers die hun rechten
als ook het behoud van de democratie en een soeverein België proberen te handhaven en te redden. Dit
soort beleid zal uiteindelijk de doodsteek worden voor onze democratie en België in zijn geheel.
Logebroeder Tony Coonen wordt niet toevallig bijgestaan door het advocaten bureau van logebroeder Luc
Van Den Bossche-Eva Bral waarvoor een op 9 oktober 2012 valselijk neergelegde
SYNTHESECONCLUSTSIE waar maar liefst 6 van de 9 ordners voor de arbeidsrechtbank en vervolgens 9
van de 12 ordners voor het Abeidshof van Gent aan bewijzen en conclusies voor de behandelende rechters
werden achtergehouden wat enkel mogelijk is d.m.v. machtsmisbruik binnen ons rechtssysteem.
- “Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?”
- ”Het geheim bewaren, Achtbare Meester.”
- “Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?”
- ”Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester.”
Voor onderbouw lees ons pleidooi van 5 januari 2012 aan de behandelend rechters van de
Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak (A.R. 10/1278/A).
Betrokken integere en gegijzelde logebroeder en andere verantwoordelijke roepen wij dan ook op zich bij de
burgers aan te sluiten en niet langer te laten gijzelen en misbruiken om hun eigen ondergang te helpen
voltooien en verder medeverantwoordelijk te worden aan de grootste genocide ooit, die nu wereldwijd
bekend is en daardoor in zijn opzet niet zal slagen.
Het is de wetgever die hier inbreuk maakt op recht en ethiek, dergelijke wetgeving is in strijd met
democratisch ethos, waardoor verzet tegen de wet geoorloofd is, of zelfs geboden. Hier ligt het ”gelijk”
geheel bij de minderheid die tot uitdrukking brengt dat gehandeld wordt in strijd met de mensenrechten,
vrijheid en het recht op leven. U kunt daarbij rekenen op onze bijdrage! Ook John F Kennedy, D. Eisenhower
en Robert Welch waarschuwden ons (video).
De-populatie “Agenda 21″(video),
Op 6 December 2010 werden de Belgische en Nederlandse overheden door No Cancer Foundatioin officieel
uitgenodigd op een NCF Conferentie. Dit samen met Pieter Neels van het (FAGG), Geert Top, Chris Vander
Auwera, Inge van Trimpont, de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager
voor deelname in het deskundigenpanel betreffende de huidige massavergiftiging, vaccinatie als ook
oplossingen zoals de Nuloptie van Edelchemie (video), Flaraxin (video) e.a… Echter heeft zich niemand
gemeld (video).

Nieuwsbrief 181 – 31 juli 2013 – pag. 58

VACCINATIEBEDROG IS VOORBIJ
Documenten uit het Verenigd Koninkrijk onthullen 30-jaar durende doofpotaffaire
Dankzij de W.O.B.-verzoeken weten we nu, dat vaccins geen wonder van de moderne geneeskunde zijn.
Elke medische of overheidsinstantie die volhoudt dat vaccins ziekten voorkomen is ofwel onwetend van de
overheidsdocumenten of zij heeft ten doel de bevolking schade toe te brengen.
Overheden worden dan ook gegijzeld door de Farmaceutische (video1/video2/video3) en chemische (video)
industrie in handen van de zelfde kartels die Hitler voor, tijdens en na de oorlog financierden met als gevolg
dat echte oplossingen bewust worden onderdrukt vanwege Agenda 21 (video) waaronder de-populatie
d.m.v.vaccinatie wat mogelijk is vanwege bewust ingebrachte tekortkomingen in de wetgeving
waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of
schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld en dus ter alle tijden kunnen worden
aangepast en toegevoegd waarvoor de Mexicaanse griep en het betreffende vaccin globaal had moeten
worden toegepast. Hiertegen waarschuwde No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik al in 2009 op een
internationale conferentie te Zurich (Zwitserland) met alle gevolgen vandoen (video MUST SEE).
Het zelfde geldt voor het Gardacil vaccin tegen baarmoederhalskanker waarvoor onze klacht van 30
september 2010 aan de Europese Commissie. Het Gardasil-vaccin is verboden (video1/video2), het lot van
alle met het Gardasil te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een
27-tal ambtenaren die zelf de inhoud van het vaccin niet kennen, één per land, in België is dat Pieter Neels
van het (FAGG)(video). Hierover heeft No Cancer Foundation de Belgische overheid in 2010 al op de hoogte
gebracht (video). Ondanks deze kennis heeft Tony Coonen (Schoonzoon Willy Claes)met zijn gratis
vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes extra laten misbruiken als
proefkonijn. (wij vragen het hem zelf)
Dé-populatie d.m.v. het massaal dumpen van (cat1) carcinogene stoffen tegen hoge winsten in
bestrijdingsmiddelen en milieu, Verspreid via o.a. biomassacentrales en houtpaletkachels met sluipmoordende genocide gevolgen.
De zelfde tekortkomingen gelden voor het tegen hoge winsten dumpen van betreffende chemische
afvalstoffen (video) in bestrijdingsmiddelen (video) o.a. gedumpt in geïmpregneerd hout (video) wat
vervolgens wordt opgestookt (video) in biomassa-centrales en houtpellet-kachels met sluipmoordende
gevolgen (video MUST SEE).
Zo gaf logebroeder voormalig minister Steve Stevaert (misleid?) (Group Machiels) nogmaals zijn
goedkeuring als Vlaams vice minister-president, samen met logebroeder Theo Kelchtermans
(misleid?)(Group Machiels) als Vlaams Minister Leefmilieu in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1999
door de afwijzing van verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen
(Verslag hoorzitting 04/02/99) met als gevolg dat geheel België met de meest kankerverwekkende stoffen
vergiftigd wordt onder de dekmantel van duurzaamheid “Agenda 21″ (video) in 1994 door logebroeder en
Bilderberglid Secretaris Generaal van de NATO Willy Claes (Group Machiels) en zijn geesteskind Steve
Stevaerts (Group Machiels) in Hasselt (Limburg) als pilotproject voor België opgestart met de meest ernstige
gevolgen voor de volksgezondheid welvaart en welzijn.
Omdat het vracht schip Andinet bij de storm van 21 december 2003 op de Noordzee 60 losse vaten plus drie
containers met 630 vaten van betreffende giftig vals geëtiketteerd arseenpentoxide verloor (video) kwam
deze globale massavergiftiging aan het licht. Ondanks is men gewoon verder gegaan en wordt dit illegaal
met categorie 1 meest gevaarlijke carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stoffen geïmpregneerde
hout in de afvalfase niet gescheiden en vermengd met gewoon hout.
Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout, spaanplaat of hout pallets waaronder
gewolmaniseerd hout daar het niet te onderscheiden valt komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht.
Tony Coonen, schoonzoon van Willy Claes is dan ook de nieuwe verantwoordelijke voorzitter van (Nuhma
video) en dus verantwoordelijk voor de Biomassacentrales in Limburg (video) waarvoor Verbeek Erik al in
2010 waarschuwde (video) Waaraan tot op heden ondanks toezegging en beloftes niets veranderd is, ook
niet na de klacht van 29 mei 2006 aan de Europese Commissie die betreffende Corporate Crime met
genocide gevolgen in de doofpot houd, vandaar nogmaals dit verzoekschrift van No Cancer Foundation
(NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) van 20 oktober 2011 aan EU-Commissie, (met onderbouw)
(video1/video2).
Dit geldt ook voor het massaal dumpen van de meest giftige kankerverwekkende stoffen, zware metalen,
pesticiden enz.. onder de noemer van geo-engineering (video) die d.m.v. de zelfde tekortkomingen in
wetgeving niet op het etiket behoeven worden vermeld en zo globaal tegen hoge winsten op burgers en flora
verspreid worden vanuit o.a. NATO en low-budget vliegtuigen (video1/video2) met sluipmoordende gevolgen
(vandaar low-budget vliegen (listen) wat voornamelijk in westerse landen plaatsvind en waarvan logebroeder
Luk Van Den Bossche (sinds 2003 voorzitter van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) ter opvolging van
zijn logebroeder Pierre Klees gedelegeerd bestuurder werd van “The Brussels International Airport
Company” (BIAC) en vervolgens sinds 2005 voorzitter van de raad van bestuur was alwaar hij samen met
logebroeder en Bilderbergvoorzitter (video) Etienne Davignon als voorzitters van The Brussels Airport
Company verantwoordelijk is voor de miljoenen tonnen chemicaliën, zware metalen, giftige stoffen en
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pesticide die in de low-budget vliegtuigen geladen worden (video) waarvoor hij dan ook goed betaald werd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een studie van de Vlaamse Universiteiten zou aantonen dat chemtrails
niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Het advocatenkantoor van logebroeder Willy Claes
(VLUHR) zijn collega logebroeder Luk Van Den Bossche (AUGent), vertegenwoordigd logebroeder Tony
Coonen (schoonzoon van Willy Claes) tegen Verbeek Erik (NCF) in een dossier waar deze totalitaire
massavergiftiging als onderbouw ingebracht is met als gevolg dat maar liefst 9 van de 11 ordners aan
bewijzen en conclusies voor de behandelende rechters werden achter gehouden. Verbeek Erik kwam enkele
dagen voor de zitting met een onverklaarbare vergiftiging in het ziekenhuis terecht. Ook HUMO schrijft over
chemtrails, dat ze niet bestaan? Echter hielden ze er geen rekening mee dat zowel de U.N. als de Duitse
overheid de bevolking officieel informeert over chemtrails (video)!
- “Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?”
- ”Het geheim bewaren, Achtbare Meester.”
- “Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?”
- ”Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester.”
Hiertegen heeft No Cancer Foundation op 22 maart 2011 een klacht neergelegd bij de Politie (HAZODI) te
Hasselt met als voorzitter Hilde Claes. (Dochter van voormalig Secretaris-Generaal van de NATO en tevens
Bilderberglid (video) Willy Claes) twee weken later op 07 april 2011 volgde een onrechtmatige op corruptie
gebaseerde binnenval bij No Cancer Foundation in samenwerking met het FAGG ondanks dat No Cancer
Foundation de overheid en het FAGG die zelf de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreed op 6 December
2010 al had uitgenodigd en op de hoogte gebracht van deze totalitaire massavergiftiging en Flaraxin (video)
een anti-kankerproduct van plantaardige oorsprong, wat door prof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het
Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag van 19 augustus 2011 wordt
bevestigd. Flaraxin is een efficiënt anti kanker product op natuurlijke basis dat klinisch bewezen heeft
verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de algemene toestand van patiënt die geen nadelig effect
heeft op het centraal zenuwstelsel en de verstoring van de functie van uiterst belangrijke organen zoals
(lever, nieren, hart-systeem (CVS). Het ontbreekt aan toxische verschijnselen met een zeer zeldzame
uitzondering van bijwerkingen. Dit met als hoofddoelstelling het slachtoffer, nl de patiënt te dienen en zo veel
mogelijk vooruitgang te maken in de strijd tegen kanker waarvan de inkomsten 100% aan deze humanitaire
missie besteed zullen worden zoals de statuten van No Cancer Foundation voorzien.
2.1 De vereniging heeft tot doel activiteiten te organiseren ter ondersteuning en ter promotie van het
wetenschappelijk kankeronderzoek. Ze organiseert voorlichtingscampagnes in verband met de strijd
en de preventie van kanker met als hoofddoelstelling het slachtoffer, nl de patiënt te dienen en zo
veel mogelijk vooruitgang te maken in de strijd tegen kanker. Ze kan ook producten voor
kankerbestrijding laten ontwikkelen en laten commercialiseren en dit allemaal wereldwijd.
2.2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met
inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed
wordt aan het realiseren van het maatschappelijk doel.
Dit alles zonder enige reactie (video). Op 13 mei 2011 werden alle gegevens en bewijzen van het internet
gehaald waartegen op 23 mei 2011 een beklag werd neergelegd voor het Hof van Beroep te Antwerpen
inzake het op corruptie gebaseerd onderzoek en betreffende inval bij No Cancer Foundation wat vervolgens
geweigerd werd in ontvangst te nemen door verantwoordelijke binnen het Parket van Hasselt, met name
onderzoeksrechter Davy Jordens waarop No Cancer Foundation de overheid nogmaals uitnodigde op 29
mei 2011 voor het KLOKKENLUIDERS-SYMPOSIUM waar wederom geen reactie op kwam.
Ondanks dit alles werd op 14 oktober 2011 een aanvullende klacht neergelegd bij de Politie (HAZODI) tegen
het illegaal besproeien van burgers met schadelijke stoffen waarop Verbeek Erik geïntimideerd werd vanuit
een zwarte helikopter (NATO?) (waarvan getuigen).Vervolgens hebben No Cancer Foundation (NCF) en het
Ecoligisch Kennis Centrum (EKC) op 20 oktober 2011 het volgende verzoekschrift neergelegd bij de NATO
(video1/video2).
Al 10 jaar lang illegaal kankerverwekkend gif op alle Belgische groenten en fruit
Het zal u dan ook niet meer verwonderen dat alle Belgische groenten en fruit al 10 jaar lang met de meest
illegale kankerverwekkende verboden stoffen worden besproeid vanwege advies en valse toelatingen die
verleend worden vanuit Nazi Nederland met als gevolg een toename aan kanker en vergiftigings ziekten
binnen België, nu en “explosief” in de nabije toekomst (video1/video2) waarvoor volgende
Deskundigenrapport: XENTARI WG.
Ook worden vanuit Nederland illegale toelatingen verleend aan o.a. het Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE
B.V, waarmee men ter alle tijden het Belgische kraantjeswater kan besmetten of/en vergiftigen om proeven
te doen op de burgers en/of sluipmoordende/moordende stoffen toe te voegen wat door middel van
betreffende illegale toelatingen plaatselijk of in geheel België kan worden toegepast. Vandaar ons schrijven
van 9 oktober 2012 aan Luc Asselman als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening met daaropvolgend dit verzoek van 1 januari 2013 vanuit No Cancer
Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) om verleende vergunning vanuit NaziNederland aan Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. per direct in te trekken. Dit Belgisch bedrijf (Solvay)
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waarvan Bilderberglid Karel van Miert tot aan zijn dood verantwoordelijk bestuurder was heeft in 1980 het
Agent Orange producerende Nederlandse Philips-Duphar overgenomen zonder dat de Nederlandse
Bestrijdingsmiddelenwet uit 1961 om redenen zoals staat geschreven in het volgende artikel in het Echte
Nieuws ( http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php ) vanwege het op 1958 gesloten Benelux-Verdrag
is getoetst aan de Belgische Grondwet waardoor SOLVAY het omstreden Mexicaanse griepvaccin in
Nederland heeft kunnen ontwikkelen en produceren met schadelijke onbekende stoffen om vervolgens de
globale populatie onder valse voorwaarden te kunnen vaccineren (video). In maart 2009 breekt de
Mexicaanse griep uit waar No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik internationaal in Zurich voor
waarschuwde (video MUST SEE)
Dit had als gevolg dat kort daarna rechercheur, Luykx Laurens van de politie HaZoDi met als zone chef
logebroeder Michel Beckers en Politie voorzitter Hilde Claes (video) vlak na het aantreden van haar mandaat
een op leugens en corruptie gebaseerd offensief opzetten om Klokkenluider Verbeek Erik te stoppen, het
zwijgen op te leggen en ondemocratisch met leugens en machtsmisbruik achter tralies te krijgen.
Voor bewijs zie ons verzoek aan de procureur des Konings in Hasselt met ontvangstbevestiging
Solvay leverde de vaccins, tussentijds overlijdt logebroeder, Bilderberglid en gedelegeerd bestuurder
(Solvay) Karel Van Miert (67) onverwachts (video), hij werd ”toevallig” tijdens de piek van deze epidemie”
s’nachts dood terug gevonden in zijn tuin, naar verluid toen hij op een ladder tegen de kerselaar stond een
hartstilstand kreeg?
Solvay Pharmaceuticals uit Olst, was voorheen Philips-Duphar, Monsanto’s Agend Orange producent wat
tevens de bijnaam is van Prins bernhard. Solvay verkocht de fabriek na de mislukte valse vlag terreur
aanslag aan een Amerikaans bedrijf.
Bilderberglid Karel Van Miert, ooit de machtigste man van Europa en gedelegeerd bestuurder bij de
Belgische Multinational Solvay werdt in 1976 kabinetschef van de Limburgse Willy Claes
(Bilderberglid/video) en op zijn vraag, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische
Socialistische Partij. In 1979 werd hij Europarlementariër, en in 1989 Eurocommissaris voor Transport,
Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen. Een van de belangrijkste portefeuille voor het
implementeren van ”Agenda 21“. Een jaar later (1990) kwam nazi collaborateur (luister hier) en Agent
Orange producent (video) Philips-Duphar (Dutch Pharmaceuticals) in handen van de Belgische multinational
Solvay.
Dit alles en nog veel meer is mogelijk vanwege de herziening van de Nederlandse Grondwet die in 1953
voorbereid werd. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende
uitbreiding gekregen:
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
waardoor de grondwet feitelijk is uitgeschakeld en voor Vice-President Louis Joseph Maria Beel (KVP) en
Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt werd om positief advies uit te
uitbrengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de
Bestrijdingsmiddelenwet van 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:
Op deze manier is het ook mogelijk om onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke
stof(fen) aan bestrijdingsmiddelen toe te voegen die vervolgens globaal rechtstreeks in het milieu worden
verspreid of aan producten worden toegevoegd zoals geïmpregneerd hout, houtpalets, chemtrails, vaccins,
medicatie, enz… waarvoor No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik en Ekologisch Kennis Centrum
directeur A.M.L. van Rooij al in 2009 voor waarschuwden met alle gevolgen van doen.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Op 5 januari 1937 werd er in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag een galaconcert
gegeven ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en Nazi SS prins Bernhard dat op 7 januari 1937
plaatsvond. Naast het Wilhelmus en het Deutschlandlied werd er die avond pertinent ook het NationaalSocialistische Horst Wessel-lied gespeeld. Duitse gasten brengen de Hitler groet tijdens de gala avond
voor het bruidspaar. Klik HIER voor het geluidfragment uit 1937
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door het nazi regime in collaboratie met chemie-farmaceutische
kartels als IG-Farben en de Duits/Nederlandse Prins,”Nazi” Bernhard zur Lippe-Biesterfeld als prominente
medewerker van de spionage afdeling N.W.7 en lid van de nazi S/S elite-eenheid een geruisloze
staatsgreep gepleegd op Nederland.
Op 12 en 13 mei 1940 begeleide nazi Prins Bernhard en de Nederlandse 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. 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.
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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).
Door de onwettige ’zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart waardoor het Hitler Kabinet hun Nazi regime
geruisloos hebben kunnen voortzetten vanuit Nederlands grondgebied uitgebreid met de Benelux, Europa,
Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld. lees meer
Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op
een ‘krachtig Duits rijk’
Met andere woorden: HET VIERDE RIJK.
Op 10 augustus 1944 heeft in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting
plaatsgevonden. De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten.
Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen.
De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen
de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina,
eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met
buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst
zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou
de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven
een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek
zouden doen.
Slechts een maand later op 5 september 1944 werd door Belgische Paul-Henri Spaak in samenwerking met
Robert Rothschild en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (video) te Londen namens de Regering van Zijne
Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst
ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de
Belgische koning Leopold III in strijd met zijn “politiek testament” van 25 januari 1944, waarin hij alle in
Londen gesloten verdragen heeft verworpen om de wereld te behoeden van deze geruisloze voortzetting
van het Hitler-kabinet en Nazi regime vanuit de Benelux wat gebruikt wordt als paard van Troje binnen
Europa.
Nazi-Duitsland verplaatste vervolgens grote hoeveelheden kapitaal naar de neutrale landen. Duitse
bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen.
De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel. Het Derde Rijk was in militair opzicht verslagen,
maar de machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren in nazi-Duitsland, herboren als democraten
(video1/video2) die al snel een economische en politieke integratie begonnen na te streven met Nederland
als Nazi’s paard van Troje binnen Europa waartegen No Cancer Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis
Centrum (EKC) diverse procedures hebben aangespannen in een poging onze democratie en talloze levens
te redden.
Waaronder:
° 21/07/11 Verzoekschrift om recht bij het Gerecht van eerste aanleg van het Europese Hof sluipmoordende
massavergiftiging (video) plus aanvullende brief van 07/08/11aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v.
griffier Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. (video)
° 21/11/11 Verzoekschrift aan de Belgische Regering om de Staat der Nederlanden voor Grondwettelijk Hof
te dagen? (video)
°27/07/12 Verzoek om Nederland als lidstaat van de Benelux Unie en Europese Unie voor het Belgische
Grondwettelijk Hof te dagen (video)
° 03/10/12 Verzoek om Nazi Nederland voor het Belgische Grondwettelijk Hof te dagen
° 31/01/13 Verzoekschrift aan Koning Albert en Belgische regering om het Benelux-verdrag te ontbinden met
ontvangstbevestiging,aanvullend verzoekschrift 19/04/13 met ontvangstbevestiging.
Dit hebben Jan Donner en Frans Houben allemaal met de volledige medewerking van Koningin Wilhelmina
en Prins Bernhard veroorzaakt. Het was namelijk voor Koningin Wilhelmina de enige mogelijkheid om als
“koningin” terug te keren naar Nederland omdat door het vluchten van de Nederlandse regering en
staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de
Nederlandse regering zichzelf vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is
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geworden, aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet waarop de Benelux en vervolgens Europa (Het Vierde
Reik) geruisloos is verder gebouwd.
Een verklaring waarom Wilhelmina aan deze geruisloze staatsgreep heeft deelgenomen kan zijn omdat de
lijn van Willem van Oranje ophoudt bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van
Engeland en geen recht meer is op de Nederlandse Troon. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,
zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging.
Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield de lijn van Oranje op
(Stamboom) omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje
volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.
Ook Willem III (1817-1890) trouwde op latere leeftijd (61 jaar) met Emma en was onvruchtbaar door syfilis
waardoor hij geen kinderen bij Emma kon voortbrengen, derhalve werd het tweede eskader hulptroepen
ingeroepen, de ambtelijke secretaris van de koning Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz. (Hiervoor is
ook als biologische vader Jhr.mr.Joan Roëll {1844-1914} genoemd, doch dit is om meerdere redenen
volkomen ongeloofwaardig) de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend) {Voor het
redden van de dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de
strekking van de Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur,
Wilhelmina Helena Paulina Maria, mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul
Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden en Emma van Waldeck-Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn
geweest dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke,
regels Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging.
Als gevolg van deze kunstgreep is Wilhelmina (foto) geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck
Pyrmont. Algemeen wordt aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz
ook, maar haar vermeende ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik (1876-34), ook die bleek aan syfilis
te lijden, als gevolg waarvan Wilhelmina vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd
geboren (geadopteerd). Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon
Wilhelmina geen kinderen krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die
overdraagbare aandoening bij zich had en na Juliana volgde de laatste miskraam.
Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen, dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van
een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan
uitsluitsel geven. Maar er is meer: Volgens Mr. Carry Hamburger van Knoops & Partners [de juridische bron]
zou Maria (Claire) Jacoba Roovers (foto) die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is
geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van Juliana zijn, echter door prins Hendrik in februari 1926
verwekt en actueel in november 1926 geboren.
De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld
dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar
syfilis. Na de “geboorte” (adoptie van Juliana) probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen. Dit
werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk ,tenminste dat
dacht men, middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker:
Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana?? Met behulp van het DNA van Elizabeth is
vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom?
Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte
Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is het Nederlandse huidige staatshoofd Beatrix afkomstig uit
een familie van nieuwe rijken, de pseudo-Oranjes, terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in
Duitsland. Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent
prinses Margarita DNA materiaal te hebben afgestaan. Waar is men bang voor?
Naar grote waarschijnlijkheid heeft dit een rol gespeeld bij de collaboratie van Wilhelmina met de
Nazi’s om het Hitler-kabinet (Nazi-Regime) “geruisloos” vanuit Nederlands grondgebied te laten
voortduren door middel van illegaal te Londen verkregen verdragen en overeenkomsten.
Wat de Belgische Koning Leopold III probeerde te voorkomen door op 25 januari 1944 een “politiek
testament” te voltooien waar hij de verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen heeft en daarmee ook
de door Paul-Henri Spaak namens België en Luxemburg valselijk ondertekende Nederlands-BelgischeLuxemburgse Douane-overeenkomst waarop het vanuit Nederland voortgezette Hitler-kabinet (NaziRegime) wordt uitgebreid naar geheel Europa.
Dit is dan ook de reden waarom het Permanent Hof van Internationale Justitie (in 1922 geïnstalleerd in DenHaag (Nederland) in 1946 ontbonden werd. Waarvoor het Internationaal Gerechtshof in 1946 opgericht werd
door de VN. Nu in het vanaf 1940 door het Hitler-kabinet gekaapte Nederlands grondgebied alwaar Nazi’s
oppositie ondemocratisch en illegaal wordt uitgeschakeld (video1/video2/video3) waaronder:
International Court of Justice (1922 geïnstalleerd maar stopte haar activiteiten in 1940, en werd in 1946
ontbonden. Het Internationaal Gerechtshof, in 1946 opgericht door de Verenigde Naties, kwam
hiervoor in de plaats nu in Nazi Nederland.)
Peace Palace / 2517 KJ The Hague, The Netherlands
E-mail: information@icj-cij.org
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Internet: http://www.icj-cij.org
Nationale UNESCO Commissie (1947)
Bezoekadres: Kortenaerkade 11 / 2518 AX Den Haag / The Netherlands
Postadres: Postbus 29777 / 2502 LT Den Haag / The Netherlands
Internet: www.unesco.nl
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (1993)
Churchillplein 1 / 2517 JW The Hague, The Netherlands
Internet: http://www.un.org/icty/index.html
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (1997)
Johan de Wittlaan 32 / 2517 JR – The Hague, The Netherlands
E-mail: inquiries@opcw.org
Internet: http://www.opcw.org
Europol (1999)
De oprichting van de organisatie werd vastgelegd in het Verdrag van Maastricht (1992) maar voor de
feitelijke oprichting is een apart verdrag tussen de lidstaten tot stand gekomen. Europol is volledig
operationeel sinds 1 juli 1999.
Eisenhowerlaan 73 / 2517 KK The Hague / The Netherlands
https://www.europol.europa.eu/
Special Court for Sierra Leone (2002)
Dokter van der Stamstraat 1 / 2265 BC / Leidschendam The Netherlands
Internet: http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
International Criminal Court (2002)
Maanweg, 174 / 2516 AB The Hague, The Netherlands
E-mail: pio@icc-cpi.int
Internet: http://www.icc-cpi.int
UNESCO-IHE Institute for Water Education (2003)
(In november 2001 wordt tijdens de 31ste Algemene Conferentie van UNESCO besloten het IHE deel te
laten uitmaken van de organisatie. In maart 2003 worden de benodigde overeenkomsten ondertekend
tussen de Stichting IHE Delft (onder leiding van directeur Wim van Viersen), UNESCO en de Nederlandse
regering. Zo wordt het nieuwe UNESCO-IHE Institute for Water Education de onderwijspijler van de
waterafdeling van UNESCO.)
P.O. Box 3015 / 2601 DA Delft / The Netherlands
Email: infounesco-ihe.org
Internet: http://www.unesco-ihe.org
Special Tribunal for Lebanon (2007)
Adres: Special Tribunal for Lebanon / Dokter van der Stamstraat 1, 2265 BC / Leidschendam, The
Netherlands
Postadres: Special Tribunal for Lebanon PO Box 115 / 2260 AC Leidschendam The Netherlands
E-mail: stl-pressoffice@un.org
Internet: http://www.stl-tsl.org/en/
Hiervoor hebben No Cancer Foundation als ook het Ecologisch Kennis Centrum op 27 mei 2012 een
aangetekend schrijven verstuurd aan prinses Maxima van Nederland (heden Koningin) met als
verzoek de wereld te redden en globale massavergiftiging te doen stoppen (video)
- Prinses Maxima van Nederland (heden Koningin van Nederland)
(Weergeven Downloaden)
- Koning Albert II van België
(Weergeven Downloaden)
- Herman Van Rompuy, President of the Council of Europe:
(Weergeven Downloaden)
- Etienne Davignon, President of the Bilderberg conferences
(Weergeven Downloaden)
In 1953 heeft de vader van huidig Nederlands minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid
van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet
van 1953 voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende
uitbreiding gekregen:
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”(video)
waardoor de Nederlandse Grondwet feitelijk is uitgeschakeld en functionarissen een jaar later (1954) in
Oosterbeek, (Nederland) de Bilderberg-conferenties oprichten (onder voorzitterschap van Nazi Bernhard zur
Lippe-Biesterfeld, een prominente medewerker van de spionage afdeling N.W.7 en lid van de nazi S/S wat
voorzien was tijdens de geheime (nazi) bijeenkomst op 10 augustus 1944. De Bilderberg conferentie is een
geheim netwerk van buitenlandse bedrijven en politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim
karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke
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figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de
financiële wereld waaronder de Belgische Secretaris Generaal van de NATO Willy Claes die tevens
voorzitter is van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR).
Adolf Hitler is pas overleden op 13 februari 1962 om 15.00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann,
wat betekent dat Koningin Wilhelmina en daarna Juliana tot die tijd rechtstreeks zijn aangestuurd geweest
door Adolf Hitler vanuit Argentinië (video). Een maand later op 20 maart 1962 begon John F. Kennedy in de
Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het
voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy toen minister van justitie in de VS. Nederland moest
accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan
Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse,
Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van
Prins Bernhard.(doc 1) 2). De laatste Nederlandse militairen moesten Indonesië verlaten, met als gevolg dat
de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) in liquidatie trad waardoor Billiton, (Nazi
Nederland) en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen.
Op 21 april 1962 (twee maanden na de dood van Hitler) (vermoord??) werd de bestrijdingsmiddelenwet van
kracht verklaard wat mogelijk was vanwege de Grondwetswijziging art 60 later 120,
-“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.
die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, waarmee voor Vice-President
Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt
werd om positief advies uit te brengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en
VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van 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:
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de volgende stukken bijgevoegd (zie productie 1) waardoor de meest
toxische chemische afval van betreffende chemie-farmaceutische kartels zoals “zeer giftige, giftige, bijtende
of schadelijke stof(fen)” niet op het etiket behoeven worden vermeld. En dus onopgemerkt tegen hoge
winsten aan bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd en globaal tegen hoge winsten worden verspreid om
betreffende agenda te financieren (video) wat volledig uit de hand is gelopen.
In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te
realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken (video),
en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal Reserve-dollars bankbiljetten te
drukken (video). Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze
valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud
gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de
valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de
zelfde wijze als Pim Fortuyn (video) op klaarlichte dag vermoord door insiders (video) voor het oog van heel
de wereld. Verschillende Bilderbergleden zoals George Herbert Walker Bush,(video) Richard Nixon en
Gerald Ford blijken betrokken te zijn (video). Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen
kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van
Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse ‘adviseurs’
terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen, de door Kennedy geschorste (Executive
Order 11110), droeg het goud over aan de Federal Reserve.
Monsanto, IG-Farben en nazi-S/S Bernhard zur Lippe Biesterfeld connectie?
Ook werd de Codex Alimentarius Commissie in 1962 door de Verenigde Naties opgericht als een
intergouvernementele organisatie die zowel onder de verantwoordelijkheid van de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO), als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt, een testament van de
voortdurende en in macht toenemende invloed van de kopstukken van wereldcoöperaties CF onderdrukt, de
grote multi-nationale ondernemingen, met begrotingen die vaak groter zijn dan onafhankelijke landen /
democratieën. Eén van de oprichters van de Codex Alimentarius was Fritz ter Meer (video) directielid van de
raad van bestuur van IG Farben met Bernhard zur Lippe-Biesterfeld als medewerker van de spionage
afdeling N.W.7. het Duits chemisch bedrijf dat Zyklon B voor Auschwitz leverde, (een op cyanide basis
gemaakte pesticide) en waar hij vervolgens spion voor was.Tussen 15 juli 1942 en 13 september 1944 (dus
tot vlak vóór het begin van de spoorwegstaking) werden door de Nederlandse spoorwegen met 93 extra
treinen meer dan 100.000 joden naar Westerbork vervoerd. Vanuit Westerbork zorgden de NS ook voor een
stipte dienstregeling naar de vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor. De familie Bush streek de winst
op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz.
Deze hielp de theorie van de ‘raszuiverheid’ ontwikkelen en verboden samen met nazi-Duitsland het
emigreren van joden naar de Verenigde Staten. Zij werden voor het blok gezet of door de NA/ZI’s in kampen
gestopt (video) of naar Palestina geëmigreerd 1(video) 2(video) Israël en het geloof in de heilige holocaust.
Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact stond met de
ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie onder ede
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verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties van de joden
gedaan moest worden: “Londen antwoordde: Niets! doorgaan!”.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Fritz ter Meer ‘oorlogsmanager’ van IG Farben. In deze rol was hij
verantwoordelijk voor Auschwitz waar drie familieleden van No Cancer Foundation oprichtster Banjac
Branka gedetineerd waren, waaronder haar grootmoeder, de broer en zijn echtgenote. Tussen 15 juli 1942
en 13 september 1944 (dus tot vlak vóór het begin van de spoorwegstaking) werden door de Nederlandse
spoorwegen met 93 extra treinen meer dan 100.000 joden naar Westerbork vervoerd. Vanuit Westerbork
zorgden de NS ook voor een stipte dienstregeling naar de vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor. De
familie Bush streek de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Deze hielp de theorie
van de ‘raszuiverheid’ ontwikkelen en verboden samen met nazi-Duitsland het emigreren van joden naar de
Verenigde Staten. Zij werden voor het blok gezet of door de nazi in kampen gestopt of naar Palestina
geëmigreerd. Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact
stond met de ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie
onder ede verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties
van de joden gedaan moest worden: “Londen antwoordde: Niets! doorgaan!”.
In 1948 werd Ter Meer, tijdens de Neurenberg-processen, schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden
in de vorm van ‘plundering’ en ‘gevangenneming’. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van
7 jaar, maar via zijn invloedrijke vriendjes, werd hij al na 5 jaar vrijgelaten, in 1952, enkele jaren te
vroeg dus.
De Nederlandse politiek partijen VVD en CDA 1955: Dezelfde partijen in kabinet Drees II ((KVP, ARP, CHU
(thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)), die in 1953 bovengenoemde wijziging
in artikel 60 van de Grondwet hebben goedgekeurd, hebben in het jaar 1955 een ‘overeenkomst’ met Philips
Dupharen de overheid van de Verenigde Staten onder aansturing van president Dwight D. Eisenhower
gesloten voor de productie en levering van het door Monsanto ontwikkelde bestrijdingsmiddel ”Agent Orange
aan het V.S. leger, wat door koningin Juliana is bekrachtigd zonder tussenkomst van een rechter. Enkel in
de beginjaren 60 is door Philips Duphar ten behoeve van de Vietnamoorlog (video) maar liefst 2250 ton
‘Agent Orange’ geproduceerd en geleverd aan het VS leger (zie: http://www.dioxinnz.com/about-exposure1963.html). Op grond van deze afgesloten overeenkomst kunnen ook alle andere in Nederland gevestigde
chemische bedrijven zoals Dow Chemical in Terneuzen binnen al hun bedrijven elders in de wereld ‘Agent
Orange’, ‘Agent Purple’, ‘Agent Blue’, ‘Agent White’ produceren en verkopen aan het VS leger om het op
mensen te laten uittesten en te gebruiken in oorlogen.
Philips Duphar (nu Solvay) heeft op de locatie Ankerweg 16 in Amsterdam vanaf 1955 tot 1963 enorme
grote hoeveelheden van dit ‘Agent Orange’, maar ook ‘Agent Purple’ en het arsenicum bevattende ‘Agent
Blue’ (wat vele malen giftiger is) onder verantwoordelijkheid van de PvdA-burgemeesters mr. A.J. d’ Ailly
(1946-1956) en mr. G van Hall (1956 -1977) mogen produceren voor het V.S. leger en haar
levensgevaarlijke afvalstoffen mogen dumpen in de Volgermeerpolder onder beheer en toezicht van de
gemeente Amsterdam in strijd met de door dezelfde gemeente aan Philips Duphar opgelegde
Hinderwetvoorschriften. Het illegaal besproeien van burgers met onbekende, zeer giftige, giftige, bijtende of
schadelijke stof(fen) gebeurd heden in de meeste westerse landen ondanks een Europees arrest van
29/09/99 (Richtlijn-76/464/EEG). Dit met sluipmoordende genocide gevolgen waaronder kanker en andere
vergiftigings ziekten die de komende jaren explosief zullen toenemen, vandaar ons verzoekschrift van 22
oktober 2011 aan de NATO (video1/2).
Deze tekortkomingen in wetgevingen waardoor toelatingen worden verstrekt voor het toevoegen van zeer
giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld worden niet enkel
toegepast in bestrijdingsmiddelen voor het besproeien van Burgers, flora en fauna maar ook in produkten
zoals RoundUp van Monsanto (video1/video2), e.a., vaccins, medicijnen, pesticide, chloor voor aan het
drinkwater toe te voegen enz… met als voorbeeld deze toelating van Solvay waarmee het Belgische
kraantjes water ter alle tijden besmet of vergiftigd kan worden.
Indien u het belang begrijpt van de inhoud van dit schrijven, namelijk de gestolen toekomst van uw
dierbaren, uw kinderen en kleinkinderen, vrijheid, welvaart en welzijn, help ons a.u.b. om dit
verzoekschrift tot bij zo veel mogelijk mensen te krijgen inclusief verantwoordelijke functionarissen
binnen onze overheden.
Bron:
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

*
ashkenazi en royal bloedlijnen: http://olympiczion.nl/index.php/ashkenazi-en-royal-bloedlijnen
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Tandpasta en fluoride
Fluor zou goed zijn tegen tandbederf maar wat men even vergeet is de effecten van fluor op je lichaam en
met name op je enzymen. Deze helpen bij de vertering van bijvoorbeeld vetten, eiwitten en koolhydraten.
Het vervelende nu is dat deze enzymen al in de mond beginnen, het begin van de vertering dus. En laat nu
net fluor de enzymen sloper bij uitstek zijn. Ik gebruik zelf tandpasta uit de groene winkel of gewoon simpel
zout om mijn tanden schoon te houden. Daarnaast elke dag flossen en tandenstokers en tandvlees is dan
ook mooi roze, dat was vroeger wel anders.....
Houdt er verder rekening mee dat ongezond tandvlees je aardig wat levensjaren kan kosten en zelfs voor
gewrichtsproblemen en hart-en vaatziekten kan zorgen. De mond zit bomvol foute bacteriën (een
mensenbeet kan zelfs dodelijk zijn) die via een tandvlees bloeding in je bloedbaan terecht kunnen komen.
Komt die bacterie dan op een verzwakte plaats terecht dan kan deze voor de nodige schade zorgen.
Als je het goed bekijkt heeft de tandarts een bonte mix van zware metalen in zijn assortiment die bij menig
Nederlander voor ellende zal zorgen, de zogenaamde vage klachten. Wat voorbeelden:
 Kwik > amalgaam vullingen
 Fluor > fluoride behandelingen
 Palladium > kronen
 Nikkel > kronen
En dan hebben we nog de middelen ter verdoving:
 http://www.bosscherstichting.org/Bestanden/nl_prblma.htm
Opletten dus.....
Alternatief voor Fluor tandpasta
Theobromine alternatief voor Fluor gebitsverzorging:
Link 1 | Link 2 | Link 3
Tip: Richard Faasen
Don't Swallow Your Toothpaste
An eye-opening documentary about the health concerns surrounding fluoride and water fluoridation. The
program first aired on Channel 4 in Britain on June 19, 1997.
 Deel 1
 Deel 2
 Deel 3
De Gevaren van Fluoride
Sinds de jaren '40 wordt fluoride gebruikt in tandpasta en wordt het in vele landen aan het drinkwater
toegevoegd. De media en de medische wereld beweren dat fluoride volkomen veilig is en noodzakelijk is
voor een goed gebit.
Fluoride is echter zeer giftig industrieel afval afkomstig uit de aluminium, fosforzuur en fosfaat kunstmest
industrie. Jaarlijks worden miljoenen tonnen fluoride geproduceerd. Tegenwoordig wordt het drinkwater
geflouriseerd in vele landen waaronder de V.S., Canada, Autralië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Sngapore,
Chili, Groot-Britannië, Ierland en Spanje. In België en Nederland wordt geen fluoride aan het drinkwater
toegevoegd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoridation_by_country
De meeste tandpasta bevat de giftige stof fluoride als voornaamste actieve ingrediënt. In 1984 verklaarde
Procter and Gamble, de fabrikant van Colgate tandpasta, dat de hoeveelheid fluoride in een kleine tube
tandpasta fataal kan zijn voor een kind.
Fluoride veroorzaakt fluorosis (wit gevlekte tanden) en kalkgebrek in de botten wat kan leiden tot
osteoporosis, botverdunning, botbreuken, bloedarmoede and rachitis (botvergroeïngen). Fluoride versnelt
het verouderingsproces doordat het enzymen beschadigt. Dit heeft invloed op het immuun systeem, de
spijsvertering, ademhaling, bloed circulatie, nieren, lever, schildklier en de hersenen. Fluoride kan leiden tot
hyperactiviteit en kan het IQ van kinderen verlagen.
Vele wetenschappers, scheikundigen, toxicologen, doktoren en tandartsen hebben zich uitgesproken tegen
het gebruik van fluoride.
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
"Wijsheid verwerven, inzicht verkrijgen, dat moet je boven alles gaan."
Spreuken 4:7 (GNB96)
Verbeter uw gezondheid door niet langer fluoride te gebruiken!
Informatie over fluoride-vrije tandpasta:
http://www.dentist.net/fluoride-free-toothpaste.asp
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http://www.tomsofmaine.com/toms/dept.asp?dept%5Fid=400
http://www.passionatehomemaking.com/2008/08/going-fluoride-free.html
Engelstalige informatie over fluoride:
http://www.nofluoride.com
http://www.fluoridation.com
http://www.fluoridealert.org
http://www.fluoridedebate.com
http://www.naturalnews.com/fluoride.html
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2002/02/02/
fluoride-safety-part-one.aspx
http://www.friendsofwater.com/No_Fluoride.html
http://www.youtube.com/user/HealthRanger7
Why Commercial Toothpaste is BAD for You
Matt Stigen on why commercial toothpastes can actually cause harm to your teeth, instead of help.
Tandpasta's zonder fluoride
Alternatieven zonder fluoride:
Urtekram tandpasta
 Aloë vera
 Eucalyptus
 Venkel
 Munt
 Munt met groene thee
 Teatree
 Voor kinderen
Lavera Med
 tandpasta zonder fluoride met biologische zonnehoed en propolis
 Tandpasta met aardbeien-frambozensmaak speciaal voor het melkgebit, zonder fluoride
 Tandpasta Neutral - geurvrij en zonder fluoride
Weleda
 Weleda Calendula tandpasta
 Weleda, Saline Tandpasta
Aloe Dent
 Aloe Dent Sensitive tandpasta
Ayurdent
 Ayurdent kruidentandpasta
Parotontax
 Parotontax Fluoridevrij
Ik had naar aanleiding van de artikelen op fonteine.com over fluoride nog een tip m.b.t. fluoridevrije
tandpasta, namelijk de rode ultradent van het Kruidvat merk. Stukken goedkoper ook dan die andere fluoride
vrije tandpasta's zoals Paradontax e.d. Ik dacht misschien het vermelden waard.
Mvg, Kelly
Afvalstoffen uit de industrie
Het gebruik van fluoride ter voorkoming van caries start in Amerika in de dertiger jaren. Twee feiten
speelden hierbij een rol. Ten eerste de fluorverbindingen die als afvalstoffen vrij kwamen bij de staal- en
aluminiumindustrie. Deze afvalstoffen veroorzaakten massale vissterfte, degeneratie van gewrichten bij
koeien en bij mensen hoofdpijn, buikpijn, huidklachten, pijn aan de ogen en algemene malaise. Ten tweede
constateerde men dat kinderen die water dronken uit bronnen met een hoger fluoride gehalte lelijke,
bruinverkleurde tanden kregen.
Men had bovendien de indruk dat deze tanden harder waren. Deze twee feiten bij elkaar gebracht zorgde er
voor dat de fluoride verbindingen van de metaalindustrie gebruikt gingen worden in de strijd tegen caries. Er
kwam hoegenaamd geen protest. Al snel constateerden wetenschappers dat er wel degelijk ernstige
bijverschijnselen gevonden konden worden bij de mensen die fluoride gebruikten. Fluorzouten (zeker het
vaak gebruikte Natriumfluoride) zijn hoogst giftig en zijn te vergelijken met arseen. Bovendien zijn
fluorzouten stapelgiften. Ze hopen zich op in het lichaam.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluoride
Fluor en enzymen
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Waarom zijn fluoriden zo gevaarlijk ? Het zijn een van de sterkste enzymremmers die op het ogenblik
bekend zijn. Enzymen zijn levensnoodzakelijke stoffen die sturend optreden in bijna alle processen die in het
lichaam plaats vinden. Fluoride kan ook effect hebben op het D.N.A. hetgeen erfelijke afwijkingen en kanker
kan veroorzaken. Fluoride heeft effect op bacteriën en schimmels waardoor in de darmflora de schimmels de
overhand kunnen krijgen waardoor er ernstige darmproblemen kunnen ontstaan. Fluoride heeft effect op de
prikkeloverdracht van zenuwcellen en de hersenen. Mensen worden minder opstandig, rustig en tam.
Daardoor zullen deze mensen makkelijker te beïnvloeden zijn. Een laatste effect van fluoride is het feit dat
mensen die fluoride gebruiken sneller oud worden ( waarschijnlijk door het uitschakelen van enzymen).
Fluoride wordt niet voor niets de Aging Faktor genoemd.
http://www.nvbt.nl/hot-fluor.html
Fluor en cytochrome C oxidase
Volgens wetenschappers van de University of California in San Diego, schakelt fluoride het enzym
cytochrome C oxidase uit, een zuurstof dragen respiratoir enzym; tekorten aan dit vitale enzym zijn in
verband gebracht met kanker en zelfs met wiegendood.
http://home.planet.nl/~holtj019/NL/Art_fluoride.html
Fluor en ME
De Amerikaanse patholoog Majid Ali, verbonden aan de Columbia University in New York, verklaart, dat
chronische vermoeidheid het resultaat is van een versnelde oxidatieve moleculaire verwonding. Slechts een
goed functionerend enzymensysteem kan ons tegen dergelijke verwonding beschermen en ervoor zorgen
dat normale energieniveaus gehandhaafd blijven. Bij ME is er frequent sprake van afwijkingen aan
celmembranen, als gevolg van verhoging van de oxidatieve druk die op deze membranen wordt uitgeoefend.
Dit is de reden, dat slachtoffers een gebrek aan energie hebben – vergelijkbaar met wat er gebeurt bij
fluoridenvergiftiging.
http://www.rudolfdewit.com/md_fluoride.html
De handel in fluor
Moolenburgh, schrijver van Fluoride, the Freedom Fight: 'Wij weten dat fluor niet helpt tegen tandbederf.
Alleen het glazuur wordt wat harder; de tand zelf wordt brozer en breekt makkelijker af. Fluor is een
kankerverwekkende stof met bijkomend riscio voor botontkalking en hersenletsel. De hele fluorhandel, van
pillen tot en met tandpasta, moet bij wet worden verboden, en als daarbij reputaties moeten sneuvelen, ja,
dan moet dat maar. Moolenburgh 'werd wereldbekend toen hij er na een felle strijd in slaagde het plan van
de Nederlandse regering om het hele waterleidingnet te fluoridren, door de Tweede Kamer te laten kelderen.
http://www.daanspeak.com/LijfEnLeden04Fluoride.html
http://www.fonteine.com/tandpasta_fluor.html

Steun geen banken! : Een petitie waar Nederland, Europa en de rest van de wereld al decennia op
wacht
Overheid: steun die banken niet! Wij, burgers van Nederland constateren dat banken geen maatschappelijke
functie hebben, want uitgerekend in een tijd waarin geld beschikbaar zou moeten komen om de economie
weer op gang te helpen, laten ze het afweten. De meeste midden- en kleinbedrijven, het algemeen nut
beogende instellingen, nieuwe initiatieven, innovatieve ontwikkelingen, particulieren (hypotheken) enzovoort
worden door de bank geweigerd of klem gezet. Banken worden geholpen maar helpen zelf vrijwel niemand.
De economie kwijnt hierdoor weg. Het is dus dubbel onterecht om hen nog langer te helpen met staatssteun.
De overheid heeft stelselmatig verzuimd de burgers te informeren over wat geld eigenlijk is, waar geld
vandaan komt en wie het geldmaak monopolie (en daarmee de feitelijke macht over ons doen en laten) in
handen heeft. Uw redenatie dat onze economie kan worden gered door banken financieel te steunen is een
aanname die in de praktijk nergens wordt bewaarheid.
In het filmpje van Positive Money UK wordt glashelder uit de doeken gedaan hoe dit proces werkt en wat de
maatschappelijke gevolgen ervan zijn.
Banken mogen van u, overheid de terugbetaling vorderen van schuld inclusief rente, over geld dat zij zelf
nooit in hun bezit hebben gehad. Dat deze bedrijfstak met dit krankzinnige verdienmodel vanaf de aanvang
van de financiële crisis in 2007/2008 tot heden ook nog eens vele miljarden euro’s mag blijven opslokken die
wij burgers moeten ‘voorschieten’ en dat het management hun bonussen en supersalarissen mogen
behouden terwijl het terugbetalen van de staatssteun onzeker mag zijn is voor ons ronduit absurd.
De eerste wederwaardigheden omtrent de bankensteun vanaf 2008 die wij hier lezen maken ons extra boos:
Al deze kwalijke bankenpraktijken zijn zelfs na het uitbreken van de financiële crisis in 2007/2008 door u,
overheid op geen enkele wijze verhinderd of doelmatig gereguleerd. De verliezen die ontstonden uit de
gesprongen zeepbel werden en worden in zijn geheel afgewenteld op ons gewone burgers en de
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ondernemers van het midden- en kleinbedrijf in de vorm van belastingverhogingen en draconische
bezuinigingsmaatregelen.
Er is voor u overheid geen zinnig argument meer over om banken in hun huidige vorm niet failliet te laten
gaan.
Wij verzoeken dat de overheid
…elke vorm van steun aan banken onmiddellijk stopzet, inclusief alle hiermee samenhangende
schuldafbetalingen.
…er zorg voor draagt dat er geen eurocent meer naar de banken gaat en als banken moeten worden
geherkapitaliseerd, dan regelen de banken dat onderling en worden hiervoor nimmer enige tegoeden van
burgers en bedrijven bij deze banken in welke vorm dan ook gebruikt.
…van de ECB eist dat er geen steun meer wordt verleend aan insolvabele banken.
…er alles aan zal doen om te verhinderen dat banken worden geherkapitaliseerd via het ESM.
tekent u svp hier
Ingezonden door Prepperoni

Heksenjacht op uitkeringsgerechtigden steeds feller
Hieronder een lijst van mensonterende (controle)praktijken van
uitkeringsinstanties die beweren ´fraude´ te bestrijden.
Natuurlijk voelen ambtenaren de hete adem van de naderende
nieuwe bezuinigingsrondes waarbij ook zij hun baan kunnen
verliezen en worden zij opgezweept mogelijke fraudes op te
sporen. De maatregelen worden echter steeds dwazer en
buitenissiger.
– vakantiefoto´s op Facebook checken
– waterrekening controleren
– huiszoekingen doen
– posten voor deur uitkeringsgerechtigden
– bankrekeningen opvragen (en tegelijkertijd dezelfde afschriften ook opeisen van de gerechtigden)
– aanbieders Marktplaats.nl checken
– uitkeringsgerechtigden onvoldoende voorlichten
– ontmoedigen en angst aan jagen
– intimideren en kleineren
Voor meer info over de genoemde technieken, lees de artikelen van delangemars.nl.
Commentaar
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de anti-fraude maatregelen aangescherpt. In de praktijk blijkt dit een
miezerige poging van de regering Rutte 2 te zijn om uitkeringsgerechtigden angst aan te jagen en op
voorhand te brandmerken als oplichters. Tot nu toe is de enige manier om hiertegen iets te doen, de
betrokken gemeentes aan de schandpaal te nagelen door er over te publiceren. Ondertussen gaan de
praktijken echter gewoon door, zij het meer verborgen. Ik roep iedere uitkeringsgerechtigde op zich niet
langer als ongewenste burger te laten behandelen en misstanden aan de kaak te stellen. Volgende maand is
er de Bijstandskas om hen daarbij financieel te ondersteunen.
Rob Vellekoop, 27 juli 213, delangemars.nl
Protesteer voor een menswaardig basisinkomen, tegen honger en armoede in NL, doe mee en
onderteken het manifest.
De Lange Mars Time
 Protest acties agenda
Za 24 augustus 2e Lange Mars manifestatie 24 augustus Den Haag om 12.30u
Za 28 september De Lange Mars van Deventer
Za 28 september om 12.30u* Di 17 september 2013 Prinsjesdag Bordjesdag – Den Haag
* Wo 18 september 2013 Stilte-aktie tegen armoede – Den Haag
* Vr 20 september 2013 #Revolutie2013 – Den Haag
* Za 21 september 2013 #Het is genoeg – Den Haag > Onderteken het Manifest
> Stel Machtsmisbruik gemeentes en UWV aan de kaak
> Download banner, cartoon, raamposter NIEUW
> Geef delangemars.nl hieronder door aan je vrienden
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Verzekeraars schuimen je sociale media af op zoek naar fraude (BE)
27 jul 2013 van: vief.be
Een oude deuk aangeven bij een ‘nieuw’ ongeval waardoor de verzekering het terugbetaalt. Dat heet schade
overdrijven en is de favoriete truuk van de Belgen om de verzekeraar te melken. Maar het kan altijd beter: Je
als zelfstandige arbeidsongeschikt laten verklaren maar in ‘t weekend volle bak aan de slag gaan.
Voor de ontmaskering van dit soort praktijken trekken schade-experts van de verzekeraars alle registers –
dus ook je Facebook, Twitter of blog-pagina’s – open.
Tot 185 euro extra premies voor eerlijke verzekerden
Per gezin betalen niet frauderende gezinnen naar schatting 125 tot 185 euro teveel aan
verzekeringspremies. Dat is niet de eerste zorg van de verzekeraars. “De meeste verzekeraars doen er alles
aan om zo weinig mogelijk te betalen”, zo citeert De Standaard een detectivebureau gespecialiseerd in
verzekeringsfraude.
Zowat 90 procent van de verzekeraars in België heeft eigen speurders in loondienst. Het zijn schadeexperts die werken voor een verzekeraar en die om beroepsredenen verplicht werden een bijkomende
licentie van privé-detective te verwerven.
Doorlichtingstraject

De schadegevallen worden eerst met speciale software gescreend op onregelmatigheden. Schade
bij de start van een verzekeringscontract of net voor het eindigen van een contract, zijn bijvoorbeeld
automatisch verdacht. Die dossiers gaan eerst door handen van traditionele schade-inspecteurs.

Bij gevallen waar twijfel over blijft, worden de privé-detectives ingeschakeld. Het eerste wat de privédetective doet is een virtuele doorlichting op het internet. De privé-detective kan daarvoor werken met
speciale zoekrobotten die door de verzekeraars zelf worden ter beschikking gesteld. “We kunnen zelfs
pagina’s van eigen blogs en websites jaren later nog opzoeken”, getuigt een woordvoerder van een
detective-bureau in De Standaard.

Daarna volgt het veldwerk. Dat zijn de klassieke buurtonderzoeken en ondervragingen. De detectives
doen zich dan meestal voor als schade-inspecteur wat ze óók zijn want dat klinkt veel neutraler.

Een mogelijk laatste stap zijn verregaande onderzoekstechnieken. Dat kunnen reconstructies zijn,
schaduwopdrachten en zelfs anonieme bezoeken met een verborgen camer
Topje van een ijsberg
In 2012 kon slechts in 5.060 dossiers de fraude bewezen werden, berekende de sectororganisatie Assuralia
via extrapolatie. Bij al die dossiers samen werd voor 71,5 miljoen euro aan verzekeringsfraude
gerecupereeerd.
Dat dit bedrag niet hoger ligt, wijt Assuralia aan de nu al jaren aanhoudende crisis waardoor er op de kosten
moet bespaard worden.
Het potentieel is nochtans groot. Het jaarlijkse bedrag van verzekeringsfraude in België wordt geschat op
250 miljoen euro per jaar zo blijkt uit een antwoord van federaal minister van Economie Johan Vande
Lanotte (sp.a). Assuralia schat de fraude zelfs op een veelvoud daarvan.
Bohemian Grove – Rijk en Machtig kampeert en cremeert
Geplaatst op 26 juli 2013 langleveeuropa.nl
Het is mid-juli geweest, het is weer Bohemian Grove tijd! Tijd dus voor alle rijke en machtige (hoofdzakelijk)
Amerikaanse mannen om hun kleding uit te trekken en naakt door de bosjes te gaan rennen! Vrouwen
worden hier uiteraard niet toegelaten.
Het zijn weer twee fijne weken en drie weekenden kamperen in tentjes, seks hebben met elkaar in de
bosjes, en uiteraard een mega-grote stenen uil (The Great Owl of Bohemia) aanbidden in een Crematie van
Zorg ceremonie. Uiteraard worden de kinder-jongetjes niet ontzien. Ja, macht komt niet gratis, je moet er wat
voor over hebben. U denkt: goeie grap!? Helaas niet.
De Who is Who van Wereldwijde Machthebbers
Uiteraard moet je wel uitgenodigd worden voor dit mooie mid-zomer kampeer-en-aanbid feestje, anders kom
je niet binnen. Op de gastenlijst staan onder andere oud-presidenten zoals in het verleden Ronald Reagan,
Richard Nixon, Tony Blair (VK) en vast bezoekers uiteraard de Bush-mannen. Maar uiteraard ook Henry
Kissinger, Colin Powell, John Major (VK), Prince Philip, etc. Het gerucht gaat trouwens dat Reagan en Nixon
hier op Bohemian Grove onderhandelden wie eerst VS-president mocht worden, en het op een akkoordje
gooiden. Dit jaar zijn kennelijk ook te gast als gastspreker: Conan O’Brien, die kennelijk toch een duisterder
kant heeft dan zijn toch leuke TV-shows doen vermoeden. Daarnaast ook oud Intel (grootste
computerchipfabrikant) CEO Paul Otellini, Stanford Universiteit’s John Hennessey, oud premier van Bolivia
Jorge Quiroga, Politiek TV-presentator Chris Matthews, en William Reilly oud baas van de Amerikaanse
milieubescherming. Bestudeer zelf het fenomeen Bohemian Grove eens, het is nog vreemder dan het klinkt,
waaronder uiteraard de Twitter-berichtjes.
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Interneringskampen in VS: Nazi-kampen revisited..?
27 juli 2013 Door GuidoJ.
De map met FEMA-kampen, waarover uiterst geheimzinnig gedaan
wordt! (klik op illustratie voor meer info)
Interneringskampen in VS: Nazi-kampen revisited..?
2013 © wanttoknow.nl/.be
De aanslagen van 9/11 waren nog maar een paar weken achter de
rug en een kant en klare ‘Patriot Act’ werd gepresenteerd.. Uit de
kast gehaald..? Burgers gaven hun vrijheden op. in ruil voor ‘valse
bescherming’ door degenen die verantwoordelijk waren voor de
aanslagen..!
We schreven het hier al eerder op de site: interneringskampen in de VS bestaan.
(HIER en HIER)We verwijzen je ook naar het boek van Paul Peters, dat we HIER
op de site ook bespraken.. Het lijkt allemaal een kwestie van tijd, vóórdat de
‘goed-bedoeld’-lijkende FEMA-kampen hun masker zullen moeten laten vallen en
het ware gezicht voor iedereen zichtbaar zal zijn. En denk nou niet dat die
kampen wettelijk verboden zijn. Ze zijn ‘gewoon’ wettelijk geregeld, democratisch
tot stand gekomen. En dan praten we dus niet (meer) over FEMA-kampen voor
vluchtelingen, maar over kampen voor ‘politieke dissidenten’..! Wat is het
verschil..? Tja, het hangt van de definitie af..
En aangezien de Amerikaanse president inmiddels de macht heeft om ‘groepen’
mensen en/of individuen voor ‘onbepaalde tijd’ vast te laten zetten, dien je naar
ons idee niet te verwachten dat deze maatregelen allemaal ‘los’ van elkaar
staan.Kun je je voorstellen dat dát nou preciés 1 stap verwijdert is van het
fenomeen dat we in de Tweede Wereldoorlog hebben gehad..? Toen werd op
ras geselecteerd, en werden dié specifieke rassen in ‘kampen’ gestopt, die niet
voldeden aan het beeld van de leiders..! Interneringskampen in de VS bestaan, en zijn dus géén conspirarytheorie.. Laten we daar héél duidelijk over zijn.
Er is een document van het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat is getiteld: ‘Internment and
resettlement operations’, of in code: ‘FM 3-39.40′, en dit document maakt zonder enige gerede twijfel,
duidelijk dat er overheidsdienaren’ zijn die de naam ‘Psychological Operations Officer’ (POO) hebben.
En hun taken zijn ook duidelijk omschreven (letterlijke quote):
* De ‘POO’ identificeert opruiende teksten, getrainde opruiers en politieke leiders binnen de faciliteit,
personen die trachten de weerstand te organiseren en onrust te stoken.
* De ‘POO’ ontwikkelt indoctrinatie-programma’s en voert deze uit, teneinde antagonistische
houdingen te verminderen of te verwijderen.
* Identificeert politieke activisten.
De Engels-talige video die we hieronder laten zien, laat aan duidelijkheid absoluut niets te wensen over. En
zeker wanneer je daarbij het genoemde document inziet, en kijkt naar de specifieke, in de video genoemde
pagina’s. Dus mocht er bij jou nog een sprankje twijfel zijn, dat dit ‘plan’ wel degelijk actief is, in plaats van
een theoretische optie, kijk dan ook eens op de recruiteringspagina van de website van het Amerikaanse
leger, of je wellicht in de functie-omschrijving van de positie van ‘Internment-Resettlement Specialist’
aanleiding ziet, dit sprankje twijfel te behouden.. (HIER).
http://www.wanttoknow.nl/politiek/interneringskampen-in-vs-nazi-kampen-revisited/

Eind aan geldschepping door banken
Van: adbroere.nl
Banken scheppen geld uit het niets op het moment dat zij het uitlenen. De basis voor deze geldschepping is
jouw handtekening onder een (hypotheek)leningcontract. Voordat jij de handtekening zette BESTOND HET
GELD niet. Van wie is het geld dan? Van niemand en zeker niet van de bank. Toch vragen banken geld voor
het uitlenen van dit geld uit het niets!
Vraag uw bankier of het geld dat zij aan u leenden bestond voordat u het bankgebouw binnenwandelde,
bestond het een seconde voordat u de handtekening zette? Als men zegt ja, dan is dat NIET de waarheid.
Het IMF, de Wereldbank, de Bank of England bevestigen ieder, dat het antwoord op deze vraag NEE is.
Europarlementariër Bloom is er duidelijk over in deze film. Bankiers, inclusief centrale bankiers zouden voor
de rechter moeten worden gebracht om zich te verantwoorden voor deze frauduleuze activiteiten.
Zolang er geen eind komt aan dit zieke systeem, zal er altijd een zeer onrechtvaardige verdeling van
vermogens blijven bestaan. Enkelen die bijna alles hebben en de rest bijna niets.
In dit filmpje wordt ongenadig afgerekend met het huidige bankensysteem.
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Sovjetdissident: Jimmy Carter trapte in KGB-leugens over Yasser Arafat
Sovjetleiders Leonid Brezhnev en Yuri Andropov wisten dat de
onbenullige Jimmy Carter (links) geen schijn van kans had tegen de
geslepen Yasser Arafat (rechts).
Ion Pacepa, één van de hoogste voormalige Oostblokofficials die
ooit naar het Westen overliep, onthult in de nieuwe documentaire
'Disinformation: The Secret Strategy tot Destroy the West' hoe de
Amerikaanse president Jimmy Carter destijds in de misleiding van
de KGB is getrapt door de Palestijnse terrorist Yasser Arafat - die
net als zijn opvolger Mahmoud Abbas door de KGB werd opgeleidals serieuze gesprekspartner voor vrede met Israël te accepteren.
Palestijnse leiders getraind door de KGB
Arafat en Abbas werden doelbewust door de KGB uitgekozen, getraind en gefinancierd om de PLO te leiden
en de Sovjetbelangen in het Midden Oosten te dienen, die een grote terugslag hadden gekregen na de
nederlaag die Egypte en Syrië leden tijdens de Zesdaagse Oorlog tegen Israël in 1967. Beide Arabische
landen waren destijds 'proxy's' van de Sovjet Unie.
Toen Sovjetleider Leonid Brezhnev en KGB directeur Yuri Andropov hun pion Arafat naar voren schoven als
'vredesduif', riepen ze de hulp in van Amerika's favoriete tiran, de Roemeense dictator Nicolae Ceaucescu.
Hij werd naar Washington gestuurd om president Jimmy Carter ervan te overtuigen dat Arafat een
betrouwbare gesprekspartner was.
Pacepa instrueerde Arafat hoe Carter misleid kon worden
Pacepa was destijds Ceaucescu's hoofd van de spionagedienst en begeleidde in 1978 de dictator toen hij
naar Washington reisde, hetzelfde jaar waarin Pacepa later overliep naar het Westen. Hij herinnert zich dat
Brezhnev en Andropov ervan overtuigd waren dat Carter in het lokaas zou bijten, wat de als één van de
slechtste Amerikaanse presidenten ooit beschouwde Carter inderdaad deed.
'Ceaucescu overtuigde Carter dat hij Arafat zou kunnen overhalen om de PLO van een terreurorganisatie in
een gezagsgetrouwe regering in ballingschap te veranderen,' aldus Pacepa. Carter ontving de Roemeense
dictator met de woorden 'een grote leider van een groot land'. Eén maand eerder had Pacepa Arafat naar
Boekarest gehaald en hem geïnstrueerd om tegenover Carter 'gewoon te blijven doen alsof je met het
terrorisme zal breken en Israël zal erkennen - keer op keer weer.'
Desinformatie en aanwakkeren haat tegen Joden en Israël
In de jaren '70 werkte Pacepa nauw samen met KGB-hoofd en later Sovjetleider Yuri Andropov bij de
ontwikkeling van desinformatietechnieken en -operaties, die erop gericht waren het vrije Westen te
ondermijnen en het Sovjet-communisme te bevorderen. Belangrijk onderdeel van deze strategie was het
aanwakkeren van de haat tegen de Joden en tegen Israël. Hiervoor verspreidde Moskou vooral in het
Midden Oosten antisemitische propaganda zoals 'de Protocollen van de Oudsten van Zion'.
Arafat kreeg maandelijks $ 200.000
Yasser Arafat was volgens Pacepa 'een product van de Sovjetwetenschap van desinformatie.' Zo wiste de
KGB alle sporen uit van het feit dat Arafat in werkelijkheid uit Egypte kwam, en werden er valse documenten
opgesteld waaruit zogenaamd zou blijken dat hij in Jeruzalem was geboren. 'Het verbaasde me hoeveel
moeite de KGB deed om een in Egypte geboren Marxist te veranderen in de Palestijnse terrorist Yasser
Arafat,' aldus Pacepa, die gedurende het grootste deel van de jaren '70 iedere maand $ 200.000
witgewassen geld naar Arafat overmaakte.
Nadat Carter in de KGB-misleiding was getrapt, droomde Ceaucescu dat hij en Arafat op een dag de
Nobelprijs voor de Vrede zouden krijgen. De Roemeense leider maakte dit niet meer mee omdat hij door zijn
eigen volk werd afgezet en terechtgesteld. Arafat kreeg echter in 1994 inderdaad de prestigieuze
Vredesprijs, die hij misbruikte om de agressieve Palestijnse terreur tegen Israël fors op te voeren.
Carter prees totalitaire dictator
De onbenullige Carter had in 1978 Ceaucescu geprezen vanwege zijn 'sterke betrokkenheid en
onafhankelijkheid... waardoor Roemenië als een brug tussen landen met totaal verschillende standpunten en
belangen, en leiders die het moeilijk vinden om direct met elkaar te onderhandelen, kon dienen.' Carter
verklaarde dat hij Ceaucescu's streven naar 'het verbeteren van de mensenrechten en de vrijheid van ons
eigen volk' deelde. Toen de Roemeense dictator in 1989 werd afgezet en geëxecuteerd, was zijn erfenis juist
een door zijn megalomane totalitaire heerschappij totaal verarmd en leeggeroofd land, waar het volk zwaar
werd onderdrukt, mede omdat 1 op iedere 20 Roemenen een informant van de regering was. Terwijl de
Ceaucescu's baadden in weelde, had de gewone Roemeen gebrek aan alles en stierven er velen omdat er
niet voldoende voedsel, medicijnen en verwarming beschikbaar was.
Carlos de Jakhals ingeschakeld
Na zijn desertie in 1978 naar de VS zette Ceaucescu, buiten zijn zinnen van woede, een prijs van $ 2
miljoen op het hoofd van Pacepa. Arafat en de Libische leider Gadaffi deden hier nog eens $ 1 miljoen bij.
De beruchte huurmoordenaar Carlos de Jakhals werd zelfs ingeschakeld om Pacepa te vermoorden. Toen
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hij Pacepa niet kon vinden blies de huurmoordenaar het station van Radio Free Europe in München op. Dat
station had uitgebreid verslag gedaan over het overlopen van Pacepa.
Eerherstel
In 1999 annuleerde het Roemeense Opperste Gerechtshof de doodstraf voor Pacepa en beval het de
teruggave van zijn bezittingen. De regering in Boekarest weigerde dit, zodat hij tot op de dag van vandaag
beschermd moet worden door de CIA. (1)
Morgen zal op de Roemeense TV maar liefst zes uur lang aandacht worden besteed aan Pacepa. Het B1
TV-kanaal zal onder andere een interview met hem uitzenden. Presentator Andrei Badin zei dat Pacepa 'een
cruciale rol heeft gespeeld bij het bevrijden van Roemenië uit de greep van de Roemeense Dracula
genaamd Ceaucescu. Ons TV-station heeft besloten hem te eren zoals nog nooit eerder een overloper uit de
Koude Oorlog werd geëerd.' (2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily

Geplande aardbevingen? : bijzondere datums van aardbevingen in 2012
2013/07/26 airwave Olympic Zion News
Er is een lijst van de Amerikaanse overheid met aardbevingen wereldwijd waar doden bij zijn gevallen. Als je
nog steeds denkt dat alle aardbevingen helemaal toevallig en natuurlijk zijn, kijk dan eens naar het jaar 2012
en de datums waarop bij aardbevingen doden zijn gevallen. Onderstaande 6 datums vallen op in 2012. Als
je deze datums chronologisch achter elkaar zet onstaat er iets absurds ‘bijzonders’. De datums en het aantal
dagen tussen de aardbevingen zijn steeds hetzelfde. In 2012 is er 6 keer op de 20e en 11e van een maand
een aardbeving (met doden) geweest. 3 keer de 11e en 3 keer de 20e. Tussen die datums zaten steeds –
systematisch – hetzelfde aantal dagen.
We zetten het even overzichtelijk neer:
20-3-2012: Mexico, Caxaca
11+11 = 22 dagen —> tussen 20-3-2012 en 11-4-2012
11-4-2012: Zuidwesten van Sumatra
19+20 = 39 dagen —> tussen 11-4-2012 en 20-5-2012
20-5-2012: Noord Italië
11+11 = 22 dagen —> tussen 20-5-2012 en 11-6-2012
11-6-2012: Afghanistan, Hindu Kush regio
19+20 = 39 dagen —> tussen 11-6-2012 en 20-7-2012
20-7-2012: China, Jangsu
11+11 = 22 dagen —> tussen 20-7-2012 en 11-8-2012
11-8-2012: Noordwesten van Iran
Als je de datums ziet in een overzicht valt dit helemaal niet op. Heeft iemand het ooit gemerkt? Zie deze lijst
eens:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2012/2012_deaths.php
(het is altijd hidden in plainsight, soms makkelijk te zien en vaak ‘verborgen’)
We hebben dus steeds geteld tot het einde van de ene maand plus de dagen van de andere maand.
Vandaar: 11+11 en 19+20
Als je de aardbevingdatums van de 11e van de maand en de 20e van de maand eens apart zet, zie je dat de
11e, de maanden 4, 6, 8 (april-juni-augustus) heeft en de 20e de maanden 3, 5, 7 (maart-mei-juli):
11-4-2012: zuidwesten van Sumatra
11-6-2012: Afghanistan (Hindu Kush regio)
11-8-2012: Noordwesten van Iran
20-3-2012: Mexico, Caxaca
20-5-2012: Noord Italië
20-7-2012: China, Jangsu
Het valt op dat het getallen zijn die ritueel altijd op een bepaalde manier gebruikt worden.
Er zitten steeds 22 en 39 dagen tussen 2 aardbevingen met doden.
3 keer 22 dagen en 2 keer 39 dagen
22+39+22+39+22= 144 (= 9)
22+22+22= 66
39+39= 78 (en zou je kunnen vereenvoudigen tot 15 (7+8) en uiteindelijk 6 (1+5)
Dus de uitkomst van de dagen die ertussen zitten samengevoegd is 66 en 6
666
66 wordt niet vereenvoudigd omdat het systeem zo werkt. Ook 11 en een aantal veelvouden van 11 worden
niet vereenvoudigd. 144 hoeft ook niet vereenvoudigd te worden, het kan wel. Aardbevingen kunnen
eventueel bewust en gepland veroorzaakt worden met technologie als HAARP. Dat deze 6 aardbevingen
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(met dodelijke slachtoffers) op een natuurlijke manier zouden zijn ontstaan, is natuurlijk absurd. Met al deze
typische datums en getallen kan het, alleen al logisch gezien, geen toeval zijn.
Deze aardbevingen zijn als het ware rituele MENSELIJKE offers.
Voor sommigen klinkt dit absurd, dat is het ook, de waarheid is absurd.
Al is het altijd het beste om niet zomaar alles aan te nemen, van wie dan ook.
Objectief onderzoek is altijd nodig en goed om te doen.
We raden iedereen altijd aan ook zelf te (blijven) onderzoeken.
Alle andere jaren hebben we niet gedetailleerd onderzocht, al kunnen we wel de dingen beschrijven die in
eerste instantie typisch of opvallend zijn:
2011 en 11
Ook in 2011 is er iets gaande. 3 maanden op een rij is er de 11e een aardbeving met doden.
11 maart, 11 april, 11 mei. Hier ook even de dagen geteld:
11-3-2011: Japan, vakbij de kust van Honshu
20+11 = 31 dagen —> tussen 11-3-2011 en 11-4-2011
11-4-2011: Japan, Oostkus Honshu
19+11 = 30 dagen —> tussen 11-4-2011 en 11-5-2011
11-5-2011: Spanje
Dan is er later in het jaar nog 1 geweest op de 11e
11-12-2011: Mexico, Guerrero
En tussen 11-5-2011 in Spanje en 11-12-2012 in Mexico zit precies 7 maanden.
Of 214 dagen (2+1+4) = 7
Aardbevingen in Irak 2010
Op 20 juli, 27 augustus, 27 september
20-7-2010: Zuid-Irak
11+27= 38 dagen –> tussen 20-7-2010 en 27-8-2010
38=11 De 11 en 27 dagen kunnen we ook vereenvoudigen tot: 11 9
27-8-2010: Noord-Irak
27-9-2010: Zuid-Irak
Precies 1 maand later dus, 31 dagen –> tussen 27-8-2010 en 27-9-2010
Hieronder een aantal specifieke datums waarop door de jaren heen op dezelfde datum een aardbeving is
geweest.
26 December
26-12-2003: Aardbeving in het zuidwesten van Iran (Bam) van 6,6 op de schaal van Richter.
Er vielen 31.000 doden.
26-12-2004: Aardbeving bij Sumatra, Indonesië van 9,3 op de schaal van Richter.
Er vielen meer dan 230.000 doden door een tsunami die gebieden langs de hele Indische Oceaan trof.
26-12-2004: Aardbeving bij de Nicobaren, India van 7,1 op de schaal van Richter.
26-12-2006: Aardbeving in Taiwan van 7,1 op de schaal van Richter.
31 Oktober
31-10-2001: Aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea van 7,0 op de schaal van Richter.
31-10-2002: Aardbeving in het zuiden van Italië van 5,9 op de schaal van Richter.
31-10-2003: Aardbeving voor de oostkust van Honshu, Japan van 7,0 op de schaal van Richter.
31-10-2007: Aardbeving bij de Marianen van 7,2 op de schaal van Richter.
Deze datums springen er uit omdat ze herhaaldelijk voorkomen, in combinatie met de betekenis van de
datums voor een bepaalde groep mensen, occultisten/mensen die rituelen en numerologie doen.
Zie hier de jaren 2002, 2005, 2007 hoe de aardbevingen (en de datums) verdeeld zijn:
2002: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aardbevingen_in_2002
2005: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aardbevingen_in_2005
2007: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aardbevingen_in_2007
2012 valt op door het laagste aantal geregistreerde aardbevingslachtoffers – namelijk 768 – in het laatste
decenium (zie USGS). We moeten tot het jaar 2000 teruggaan om een lager slachtofferaantal te vinden,
namelijk 231.
Al is 2010 wel een jaar met erg veel aardbevingen in vergelijking tot alle andere jaren:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aardbevingen_in_2010
Het dodental dat jaar is 320120. (met in Haïti 316000, op 12-1-2010)
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2010/2010_deaths.php
Voor meer details aardbevingen in 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2012.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2011.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2010.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2009.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2008.php
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Geplande en ‘ongeplande’ gebeurtenissen op 21-7-2013
2013/07/22 airwave Olympic Zion News
Op 21-7-2013 zijn er een aantal dingen voltrokken die vantevoren gepland stonden. Ook zijn er een paar
dingen gebeurd die als het ware onverwachts zouden moeten zijn. Al ligt het er maar aan in hoeverre iets
onverwachts is. Voor bv offers en rituelen (morgen 22-7 is het volle maan) zijn er letterlijke offers nodig. Dit
klinkt luguber al herhaalt dit zich dit steeds weer, keer op keer. En aan de andere kant is er menselijke
energie nodig. Als je de groots(t)e evenementen en rampen en grote drama’s bij gaat houden, zoals datums,
de tijden van volle maan, numerologie mogelijkheden etc, gaan er dingen opvallen. En zie je steeds beter
het grotere geheel. Opvallend op 21-7-2013 zijn: 1. Belgische troonswisseling 2. Einde van Tour de France
3. Krachtige aardbeving Nieuw-Zeeland 4. Gevechtstoestellen van de Amerikaanse marine hebben bommen
laten vallen in het natuurgebied rond het Australische Great Barrier Reef 5. Dodelijke slachtoffers (in de
media). Ook hebben we de eventuele opvallendheden vermeld van het evenement of gebeurtenis zelf.
1. Belgische troonswisseling
Koning Filip is officieel benoemd en is de nieuwe koning van België. Hij legde zondagmiddag 21-7-2013 de
eed af aan het Belgische parlement. Koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben zondagmiddag het
Belgische volk begroet vanaf het balkon van het koninklijk paleis in Brussel.
Is het toeval dat de 2 kinderen in het midden 9 en 11 jaar zijn – 9 11, en dat ze de kleuren zwart en rood
dragen. (of is het heel donkerblauw)
Zij staan voor hun ouders, breeduit, en zijn prominent in het zicht, de andere 2 kinderen staan een beetje
aan de rand. Ook zij zijn in het rood en zwart-of-blauw gekleed. De elfjarige prinses Elisabeth is nu
kroonprinses van België. Koning Filip is de zevende koning van België.
In het Warandepark in Brussel was 21-7 n.a.v. de troonswisseling een volksfeest.
De architect van het park is een Vrijmetselaar. Het Warandepark is een locatie waar duidelijk het symbool
van de Vrijmetselaars te zien is.
Vrijmetselarij: het warandepark en een loge
2. Einde van de 100e Tour de France
Ook een evenement waar duizenden mensen hun (energie=) enthousiasme/blijheid/gefrustreerdheid en
hoop etc in stoppen. De renners moesten om de Arc de Triomphe heen fietsen terwijl normaal is het
keerpunt vóór de Arc de Triomphe.
Dit zijn de ‘ongeplande’ gebeurtenissen van 21-7-2013:
3. Krachtige aardbeving treft Nieuw-Zeeland
De hoofdstad van Nieuw-Zeeland, Wellington, is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een
kracht van 6,9.
De laatste forse aardbeving in Nieuw Zeeland was in Christchurch op 22-2-2011. De aardbeving was 6,3 op
de schaal van Richter die zich voordeed op het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland.
Hier zit precies 2 jaar en 5 maanden tussen (2+5=7)
Dat is 880 dagen. (8+8=16=7)
Op de 881e dag kwam er dus weer een nieuwe aardbeving. (de schikkeldag in 2012 meegeteld)
De datum van de gebeurtenis 21-7-2013 = 7
4. Gevechtstoestellen van de Amerikaanse marine hebben bommen laten vallen in het natuurgebied
rond het Australische Great Barrier Reef (Groot Barrièrerif), het grootste koraalrif ter wereld.
Boven zo een natuurgebied mag niet gevlogen worden lijkt mij (juist omdat er onverwachts iets mis kan
gaan). Dan hebben ze lijkt mij alternatieve routes, óók voor als er iets mis gaat.
Dus ik snap niet hoe zij in het natuurgebied van het koraalrif zijn gekomen. En duidelijke uitleg geven ze niet.
Zoals: waarom werd die oefeningsmissie ineens afgebroken (op het allerlaatste moment toen ze al aan het
vliegen waren!). Het gaat om een misgelopen oefening zeggen de Amerikanen. Tja dat snapten we al.
5. Dodelijke slachtoffers die zijn gevallen op 21-7-2013:
http://www.nu.nl/buitenland/3531360/winkelende-irakezen-gedood-autobommen.html
http://www.nu.nl/buitenland/3531859/colombiaanse-militairen-gedood-farc.html
Ook slachtoffers alleen zijn ze niet dood (al wil je met zo een leven misschien wel dood)
http://www.nu.nl/buitenland/3530923/geestelijke-legt-afghaanse-vrouwen-banden.html
Zouden de locaties van deze opvallende gebeurtenissen op dezelfde lijnen liggen of qua energiepunten iets
met elkaar te maken hebben. In die zin dat het in combinatie met deze feitelijke gebeurtenissen verband
houdt met elkaar? Paleis (en Warandepark) in Brussel, Arc de Triomphe in Parijs, Nieuw Zeeland
aardbeving, Australische Great Barrier Reef (Groot Barrièrerif), (en eventueel de locaties in Irak en Colombia
waar doden zijn gevallen).
Meer opvallende datums:
Geplande aardbevingen? bijzondere datums van aardbevingen in 2012
http://olympiczion.nl/index.php/kind-van-william-en-kate-20-en-22-juli-opvallende-datum
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Engelse overheid loog over banden Prins Charles en pedo Jimmy Savile
Woensdag, 15 mei 2013
De Britse overheid is betrapt op het liegen over de nauwe banden die
bestonden tussen Prins Charles en de satanische kinderverkrachter en
-moordenaar Jimmy Savile.
Ondanks dat heeft dit uiteraard geen enkele consequentie en gaat het
misbruik, martelen en vermoorden van kinderen door de elite, gewoon
door.
Een Engelse krant, The Daily Star, heeft een zeven maanden durende
strijd geleverd om kritieke informatie betreffende de hechte band van
Prins Charles en Jimmy Savile boven water te krijgen.
Na diverse rechtszaken is de Engelse overheid gedwongen om
bepaalde informatie vrij te geven, wat ook (gedeeltelijk) is gebeurd. Naar nu duidelijk is geworden heeft de
Britse overheid er alles aan gedaan om de banden tussen Prins Charles en Jimmy Savile zoveel mogelijk uit
het zicht te houden.
Zo werd er altijd ontkend dat Charles beschermheer zou zijn geweest van het zogenaamde Stoke
Mandeville Appeal, een actie om het ziekenhuis in de gelijknamige stad te redden.
Eind vorig jaar werden er na de wettelijke periode van 40 jaar geheimhouding een serie documenten
vrijgegeven waaruit heel duidelijk bleek dat er eveneens een nauwe band bestond tussen de toenmalige
Minister President Margaret Thatcher en Jimmy Savile. Echter, daarin waren diverse paragrafen zwart
gemaakt en dus onleesbaar.
Nu is de overheid gedwongen om in ieder geval een gedeelte van die afgedekte informatie vrij te geven.
Daarin staat dat Jimmy Savile claimde dat Prins Charles de beschermheer was van één van zijn
liefdadigheidsstichtingen. Dit werd vorig jaar in alle toonaarden ontkend door Whitehall, terwijl iedereen wist
dat Savile en Charles dikke maten waren.
Medewerkers van het Nationaal Archief beschuldigen nu de regering van de cover up hiervan en het
bewerken van bepaalde documenten. Bij de documentatie zit ook een brief van een assistent van Margaret
Thatcher aan haar, waarin ondermeer staat, “Wat nog bemoedigender is, alhoewel heel vertrouwelijk in dit
stadium, is dat Jimmy Savile mij verteld heeft dat Prins Charles heeft toegestemd om beschermheer te
worden van de Stoke Mandeville actie”.
Bovenstaande is slechts een fractie van wat nog steeds, ondanks allerlei juridisch getouwtrek, niet wordt
vrijgegeven. De regering en het Engelse koninklijk huis hebben het voor elkaar gekregen dat bepaalde
documenten die na 40 jaar openbaar hadden moeten worden, nog eens voor eenzelfde tijd achter slot en
grendel gaan.
Ondanks dat en alle truuks die men probeert uit te halen is het overduidelijk dat Savile en Charles beiden
betrokken waren bij de actie om geld in te zamelen voor het ziekenhuis in Stoke Mandeville. Hetzelfde
hospitaal waar in 1971 een 13-jarig meisje lag dat herstellende was van een verlamming op de
kinderafdeling toen ze daar door Savile werd verkracht. Patiëntjes daar werden door de verpleegsters
gewaarschuwd om net te doen alsof ze sliepen als Savile op bezoek kwam.
Savile trad in de tijd dat er huwelijksproblemen waren tussen Charles en Diana op als huwelijksbemiddelaar
en liep toen ongestoord het St. James paleis in en uit. Toen deze ongeëvenaard wrede pedofiel overleed in
okober 2011 was Charles degene die de loftrompet stak over hem.
Charles was ook degene die hem sigaren en gouden manchetknopen stuurde voor zijn tachtigste verjaardag
met de boodschap, “Niemand zal ooit weten wat jij allemaal voor dit land hebt gedaan Jimmy. Dit is bedoeld
om je daar een klein beetje voor te bedanken”.
Nadat men er alles aan had gedaan om te verbergen dat Charles beschermheer was geweest van de Stoke
Mandeville actie, zegt een woordvoerster voor Charles nu ineens doodleuk, “Het was publiekelijk bekend dat
hij beschermheer was van die actie”.
Zelfs al ze betrapt worden op leugens, komen ze er nog gewoon mee weg. En dat is omdat de bevolking nog
steeds alles braaf slikt wat ze wordt voorgekauwd, terwijl het misbruik, martelen en vermoorden van hun
kinderen door de elite vrolijk verder gaat.
Bron: Daily Star
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4940:engelse-overheid-loog-overbanden-prins-charles-en-pedo-jimmy-savile&catid=69:occult&Itemid=81
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Jimmy Savile ook medeplichtig aan moord? (Update Madeleine McCann)
Donderdag, 24 januari 2013
Jimmy Savile was (gelukkig sinds oktober 2011 dood) misschien wel de
grootste kindermisbruiker ooit, maar een en ander is nog veel extremer
dan dat.
Kinderen die hij leverde aan een voormalig Minister President van Engeland
moesten sterven omdat ze anders konden getuigen tegen de monsters die hen
misbruikten.
Update: 24-1-2013:
Michael Shrimpton weigert in onderstaand interview om de naam bekend te maken van de hooggeplaatste
functionaris van de EU die verantwoordelijk zou zijn voor het sexueel misbruik van de Britse ontvoerde
Madeleine McCann. Deze naam lijkt nu bekend.
Via een tip kwamen wij terecht op een Engelstalig Blog waar men meer over deze zaak schijnt te weten.
Volgens deze bron is Madeleine nog steeds in leven en dreigt datzelfde Blog dat wanneer Madeleine niet
per omgaande terug wordt bezorgd bij de ouders zij de namen van een aantal perverse pedofiele politici
zullen bekendmaken uit diverse landen, waaronder Nederland.
Er staat letterlijk het volgende te lezen:
"Er werd eerder bekendgemaakt dat op 7 augustus de Metropolitan Police in Londen een email heeft
gestuurd waarin zij bevestigen dat Madeleine McCann op 3 maart 2007 in Praia de Luz in Portugal op
vijfjarige leeftijd werd ontvoerd in opdracht van een pedofiele organisatie uit België.
Er is ons verteld dat de manier waarop deze organisatie werkt is dat de “client” drie foto’s krijgt van kinderen
waaruit hij er één kan kiezen. Het is deze hooggeplaatste functionaris in Brussel die Madeleine McCann
heeft uitgekozen. Dan staat er verder dat de redactie had besloten deze naam niet bekend te maken, maar
omdat men nu via de voicemail een aantal doodsbedreigingen heeft ontvangen ze dit nu wel doen.
Dan wordt er vervolgens gisteren dit bekendgemaakt:
Het walgelijke individu die dit heeft gedaan is Jose Manuel Barrosso, de President van de Europese
Commissie. Het pedofiele ontvoeringsnetwerk wordt gerund vanuit de Europese Commissie. De huidige
situatie is dat de DVD (Deutsche Verteidigungs Dienst, meer uitleg over deze organisatie in onderstaand
origineel artikel) weigert om het kind vrij te laten, hoewel Britse bronnen bevestigen dat ze nog steeds in
leven is.
Er is een boodschap overgebracht naar de DVD dat als ze dit kind nog meer kwaad zullen aandoen (boven
op het onvoorstelbare leed dat dit meisje al is toegebracht) dit extreme consequenties zal hebben. Dit bericht
dient om wakker te schudden en is een waarschuwing dat dit kind onmiddellijk dient te worden terugbezorgd
bij haar ouders en dat het gebruik van dit kind als gijzelaar in wat voor onderhandelingen ook met de Britse
autoriteiten, beschouwd zal worden als een gruweldaad die nog verder gaat dan de 'normale' gruweldaden
waar de DVD voor bekendstaat.
Alle betrokkenen dienen zich bewust te zijn van de consequenties: wij gaan door met verdere onthullingen in
deze zaak. Dit zal perverse politici compromitteren in Nederland, Portugal, Spanje, België en Italië alsmede
individuen binnen de structuren van de Europese Unie".
Het Tap Blog wordt volgens de beheerder grotendeels geschreven door leden en is inmiddels
bekendgeworden als een mediakanaal waar de meest verrassende onthullingen worden gedaan.
Bron: Tap Blog
Origineel artikel: 23-1-2013:
Deze onderbouwde beschuldigen zijn afkomsting van een advocaat en voormalig rechter uit Londen. Niet
alleen beschuldigt hij Jimmy Savile van medeplichtigheid aan moord maar zo ook de Engelse oud Minister
President Edward Heath. Wie is deze advocaat met de naam Michael Shrimpton?
Officiëel is hij overdag advocaat, maar hij houdt zich ook met veel andere zaken bezig. Hij is ondermeer
specialist op het gebied van Nationale Veiligheid, Strategische Inlichtingen en Counter Terrorism (contra
terrorisme). Hij heeft uitstekende contacten binnen veiligheidsdiensten, waaronder de Russische. Hij is een
veiligheidsanalist, traint geheimagenten aan de Amerikaanse Militaire Universiteit en heeft een groot eigen
netwerk van contacten. Hij verdedigde in 2000 de beroemde Chileense dictator en generaal Pinochet, is
regelmatig te gast bij Alex Jones, schrijft af en toe artikelen op de website Veterans Today en is auteur van
het boek 'Spy hunter'.
In het onderstaande radio-interview onthult Michael Shrimpton hoe één en ander in zijn werk ging en hoe het
kwam dat een politicus als Edward Heath volledig gemanipuleerd kon worden en ook door wie. Hij wijst aan
diegenen die de volledige regie hadden over de pedofiele activiteiten en de daaruit voortvloeiende moorden:
de Duitsers. Hier volgt een stuk uit een eerder artikel wat uitlegt wat Shrimpton bedoelt als hij spreekt over
"de Duitsers".
Als je leest/hoort de term "de Duitsers" dan moet je niet denken aan de regering, maar aan een voor velen
onbekende Duitse geheimedienst: De Deutsche Verteidigungs Dienst, afgekort DVD. Deze dienst is heel
oud en haar oorsprong gaat terug tot ver voor de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de mensen achter deze
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dienst die de opkomst en installatie van Adolf Hitler hebben georganiseerd en gefinancierd. Het instituur
staat voor Duitsland en de ambities die ze altijd al hebben gehad, totale wereldmacht. Nog steeds.
Degenen die deze dienst controleren zijn geen Nazi’s, maar behoren waarschijnlijk tot de meest machtigen
op deze aarde. Niemand weet precies wie of wat er achter de DVD schuilgaat. Officiëel is de DVD in het
leven geroepen ergens in de jaren 1943/44 door Admiraal Canaris. Dit gebeurde op het moment dat men
wist dat Duitsland de oorlog ging verliezen. Het hoofdkwartier werd geïnstalleerd in Dachau. Alle belangrijke
zaken zoals documenten, goud en officieren werden verhuisd van Berlijn naar Dachau. Canaris c.q. de DVD
was vastbesloten om de vrede te winnen en tot nu toe is dat aardig gelukt.
De DVD is machtig, héél machtig. Zij is geïnfiltreerd in praktisch ieder land ter wereld en overal op
sleutelposities kom je agenten van de DVD tegen. De DVD heeft de wereldhandel in cocaïne en heroïne
grotendeels in handen evenals de grote pedofielennetwerken. Organisaties zoals de Bilderberg en de
Trilaterale Commissie gebruiken de DVD om zichzelf te maskeren. De meeste leden van die clubs hebben
hier echter geen flauw benul van.
De organisatie van de DVD is dan weer één van de operationele eenheden van de Jezuïeten, zoals ook de
CIA en de Mossad.
Van 1970 tot 1974 was Edward Heath Minister President van Engeland. Al voor de Tweede Wereldoorlog
was hij gerekruteerd door de DVD als een Duitse spion. Dat was niet zo moeilijk want Heath viel op kleine
jongetjes. Hiermee zat hij voorgoed in de (chantage)tang. Het is dan ook geen toeval dat Heath en zijn
assistent (Cabinet Secretary) John Hunt grotendeels verantwoordelijk waren voor de toetreding van
Engeland tot de Europese Gemeenschap (Voortzetting van de Tweede Wereldoorlog in een ander jasje).
Hunt, eveneens pedofiel, was een zwager van de bekende aardsbisschop van Canterbury Basil Hume. Deze
laatste was overigens geen pedofiel.
Tijdens het premierschap van Edward Heath komt ook Jimmy Savile weer om de hoek kijken. Eén van de
redenen dat de BBC ster volkomen ongestoord zijn gang kon gaan was omdat hij een belangrijke schakel
was in de bevoorrading van kinderen. Zo ook in het geval van Edward Heath. Hier verschijnt ook Jersey
weer ten tonele. Tijdens de oorlog was dit eiland bezet door de Duitsers en toen aan het einde ervan de
Duitse soldaten wegtrokken, bleef er een eenheid van de DVD achter.
We hebben al eerder uitgebreid geschreven over het weeshuis Haut de la Garenne op Jersey en hoe de
kinderen ervan en ook andere werden gebruikt als 'voorraad' voor de elite pedofielen. Over hoe de dappere
politieman Lenny Harper een ongelijke strijd voerde om de waarheid boven tafel te krijgen en hoe ook hem
het zwijgen werd opgelegd.
Kind aan huis in Haut de la Garenne was ook Jimmy Savile. De reden, afgezien die voor eigen genoegens
ongetwijfeld, was dat hij daar kinderen vandaan meenam voor Edward Heath. Deze kleintjes werden
vervolgens aan boord gebracht van het jacht van Heath, The Morning Cloud. Na te zijn misbruikt door Heath
en eventuele vrienden werden de jongelingen vermoord en overboord gegooid. Dat is ook de reden dat
hoewel de politieman Harper dacht dat de kinderen in of rondom Haut de la Garenne waren begraven, hun
stoffelijk overschot daar nooit is gevonden.
Wanneer kinderen worden misbruikt door mensen in posities zoals Edward Heath dan moeten ze worden
vermoord in het belang van de “nationale veiligheid”. De kinderen zijn veelal op een leeftijd dat ze hun
misbruikers herkennen en dat risico wordt te groot geacht en daarom wist Savile dat ieder kind dat hij
afleverde op de boot van Heath afgeslacht zou worden, hun laatste dodentocht op deze aarde. Dat maakt
hem naast één van de grootste kindermisbruikers ooit, ook rechtstreeks medeplichtig aan talloze
kindermoorden.
Naast deze onthullingen vertelt Shrimpton nog meer in het onderstaande interview. Zo is het inmiddels
beroemde en verdwenen Engelse meisje Madeleine McCann volgens hem misbruikt door een
hooggeplaatste official uit de Europese Comissie in Brussel. En precies zoals dat ging met de jongens bij
Edward Heath, werd ook zij vermoord en om dezelfde reden. Tevens heeft hij interessante uitspraken als het
gaat om de moord (want ja, dat was het) op prinses Diana.
Als een soort toegift aan het eind van het interview vertelt hij dat de moorden in Sandy Hook volgens hem
uitgevoerd zijn door de DVD die daarbij gebruikmaakten van leden van een Mexicaans drugskartel. Het zijn
deze laatsten die volgens hem de dodelijke schoten in Newtown hebben gelost.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QNelt33QP_8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4010:jimmy-savile-ook-medeplichtigaan-moord-update-madeleine-mccann&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Vitamine B-12: interview met Bo Baden
Bo Baden - Vitamine B12 Ervaringsdeskundige & adviseur
VitamineB12nu
“DAT BELANGRIJKE DOORBRAAK ROND VITAMINEB12-TEKORT
NIET BEKEND WORDT, VIND IK ONACCEPTABEL”
Kun je voor mij dat hele B12 verhaal nog eens kort samenvatten?
Eh..nou…je overvalt me wel een beetje met deze vraag.
Maar serieus: Natuurlijk! Graag. Kijk, het zit zo:
Vitamine B12 is voor het lichaam en de psyche van mensen de
belangrijkste Vitamine die er bestaat. Vitamine B12 is ‘De Koning van alle
Vitamines”. Ons lichaam kan NIET ZONDER Vitamine B12.
Maar nu blijkt -en het rare is dat dat nauwelijks bekend is!- dat Vitamine
B12, dat in oa. in vlees en vis, melk en eieren zit, bij onvoorstelbaar veel mensen, van jong tot oud,
HELEMAAL NIET wordt opgenomen in het lichaam. En als het wel goed wordt opgenomen, kunnen er nog
andere factoren zijn waardoor het niet goed kan werken.
En door zo’n B12-tekort, kun je behoorlijk ziek en allergisch en moe, vreselijk moe, en vergeetachtig en
depressief van worden. En je kunt langzaam gaan aftakelen. Terwijl je bijvoorbeeld denkt dat je last van
‘ouderdomsverschijnselen’ hebt. Of dat het aan spanningen binnen je relatie ligt, of aan de stress op je werk
ligt dat je je maar zo matig blijft voelen. Of: je weet gewoon niet waardoor, maar je voelt je ‘gewoon’ steeds
minder lekker in je vel zitten. En dat al jarenlang. Je leert er wel mee te leven (te overleven). Maar
ondertussen begint de gezondheid je tussen de vingers door weg te glippen en je weet maar niet hoe dat
komt.
En geestelijk gezien word je meer en meer depressief, minder levenslustig..steeds (hoog-)gevoeliger ook
voor van alles…
Enzomeer, enzo –zucht- verder..
Waar zucht je precies om?
Over het volgende: In feite beschrijven we op een groot schandaal. Het schandaal is namelijk dit: er is een
groot medisch probleem (Vitamine B12 wordt bij heel veel mensen NIET meer goed opgenomen), met een
enorme negatieve impact op de gehele volksgezondheid. Een probleem dat inmiddels allang herkend en
erkend had moeten zijn. En dus ook grondig en op grote landelijke schaal had moeten worden aangepakt en
opgelost. En die oplossing en die aanpak is in wezen heel simpel, goedkoop en zeer effectief: dagelijkse
toediening van hoge doseringen Vitamine B12 in zuigtabletvorm of in injectievorm.
En dat het besef rond de B12-kwestie er NIET is, met name in het hele medische veld in Nederland, en dat
er daardoor ook niet een grondige aanpak van dit probleem van de grond komt, tot op dit moment, juist as
we speak, is dus het grote schandaal.
Voor mij, en ik hoop voor jou ook trouwens, is dat in elk geval ONACCEPTABEL. Dat schandaal.. van geen
besef hebben van, en ook geen adequaat medisch antwoord bieden aan, de “vergeten Volksziekte” die
Vitamine B12-tekort heet, roept om actie van iedereen die zich nu aangesproken voelt. Actie, om Vitamine
B12 die prominente plek binnen de volksgeneeskunde toe te kennen, die het toekomt. En waar wij, jij, en
jouw (toekomstige) kinderen en al je dierbaren recht op hebben.
Maar hoe kan dat nou dat die Vitamine B12 ineens niet meer wordt opgenomen??
Dat kan door wel veertig verschillende oorzaken komen. We noemen de belangrijkste. Een B12-tekort kan
onstaan door:
Afname van de hoeveelheid maagzuur (door hoge leeftijd en ook door bijvoorbeeld maagzuurremmers).
Atrofische gastritis.
Ondervoeding. Onjuiste voeding. Vegetarisme. Veganisme. Macrobiotisch eten.
Eetstoornissen.
Maagomleiding (om af te vallen).
Alcoholisme.
Coeliakie (glutenintolerantie).
Ziekte van Crohn.
Bestraling bij kanker.
Aangeboren afwijking van de B12-stofwisseling.
Pancreasproblemen.
Leverproblemen.
En een B12-tekort kan ook door medicijngebruik ontstaan?
Inderdaad. Ook medicijngebruik kan de opname van Vitamine B12 verhinderen. Bijvoorbeeld het gebruik van
Antacida,
Colchicine,
H2blokkers (Zantac, Tagamet, Pepcid),
Metformine (Glucophage),
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Protonpompremmers (omeprazol, Nexium, Prevacid, Protonix), Lachgas (narcosemiddel en partydrug),
Mycifradinesulfaat (Neomycine),
Fenytoïne (Deliantine),
Para-aminosalicylaten,
Kaliumchloride (K-dur),
Cholestyramine (Questran). En..
N2O (lachgas en anesthesie)
Wat? Door verdoving kan je óók een Vitamine B12 tekort oplopen!?
Inderdaad. En dat is nog maar één van de onthullende feiten die je kunt lezen in het boek “Is het misschien
B12-tekort?”, van Sally M. Pacholok en Jeffrey J. Stuart.
Ik zal je een citaat voorlezen. Hier: “Het gevaar voor mensen die B12-tekort hebben en geopereerd moeten
worden zit in het gebruik van een heel gewoon verdovingsmiddel, N20. dat miljoenen keren per jaar wordt
gebruikt om de pijn te verminderen. Bijvoorbeeld bij de tandarts, of om patiënten voor een operatie onder
narcose te brengen. Je kent deze stof misschien onder de benaming lachgas – een benaming die verwijst
naar het feit dat je er giechelig van kunt worden, vandaar dat de stof wel als partydrug wordt gebruikt. Voor
mensen met een niet-gediagnosticeerd Vitamine b12-tekort is er echter niets grappig aan de gevolgen van
het gebruik van N20, omdat deze stof de ongebruikelijke eigenschap heeft de Vitamine B12-voorraad van je
lichaam INACTIEF te maken.” En dat kan desastreuze gevolgen hebben, ook als je nog jong of van
gemiddelde leeftijd bent, en zelfs als je voorafgaand aan de operatie helemaal gezond lijkt te zijn. Dus iedere
chirurg en iedere medische professional die van plan is om lachgas te gebruiken, zou zijn of haar patiënt
vóór een behandeling goed moeten laten onderzoeken op het bestaan van een eventueel Vitamine b12tekort. Maar dat gebeurt nooit. En dan kan het gebeuren dat er na de ingreep plotseling een patiënt is die
last heeft van verwardheid, een verdoofd gevoel in ledematen, zelfs verlamming, incontinentie,
geheugenverlies en depersonalisatie (een ander persoon worden).
Is dat niet allemaal wat overdreven?
Nee, helaas niet. Wij hebben -want inmiddels is er een heel team van gemotiveerde vrijwilligers ontstaan, we
hebben deze zelfde informatie over de mogelijke gevolgen van narcose met lachgas, H2O, bij mensen met
een B12 tekort, ook in andere bronnen gevonden. Het boek ’Is het misschien b12-tekort?’ beschrijft ook een
schokkend voorbeeld van wat er met een baby kan gebeuren met een B12-probleem. Ik zoek het even op.
(even later:) Hier staat het:
“Een baby’tje voelt zich na een op zich geslaagde operatie zichtbaar helemaal niet meer lekker. Ze lacht niet
meer en heeft haar sprankeling en speelsheid verloren. Ze stopt ook met eten, wordt slap en apathisch en
raakt op den duur zo uitgedroogd dat ze met spoed behandeld moet worden. In het ziekenhuis blijkt uit een
MRI-scan dat ze aan hersenatrofie leidt (afsterving van de hersenen) lijdt. Tests wijzen uit dat de Vitamine
B12-voorraad na de anesthesie (N20) tot een levensbedreigend laag niveau is gedaald, waardoor haar niet
opgemerkte B12-tekort na de operatie aanzienlijk is verergerd”. (Uit Kan het misschien B12-tekort zijn?
Hoofdstuk 8: “Onder het mes: waarom een laag vitamine B12-niveau operaties riskant maakt”.)
Wat willen jullie nu allemaal aantonen?
Nou, dat het zo maar zou kunnen dat iemand (van jong tot oud) die een probleem heeft met zijn of haar
gezondheid, wát het ook is (!); een probleem met zijn of haar vitaliteit en levenslust, dat die persoon mogelijk
voorál last heeft van een niet herkend groot en chronisch tekort aan de belangrijkste vitamine die er is,
namelijk Vitamine B12. En zo’n tekort kan heel makkelijk ontstaan, dat hebben we net al kunnen vaststellen.
En nogmaals: het klinkt misschien wel heel onschuldig, Vitamine B12-tekort, maar zo’n tekort heeft écht
grote ondermijnende gevolgen voor je gezondheid. Zowel lichamelijk, als ook geestelijk (zie ook de
uitgebreide symptomenlijst op onze website).
En dus?
Nou, als je niet weet dat je een gebrek aan Vitamine B12 hebt en er dus ook niets aan doet (lees: grote
doseringen Vitamine B12 dagelijks innemen), dan kan je echt langzaam maar zeker aftakelen naar een
bedroevend nivo van geestelijke en lichamelijke gezondheid en welbevinden. En kun je last gaan krijgen van
wel 1001 kwalen, aandoeningen en ziekten.
Welke klachten, ziekten of aandoeningen kun je dan krijgen?
Hoelang heb je? Oftewel: Welke klachten en of ziekten NIET?? Want met een B12 tekort, zet je als het ware
‘de deuren open’ voor heel veel gezondheidsellende. En welke specifieke kwaal of klacht of ziekte je dan
uiteindelijk gaat treffen is heel persoonlijk: de een krijgt darmproblemen (ziekte van Crohn,
glutenintolerantie), de ander ME-symptomen en weer een ander is psychisch steeds meer uit balans. Of, en
dat komt ook vaak voor: men heeft van alles wat.
Maar welke B12-tekort gezondheidsklachten springen er nu echt bovenuit?
B12-tekort uit zich bij de meeste mensen met name in een lage weerstand (dus ook veel vatbaarder voor
infecties e.d.), een lage vitaliteit (opvallend bleke gelaatskleur); extreme vermoeidheid (geen conditie, snelle
verzuring, slecht herstel na inspanning), een reeks aan vreemde klachten (tintelingen, duizeligheid,
verdoofde gevoelens in ledematen, spierkrampen, gewrichtspijnen) en geestelijk gezien een sluipend gevoel
van NIET welbevinden, van minder alert (wakker) zijn, van een minder goed geheugen ook, en verward zijn.
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En ga zo maar door. De symptomenlijst is werkelijk heel erg lang. Bijna ongeloofwaardig lang. Wij herhalen:
En tóch is het allemaal zo..
Maar weten artsen dit dan niet?
Nee. En psychologen en psychiaters en geriaters, en hoe ze allemaal ook mogen heten in het hele spectrum
van onze Vaderlandse Gezondheidzorg, ook niet.
Weet dit: de massaliteit van het Vitamine B12 tekort in onze bevolking én de impact ervan op de gezondheid
én de oplossing ervoor (waarover zo meer..) is NIET bekend bij minstens 95% van de artsen, neurologen,
internisten, psychiaters, psychologen, alternatieve behandelaars.
Hier hebben we dus, naast het grote massale probleem van een niet herkend Vitamine B12-probleem, óók
een tweede, even groot, zo niet GROTER probleem: degenen die ons zouden moeten helpen met dit B12probleem, de professionals in de gezondheidszorg, kúnnen ons niet helpen, want ze weten er, vooralsnog,
vrijwel NIETS van!
Dat is de bizarre actuele situatie waar wij, burgers, patiënten, mee te ‘dealen’ hebben. Dat is feitelijk de
kolossale uitdaging waar we NU voor staan: wij, als burgers, patiënten, moeten ‘van onderop’ gaan zorgen
dat binnen korte tijd deze grote blinde vlek, ja deze schandvlek, binnen de Nederlandse geneeskunde wordt
onderkend en weer weggewerkt. Waarvan akt(i)e!
Dus jullie beweren dat een B12 tekort een rol speelt bij allerlei ziektes?
Ja. Ik, en met mij het hele team van VitamineB12nu, zeg: Er is een hele grote kans dat een Vitamine B12tekort aan de basis ligt, mede veroorzaker is, of misschien zelfs wel de enige oorzakelijke factor is, van het
krijgen van allerlei ernstige (auto imuun-) ziekten als ME, MS, Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Hart en
vaatziekten en zelfs kanker (borst- maag- en andere vormen van kanker).
Nogmaals: dit is NIET bekend bij 95% van de gehele medische en psychologische beroepsgroep. En ook
niet bij de meeste 'alternatieve’ behandelaars. Gevolg: er is “een epidemie aan misdiagnoses”.
Wat bedoelen je met ‘een epidemie aan misdiagnosis’?
De dokter zegt: “U heeft beginnende dementie. U heeft fibromyalgie. U heeft MS. U heeft gewoon last van
stress. U heeft een huisstof allergie. U hebt autisme. U hebt een depressie.” Of: “Ik kan echt geen oorzaak
vinden mevrouw. Het zit tussen uw oren”
Terwijl je in feite een chronisch gebrek hebt aan een vitamine die, als je daar een tekort aan hebt, precies
dezelfde klachten en symptomen veroorzaakt waar je nota bene nu last van hebt!
En dan krijg je medicijnen (met bijwerkingen) of therapieën die in wezen ‘mis’ zijn. Die ook niet succesvol
kúnnen zijn OMDAT er iets heel anders aan de hand is. Je hebt simpelweg een gebrek aan Vitamine B12
dat zó weer aan te vullen is. Waardoor veel, zo niet alle, symptomen, klachten en zelfs ziekten weer zullen
verdwijnen..
Dat is geweldig Goed Nieuws voor al die mensen met een gehavende en gebrekkige gezondheid.
Mensen, die vaak al jarenlang van de ene dokter of behandelaar naar de andere zijn gestapt (en dan 3
stappen vooruit zetten en dan weer 4 stappen achteruit).
Is het ook niet goed nieuws voor de werkers in de gezondheidszorg?
Goed gezien! Het (h)erkennen van een B12-tekort EN het eenvoudigweg, goedkoop, geheel risicoloos en
effectief opheffen daarvan, is natuurlijk OOK heel Goed Nieuws voor al die goedwillende en integere
professionals in de gezondheidszorg: hun SUCCESpercentage van al hun behandelingen zal op
spectaculaire wijze omhoog gaan, áls ze dus besluiten om deze hele Vitamine B12-tekort-kwestie serieus te
nemen en op te pakken. En dat B12-tekort-verhaal, mét de oplossing, voortaan integraal betrekken in hun
anamnese-intake-onderzoeks-behandelingsplan én zonodig ook van hun geneeskundige- of psychiatrische
plan van aanpak.
Hoe weet je, hoe weten jullie, dit nu allemaal?
Al deze informatie kun je ook vinden op de websites van de diverse patiëntengroepen van mensen met een
B12-tekort -zie de links op onze website-, in binnen – en buitenland. Het is te lezen in de talloze
indrukwekkende ervaringsverhalen van mensen die weten wat het is om eerst jarenlang weg te zinken in
een eindeloze put van een niet te genezen (want verkeerd beoordeelde) ziekte x, y, z. Of van een
afgrijselijke moeheid die alles in je leven lam legt. Of van een depressie die zo hard toeslaat, dat je niet goed
meer kunt leven. En dan zijn er dus die positieve B12-ervaringsverhalen van mensen die er uiteindelijk
gelukkig achter zijn gekomen dat ze wat betreft hun gezondheidskwaal eigenlijk gewoon last hadden van
een Vitamine B12-tekort. Ze beschrijven dus in vele verschillende voorbeelden hoe ze ook weer geweldig
opknapten na het krijgen van Vitamine B12 in injectievorm.. - en dat laatste hoeft dus door ‘de B12zuigtablettenvondst’ van natuurarts Hans Reijnen niet meer, althans in 95% van de gevallen.
En veel van deze Vitamine B12-kennis valt vooral ook te halen uit een boek dat zes jaar geleden bij haar
verschijning direct al een ‘instantklassieker’ voor het hele Vitamine B12-vraagstuk is geworden, Het boek
namelijk: “Could it be B12? An epidemic of misdiagnoses”. Van Sally Pacholok en Jeffrey M. Stuart. Een
boek, dat bol staat met nieuwe wetenschappelijke feiten, met opzienbarende onderzoeken; vol met verhalen
uit de praktijk van een ziekenhuis (eerste hulp) waar toevallig WEL een grote alertheid heerst om
binnenkomende patiënten OOK te screenen op een mogelijk B12-tekort… Een boek, vol ook met
indrukwekkende ervaringsverhalen van opgeknapte B12-tekort-getroffenen..
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Is er dan geen boek in Nederland over dit B12-onderwerp verschenen?
Ja, in mei 2011. Toen verscheen er het boekje van ex-huisarts en tegenwoordig natuurarts Hans Reijnen uit
het Brabantse Deurne, getiteld: “Vitamine B12-tekort. Oorzaak van vele chronische klachten”. In dat boekje
beschrijft Hans Reijnen zijn toenemende verbazing als hij in zijn praktijk steeds vaker constateert dat het
Vitamine B12-tekort een veel massaler en voor de oplossing van allerlei ziekten veel fundamenteler
verschijnsel is onder zijn patiënten, dan hij ooit als arts had kunnen bevroeden.
En hij meldt in zijn boekje ook dat hij DE oplossing heeft gevonden om dat lastige probleem van een B12tekort simpel op te lossen: het gebruik van hoge doseringen van de twee meest effectieve en direct
opneembare vormen van B12: Methylcobalamine en Adenosylcobalamine.
En hij, die Hans Reijnen, beschrijft hoe zijn SUCCESpercentage in zijn praktijk bij de behandeling van allerlei
(ernstige) ziekten enorm omhoog gaat, als hij de mensen die dat B12-tekort getroffen heeft, die twee soorten
Vitamine B12 laat nemen.
De overeenkomt tussen beide boeken: ze werden en worden nauwelijks opgemerkt door de artsenpsychiaters en door de media. Terwijl: beide boeken leggen op indrukwekkende wijze een groot
gezondheidsprobleem bloot, waar tot dusver vrijwel niemand aan dacht (Of aan kón denken, vanwege een
gebrek aan kennis)
En beide boeken bieden ook een verbluffend eenvoudige, goedkope en effectieve oplossing voor dat grote
probleem. Je zou denken: daar springt iedereen blij verrast op in: medici, psychologen, media,
burgers…Maar niets van dat al. Het bleef en blijft oorverdovend stil. Wij, als team van , zeggen: dat
accepteren we niet.
Wat bedoelen je met “dat accepteren we niet?”
Daarmee bedoel ik te zeggen dat we het ONACCEPTABEL vinden dat die belangrijke nieuwe GOUDEN
informatie over een tot dusver voor velen volkomen onbekend probleem (Vitamine B12-tekort) die de
gezondheid van zo veel medeburgers, van jong tot oud, op grote schaal in ernstige mate schaadt..
Dat die informatie, INCLUSIEF de oplossing(!)..
Dat juist die informatie NIET wordt opgemerkt.
Niet wordt omarmd.
Niet verder wordt uitgezocht.
Niet wordt benut.
Niet wordt verspreid..
Dat daar, met die NIEUWE baanbrekende en voor veel mensen die wegzakken in het moeras van hun
falende gezondheid..
dat er met die VERLOSSENDE informatie niets gebeurt..
Dat er met die mogelijke belangrijke MISSING LINK in de geneeskunde, waar we in feite al zo lang op
wachten, gezien die enorme zee aan patiënten met chronische fysieke en psychische kwalen..
Dat er met die “Missing Link” NIETS gebeurt..
Dat achten wij ONACCEPTABEL.
Maar waar baseren jullie je dan op?
Het net besproken boek “Could it be B12?” dat zes jaar terug in Amerika uitgebracht werd, is voor ons een
zeer belangrijke bron van informatie. En gelukkig is dit baanbrekende boek vorige jaar ook in het Nederlands
bij uitgeverij Ankh Hermes verschenen: “Is het misschien Vitamine B12-tekort?”.
Het boek staat vol met wetenschappelijk bewijs en verwijzingen die het (voor ons aanvankelijk OOK
onbekende) probleem van een Vitamine B12-tekort helder en indrukwekkend neerzetten. Het is geschreven
door de Amerikaanse arts Jeffrey M. Stuart en zijn vrouw, eerste hulpverpleegkundige, Sally M. Pacholok.
Hun boek is HET boek over dit B12-onderwerp en biedt een verbluffende wetenschappelijke en
ervaringsverhalen-gerichte inkijk in de tot dusver verborgen gebleven wereld die “Vitamine B12-tekort” heet.
Citaat: “Het gevolg van een niet herkend Vitamine B12-tekort is dat er wereldwijd verkeerde diagnoses
worden gesteld, verkeerde behandelingen worden gegeven en er sprake is van onnoemelijk lijden en
tragische sterfgevallen”.
En: “Het is een enorme uitdaging om vastgeroeste medische opvattingen te veranderen. Deze uitdaging
wordt des te groter nu farmaceutische bedrijven ieder jaar miljarden verdienen aan de verkoop van
medicijnen die de symptomen van een B12-tekort slechts verdoezelen. En degenen die op zoek zijn naar
genezing tegenwerken”.
Aldus dokter Joseph Chandy, in het voorwoord van “Is het misschien B12-tekort?”. Hij is ‘B12-pionier’ in
Engeland en probeert al sinds 1981 publieke en politieke aandacht voor het B12 vraagstuk te krijgen. Nog
zonder veel succes..
Wat is nu die “gezondheidsdoorbraak” waar jullie over schrijven?
Een gedreven natuurarts uit Deurne, bij Eindhoven, Hans Reijnen, heeft dus ontdekt dat áls je mensen met
een B12-tekort, twee specifieke en direct opneembare en zeer effectieve soorten B12, in hoge doseringen,
in zuigtabletvorm geeft, dat de meeste mensen daar enorm veel baat bij hebben. En in relatieve korte tijd
grote vooruitgang boeken voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
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Waarom precies zuigtabletten B12?
Met die simpele zuigtabletjes Vitamine B12, omzeil je dus in één klap dat lastige probleem van het NIET
kunnen opnemen van vitamine B12 via het maagdarmstelsel naar de bloedbaan. Dat opnameprobleem
hebben dus de meeste patiënten (en dat zijn er heel veel, waarover zo dadelijk meer) die een Vitamine B12
tekort hebben. En in de mond komt vitamine B12 immers direct via het mondslijmvlies in de bloedbaan. En
dan kan het eindelijk weer Zijn Zegenrijke Koninklijke Werk gaan doen. En dát gebeurt dan ook..(En HOE)..
NB: Belangrijk om te weten: Mensen met een Vitamine B12-tekort hebben dus heel vaak een
opnameprobleem van B12. Het lichaam weet niet de B12 op de juiste wijze naar het bloed te transporteren.
Als je dan dus B12 in capsules of in de gewone ‘doorsliktabletten’ of opgenomen in multivitamines neemt,
zal je natuurlijke tegen precies hetzelfde opnameprobleem aanlopen als bij de opname van B12 uit dierlijk
voedsel. Die productvormen van B12 zijn dus NIET effectief te noemen. En dus domweg niet slim om te
gebruiken.
En injecties met Vitamine B12 waar je veel over hoort, hoeven dan helemaal niet meer?
Inderdaad, in de meeste gevallen is dat voortaan zo. Zegt de herontdekker van deze ‘B12zuigtablettenvondst’, arts Hans Reijnen. Volgens hem hoeven injecties met B12 in zo’n 95% van de gevallen
niet meer. En in de Scandinavische landen en Canada wordt er al tientallen jaren heel succesvol met B12zuigtabletten gewerkt.
Alleen bij mensen met hele ernstige neurologische klachten of in een ernstige staat van aftakeling, is
injecteren met B12 raadzaam.
Maar dan wel het liefst met de direct werkzame vorm, Methylcobalamine B12 genaamd. En dat is in
Nederland, vreemd genoeg, NIET verkrijgbaar. Wel in Duitsland, Japan en in bijvoorbeeld Italië.
NB: Nog steeds krijgen mensen in de praktijk van de gemiddelde huisarts, Vitamine B12 injecties met
hydroxo- of met cyano-cobalamine. Dat zijn soorten van Vitamine B12 die domweg minder effectief zijn
omdat het lichaam deze vormen van Vitamine B12 nog eerst moet zien om te zetten, in de twee effectieve
vormen en dan pas zijn werk in zijn geheel kan doen. En ook in die omzetting (methylering en
adenosylering) gaat nog wel eens wat mis. En dat eventuele probleem heb je gelukkig NIET als je voor de
twee direct werkende Vitamine B12 soorten kiest die we nu telkens noemen: Methylcobalamine (MB12) en
Adenosylcobalamine (AB12 oftewel: Dibencozide).
Conclusie over injecteren met B12?
Vitamine B12 injecteren is NIET meer nodig in de grote meerderheid van de gevallen. En dat is prettig, want
injecteren is niet fijn en blijft voor veel mensen best wel een drempel.
En waarom zou je je laten inspuiten met hydroxocobalamine, als zo vaak al gebleken is dat deze vorm van
Vitamine B12 veel minder goede resultaten geeft? Toch niet alleen omdat hydroxocobalamine wél door het
ziekenfonds wordt vergoed?
Met die twee bovengenoemde soorten B12 zuigtabletten kunnen mensen dus zelf iedere dag zorg dragen
voor een afgewogen inname van hun benodigde B12.
Maar mensen knapten toch ook op met die injecties?
Inderdaad: zelfs met de toediening van die twee minder effectieve soorten Vitamine B12,
hydroxocobalamine en cyanocobalamine, werden en worden redelijke resultaten geboekt. De meeste artsen
en patiënten weten niet eens dat het véél beter kan. Wij zeggen dan ook: Kun je nagaan wat er gebeurt als
voortaan mensen met een B12 tekort die twee meest effectieve vormen B12 krijgen toegediend in zuigtablet
(of soms in injectie-) vorm, namelijk de Methyl-cobalamine en de Adenosyl-cobalamine!
Maar die B12-injecties worden toch vaak ook maar tijdelijk gegeven?
Inderdaad. Vreemd genoeg stoppen veel artsen op een gegeven moment weer met toediening van B12 bij
hun patiënten met een B12 tekort. Dat is een grote fout. Het kenmerkt de grote mate van ondeskundigheid
van de beroepsgroep op dit gebied. Dat is niet fijn om te zeggen, maar wat waar is, is waar. Want de meeste
patiënten met een B12 tekort hebben dus een probleem om de B12 uit dierlijk voedsel in het bloed op te
nemen. Dat probleem verdwijnt NIET door het krijgen van tijdelijk een grote dosis B12. En ‘de praktijk’
bewijst dat. Laat je dus NIET in slaap sussen als na 10 B12-injecties je B12-bloedwaarde weer goed is. Het
gaat er om of alle B12 gebreksymptomen ook verdwenen zijn én wegblijven.
Je vermoedt dat je een vitamine B12-tekort hebt. Wat nu?
Veiligheidshalve moet ik, en moeten wij van , je dan in eerste instantie doorverwijzen naar je huisarts om je
bloed te laten prikken. En vraag of het gehalte aan vitamine B12 én foliumzuur gemeten kan worden. Je kunt
daarbij het best minstens 300 pmol/L voor B12 als ondergrens hanteren. In plaats van de 140 pmol/l die nu
nog helaas het meest gehanteerd wordt. Volgens arts Hans Reijnen en ook Vitamine B12-activisten in
Engeland en Amerika, moet die huidige ondergrens namelijk dus minstens meer dan het dubbele worden. Er
gaan zelfs al geluiden op om de grens naar 400 of zelfs 500 pmol/l te verhogen.
Laat in elk geval ook altijd het Foliumzuurgehalte bepalen, want als die te hoog is, boven de 31 nmol/l, zegt
de bloedtest over Vitamine B12 meteen al niets meer. Een hoge foliumzuurwaarde kan namelijk heel goed
een B12 tekort maskeren.
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Besef daarbij wél dat de bloedtest een belangrijke aanwijzing kan zijn, maar zeker GEEN uitsluitsel geeft
over het wel of niet bestaan van de ziekte. Het gaat namelijk in essentie niet om het gehalte aan vitamine
B12 in het bloed, maar om het gehalte vitamine B12 op het weefsel- en celniveau. En dat is niet meetbaar.
Dus bedenk: ook al is de waarde van je vitamine B12 na het bloedonderzoek bijvoorbeeld 350 pmol/L, en je
hebt tóch veel symptomen die je herkent in de uitgebreide B12-tekort-symptomenlijst, dan is een
proefbehandeling van bijvoorbeeld drie maanden met toevoeging van de twee hier aanbevolen soorten
Vitamine B12 heel raadzaam.
En bovendien zonder risico’s: er is in de medische literatuur geen negatieve bijwerking bekend van (een
grote) inname van Vitamine B12. Goed om te weten: Omdat Vitamine B12 wateroplosbaar is, verlaat een
eventueel ‘teveel’ aan B12 het lichaam via de urine.
Okee, ik vermoed (of: ik weet) dat ik een tekort heb aan Vitamine B12 in mijn lichaam. Wat nu? Welke
aanpak?
Je kunt, heel simpel, kiezen voor of het Standaard Pakket, of voor het Power Pakket.
Het Standaard Pakket is uitgerust met de twee meest effectieve soorten Vitamine B12: Methylcobalamine en
Adenosylcobalamine (Dibencozide), met telkens ook foliumzuur (Vitamine B11) toegevoegd.
Het Standaard Pakket is bedoeld voor mensen, van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking, die te
maken hebben met de (grote) ondermijnende krachten van een tot dusver niet herkend of erkend Vitamine
B12 tekort, als gevolg van een opname probleem in de buik om Vitamine B12 uit dierlijk voedsel (vlees, vis,
eieren etc.) om te zetten naar het bloed toe.
Je neemt:
Eenmaal daags, 's ochtend na of voor het ontbijt, één smelttablet B12 Methylcobalamine 3000 mcg., met
200 mcg. foliumzuur en 1 smelttablet B12 Adenosylcobalamine (Oftewel: Dibencozide) 3000 mcg., met ook
200mcg foliumzuur. Dus bij voorkeur onder de tong laten smelten. Hoe lang je deze twee soorten zult
moeten gaan gebruiken, is moeilijk te voorspellen: het hangt af van ieders persoonlijke omstandigheden,
constitutie en/of wanneer je zelf het gevoel hebt dat je weer op een goed niveau van gezondheid en vitaliteit
bent uitgekomen.
Het Power Pakket is ook uitgerust met de twee meest effectieve, want direct opneembare, soorten Vitamine
B12. Bedoeld voor met name die steeds groter wordende groep (hoog)gevoelige spirituele mensen die
veelal op wilskracht (ideële) dingen tot stand hebben gebracht of brengen. Maar die groep wordt in
toenemende mate gehinderd door een lichaam en een geest met tal van gezondheidsklachten (van
vermoeidheid, allergieën tot en met vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en depressie). Juist voor
deze groep kan een tijdelijke Mega Dosering van 10.000 mcg B12 Methylcobalamine B12 en 9000 mcg. B12
Dibencozide B12, mét 1800 mcg. Foliumzuur, “Een Wereld Van Verschil” betekenen. Wat dat betreft
spreken de B12-ervaringsverhalen op onze website boekdelen.
Volgens natuurarts Hans Reijnen hebben veel van de groep (hoog)gevoelige spirituele mensen MEDE een
tijdelijke Power Dosering B12 nodig, omdat er grote kosmische krachten op dit moment inwerken op de
lichamen van deze groep mensen. Die lichamen worden, in verband met de spirituele overgangstijd waar we
nu inzitten, als het ware ‘verbouwd’ . En die interne (stille) ‘verbouwing’ blijkt tijdelijk, voor een maand of drie,
vier, heel veel EXTRA Vitamine B12 te kosten...Maar na die periode is de lijfelijke gezondheid én het
geestelijke welbevinden van de mensen enorm veel beter, sterker en gezonder geworden. En is in vele
gevallen de hele lijst met gezondheidsklachten deels, of in haar geheel, verdwenen! En hoeven mensen
GEEN Vitamine b12 meer te gebruiken. Het lijkt er dus op dat die lichamen even zo’n enorme stoot B12
nodig hebben om ‘het’ daarna helemaal weer zelf te kunnen. Ja, dat is bijzondere informatie waar je wel of
niet een ‘klik’ mee hebt. In elk geval valt er nog veel meer over te lezen op de website van Hans Reijnen:
www.menssana.nu
Je neemt, als je het Power Pakket gebruikt, het volgende:
’s Ochtends 1 smelttablet B12 Methylcobalamine 10.000 mcg. (of 2 smelttabletten Methylcobalamine van
5000 mcg.) samen met 1 smelttablet B12 Dibencozide 9000 mcg., met 2 smelttabletten van 800 mcg.
Foliumzuur (samen dus 1600 mcg.) onder de tong laten smelten (voor of na het ontbijt).
Het Powerpakket B12 neem je tussen de 3 en maximaal 6 maanden. Daarna kun je kijken wat er gebeurt als
je stopt met het innemen van de Vitamine B12. Als dan onverhoopt tóch de (bekende) gezondheidsklachten
terug beginnen te komen, dan is het raadzaam om het Standaardpakket B12 te gaan gebruiken; voor een
onbepaalde tijd, dus 3000 mcg. Methyl- en 3000 mcg Adenosylcobalamine”(oftewel: Dibencozide), met
foliumzuur.
NB: MEGA POWERPAKKET. (22 maart 2013): En er is zelfs een kleine groep (spirituele) mensen die een
dosering van maar liefst 30.000 mcg. Vitamine B12 per dag (van de twee hierboven genoemde soorten: dus
30.000 mcg. Methyl- en 27.000 mcg. Adenosylcobalamine), mét 1600 mcg. Foliumzuur, nodig heeft. Evenals
bij het 'gewone' Powerpakket is dat voor de duur van tussen de 2 à 6 maanden.
Arts Hans Reijnen uit Deurne (www.menssana.nu) beschrijft deze kleine groep als hele (hoog)gevoelige
hoogbewuste mensen, hele “oude zielen”, ook wel 'Lichtwerkers' genoemd, met een rijk (paranormaaltelepathisch) gevoels- en gedachteleven, vaak ook “ruimtelijke beelddenkers”, die veel kennis, wijsheid en
liefde in zich hebben. En die tamelijk 'anders' in het Leven staan dan de “gemiddelde mens”. Ze denken
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anders, ze leren anders en ze leven anders dan andere mensen. Ze worden vaak veel te rationeel benaderd
en beoordeeld en zo worden ze vaak dan ook niet goed begrepen en (h)erkend door hun omgeving. Ze
voelen zich vaak “as a stranger in a strange world”.
Als je je hierin herkent, kun je dat toch het beste vast laten stellen bij een meer alternatief (progressief)
werkende gezondheidsprofessional, die goed zou kunnen meten welke B12-dosering voor jou het meest
geschikt is, Een meting met bijvoorbeeld elektro acupunctuur, de bio-tensor of met behulp van spiertesten.
Al met al zijn de twee meest effectieve soorten Vitamine B12, mét foliumzuur, dus blijkbaar zeer cruciaal om
vele mensen die nu in deze tijd van Transitie (Overgang) naar een Nieuwe Tijd, een Nieuwe SAMEN-leving,
geplaagd worden door zowel allerlei lichamelijke als ook diverse psychische klachten, fundamenteel vooruit
te helpen. Niet zelden is er na een periode van gebruik van de B12 zelfs sprake van een regelrechte
“wedergeboorte”.
DE EFFECTEN VAN INNAME B12 ZIJN VAAK NIET CONTINUE 'POSITIEF'. ONS ADVIES: HOU
VERTROUWEN. WANT: “DIT IS WEL DE KANS VAN JE LEVEN”
NB.: Goed om te weten: Het halve of hele eerste jaar dat je Vitamine B12 inneemt, loopt vaak niet in een
rechte lijn omhoog naar meer gezondheid en vitaliteit. Vooral als je de hogere doseringen neemt, kan er
sowieso eerst nog sprake zijn van een tijdelijke verergering van al bestaande klachten; of dat zelfs oude
klachten nog even terugkomen. Maar ook later in het door B12 veroorzaakte herstelproces, kan er toch weer
sprake zijn van een terugval (ineens toch weer heel moe zijn bijvoorbeeld) of van een stagnatie: je voelt je
bijna weer de 'oude' (met een gehavende gezondheid). Geen zorgen: Het past allemaal in het beeld van een
lichaam dat zich met hulp van de sublieme twee B12 soorten aan het uitzuiveren en harmoniseren en aan
het revitaliseren is, En dat gaat soms nog even met vallen en opstaan, met 3 stappen vooruit en dan plots
weer 2 stappen terug: een periode van vermoeidheid, en een matig psychische gesteldheid (er kan zelfs
oude psychische disbalans weer aan het licht komen), van huidklachten, etc. Ons advies: wanhoop niet, hou
vertrouwen in het herstelproces: het hoort er allemaal bij. Ga gewoon door met het innemen van de B12 met
foliumzuur. Want je bent OOK nog telkens aan het ontgiften. De B12 ruimt namelijk OOK alles op wat al
geruime tijd ligt opgeslagen in je lichaam en dat heeft even tijd nodig.
Advies: Blijf voldoende water drinken, 6 tot 8 glazen per dag! Neem rust als dat kan, verzorg jezelf met extra
attentie, vraag desnoods om extra begrip en verzorging. En begrijp in elk geval dus s.v.p. het proces waar jij
en jouw lichaam inzitten. En dan zul je in de meeste gevallen hier weer goed doorheen komen. En
uiteindelijk, in de meeste gevallen, heel veel gezondheidswinst kunnen boeken, zo is onze ervaring.
Ook sta ik regelmatig met mijn telefoonnummer op de website om even ruggespraak met me te houden.
Hans Reijnen zegt in dit verband: “Heb geduld, het komt wel. Het kost soms even tijd, maar dit is wel de
kans van je leven! Want je kunt nu met hulp van de B12 en foliumzuur groot schoon schip maken en als het
ware een her-start, een reset van je lichaam, ja: van je Leven, maken. Het werkt!”.
En als je als Vitamine B12-gebruiker al gewend bent om met minder dosering B12 ook goed toe te
kunnen?
Dat is prima, dan hou je die lagere dosering aan, als dat voor jou goede effecten geeft. Maar we hebben
gemerkt dat velen van de groep B12-gebruikers die vorige jaar, zomer 2011, zijn begonnen met een toen
nog geadviseerde dosering van 1000 of 2000 mcg Methylcobalamine, dat er velen van die groep waren die,
na een aanvankelijk stijgende lijn in vitaliteit en welbevinden, tóch langzaam maar zeker weer terugvielen in
hun oude gezondheidsklachtenpatroon. En toen hebben we, in nauw overleg met enkele bevriende
deskundige artsen, besloten om de aanbevolen dosering te gaan verhogen. Met heel goed resultaat!
Vandaar dat we nu uitgekomen zijn op de doseringen die we nu hanteren.
Het is, nogmaals, daarbij goed om te weten dat schadelijke bijeffecten van een hoge Vitamine B12- inname
NIET mogelijk zijn (zie ook de vele wetenschappelijke referenties hierover op onze website).
Hoe snel kan ik resultaat verwachten?
Sommigen mensen hebben al binnen één week resultaat. Maar de meesten na zo’n 6 tot 12 weken, dat is
ook afhankelijk van ieders lichamelijke (en geestelijke) conditie. En ‘resultaat’ betekent in dit verband: meer
conditie, minder moe, minder ‘belabberd gevoel’, betere weerstand, helderder hoofd, vrolijker van aard, meer
ondernemend, betere concentratie, hartritmestoornis verdwijnt, ontstoken tandvlees verbetert, etc. etc..
Word de aanschaf van deze twee soorten B12 zuigtabletten door de verzekering vergoed?
Nee, jammer genoeg wordt de aanschaf van deze twee Vitaminen B12-zuigtabletten, de Methyl- en de
Adenosyl-Cobalamine (met foliumzuur), nog niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Het lijkt ons
goed zijn als een ieder zijn of haar eigen ziektekostenverzekering gaat benaderen met de vraag om aan
deze vreemde situatie een eind te maken. Ze worden gerekend tot de categorie “voedingssupplementen”
terwijl ze voor jou werken als het beste geneesmiddel! Dat zullen zij toch ook moeten gaan inzien?
Belangrijk argument daarbij zou kunnen zijn: er valt enorm veel geld in de gezondheidszorg (die toch al te
maken heeft met steeds verder stijgende uitgaven) te besparen als mensen eerder een juiste diagnose
krijgen, namelijk dat er rondom hun gezondheidsklacht of ziekte MEDE sprake is van een Vitamine B12tekort. En dat ze daarbij heel veel baat hebben van het dagelijkse gebruik van twee hele bijzondere
krachtige en effectieve soorten Vitamine B12: de Methyl- en de Dibencozide, aangevuld met foliumzuur, in
zuigtabletvorm..
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En wat moet de dosering van B12 voor kinderen zijn?
Kinderen gebruiken minder Vitamine B12. Voor kinderen is 1 x daags 1000 mcg Methylcobalamine vaak al
genoeg, en ook 1 x 1000 mcg Dibencozide, met foliumzuur. Voor de hele kleintjes: laat ze het om de andere
dag nemen, de ene dag de één, de andere dag de andere soort vitamine B12.
Moeten mensen met een B12 tekort hun hele leven B12 blijven innemen?
Inderdaad. Daar zit in veel gevallen niets anders op. Zolang het opname probleem van B12 NIET opgelost
is, zul je het lichaam een handje moeten helpen en zélf de dagelijkse inname van B12 moeten regelen. De
investering in je gezondheid kost wat dit betreft zo’n 25 euro per maand. Dat lijkt ons qua kosten te overzien.
En als ik er toch mee wil stoppen, met die B12, wat dan?
Dat is op zich helemaal geen probleem. Het is ook niet verslavend of zoiets– dus er zijn geen ‘afkick’verschijnselen als je zou stoppen met inname van Vitamine B12. Maar dan raden wij je wel aan om goed te
blijven opletten of je niet langzaam maar zeker al die B12-tekort symptomen weer terug begint te krijgen,
waar je nu juist van af was geraakt. Als dat zo is, en je begint weer last van allerlei zaken te krijgen, dan kun
je maar beter weer die dagelijkse inname van B12 gaan heroppakken, lijkt mij.
Is dat wel goed onderzocht van die twee soorten B12?
Van een onderzoeksgroep van 540 patiënten van arts Hans Reijnen, die 2 jaar zijn gevolgd en nauwkeurig
gedocumenteerd, had na suppletie van die twee meest effectieve soorten vitamine B12 (methyl-/adenosylcobalamine met foliumzuur)
19% (108 personen) lichte vooruitgang,
30% (162 personen) matige tot goede vooruitgang,
25 % (135 personen) sterke vooruitgang en
25 % (135 personen) zelfs spectaculaire vooruitgang.
(Eén patiënt vertoonde geen enkele verbetering en één patiënt kwam niet terug).
Met andere woorden: Van een groep van 540 patiënten mocht de helft, 50%, 270 personen, een sterke tot
spectaculaire vooruitgang van hun gekwelde gezondheid bespeuren. En dertig procent, 162 personen een
matige tot goede vooruitgang. Van de resterende groep van 20%, 108 personen, was sprake van een lichte
vooruitgang. Dat zijn resultaten die er mijns inziens NIET om liegen. En er mede toe hebben geleid om deze
Vitamine B12 informatie website, met aansluitende webwinkel in Vitamine B12, op te richten..
En wat zijn dan die spectaculaire verbeteringen?
Nou, hou je vast: Dan hebben we het over mensen die nog maar zeer slecht ter been waren, of in een
rolstoel zaten, en nu weer goed en gecoördineerd en krachtig kunnen lopen (zie ook de ervaringsverhalen
op onze website van Jan en Maria). Mensen van wie de hersenfunctie zo slecht was geworden, dat ze aan
dementering begonnen te denken; en die nu weer helder kunnen nadenken en niet meer van alles vergeten
(!).
Mensen met steeds terugkerende infectieziekten die dat ineens niet meer hebben.
Mensen met depressie(s) die geheel weer opklaarden.
Mensen met ADHD die weer rustig werden.
Mensen met psychoses, autisme, met chronische vermoeidheid, met MS, met bloedarmoede, parodontitis,
slapeloosheid, chronische darmziekten, vruchtbaarheidsproblemen; kinderen met lees-, geheugen en
concentratieproblemen:
Velen van hen mochten een enorme, ongekende, ‘nooit meer gedachte’, vooruitgang van hun lichamelijke
en psychische gezondheid verwelkomen! (Op een Engelse website lazen we al een aantal keren in dit
verband: “You gave me back my life!”)
Is het niet allemaal een beetje ongeloofwaardig, al deze succesverhalen?
Nou, nee. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat je in eerste instantie een beetje sceptisch reageert op dit soort
berichten. Je hebt al vaker geweldige gezondheidsverhalen gehoord, die dan achteraf NIET waar bleken te
zijn. Maar in dit geval is dat zeker NIET het geval: dit B12 verhaal van ons klopt gewoon 100%. Ik bedoel:
langzaam maar zeker stromen nu bij ons, de zeer positieve ervaringsverhalen binnen van mensen die 3
maanden aan de gang zijn geweest met die twee soorten B12 zuigtabletten. Laat mensen die verhalen maar
eens lezen – ze zijn met 1 klik op de computermuis te lezen op onze website.
Bovendien: in het door mij al eerder genoemde boek “Is het misschien Vitamine B12-tekort?”, van Sally
Pacholok en haar man Jeffrey M. Stuart, worden exact dezelfde krasse succesverhalen beschreven. Ik zal je
wat voorlezen. Hier:
“In dit boek zullen we de verhalen vertellen van mensen die ooit bedlegerig waren en nu weer kunnen
lopen..Mensen die bevrijd zijn van vreselijke pijn in benen en rug- Mensen die verlost zijn van hun
geheugenverlies, hun depressie, hun schizofrene verschijnselen… Mensen die na B12-therapie weer op een
gewone manier kinderen ter wereld konden brengen…en zelfs in hun ontwikkeling beschadigde en
autistische kinderen die er onwaarschijnlijk veel baat bij hebben gehad dat hun te lage vitamine B12-niveau
werd ontdekt en behandeld. Al deze mensen hebben een enorme verbetering van hun situatie meegemaakt
nadat ze een van de eenvoudigste en veiligste behandelingen hebben ondergaan: een paar injecties, of in
sommige gevallen tabletten met een megadosering vitamine B12”. (Geciteerd uit het boek van Sally
Pacholok en Jeffrey M. Stuart, “Is het misschien vitamine B12-tekort? Een epidemie van misdiagnoses”).
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Al moet ik er wel deze kanttekening bij maken: De schrijvers hadden en hebben nog geen weet van ‘de B12zuigtabletten-vondst’ van natuurarts Hans Reijnen uit Deurne, dat verreweg de meeste B12-patienten, zo’n
95%, tegenwoordig heel goed zonder die B12-injecties, met dus alleen Vitamine B12 zuigtabletten, in hoge
doseringen, uitstekend kunnen worden geholpen.
Toch zal lang niet iedereen jullie verhaal kunnen geloven.
Dat denk ik ook. Als mensen toch sceptisch blijven: prima, maar dan is dit B12-verhaal, en deze B12-aanpak
die wij doorgeven, blijkbaar niets voor hen. Maar wij richten ons met name op al die kwakkelende
medelanders die maar NIET kunnen opknappen van hun kwalen, aandoeningen en/of ziekten. Of die
langzaam maar zeker afgegleden zijn naar een bedroevend niveau van gezondheid en vitaliteit: juist voor
hun is onze informatie mogelijk GOUD waard. En als ze deze mogelijkheid, deze grote kans voor verbetering
van hun situatie, oppakken en het helpt dan ook daadwerkelijk binnen 6 tot 12 weken…man, dat is
fantástisch om mee te maken: daar doen we het allemaal voor! En trouwens: we doen het ook voor zij die
(nog) geen stem hebben, of niet in staat zijn hun stem te verheffen: de –ongeboren- kinderen, de mensen in
psychiatrische instellingen en bijvoorbeeld al die ouderen in bejaardentehuizen en geriatrische tehuizen.
Juist voor hen, voor hún gezondheidsbelang, dat mogelijk in het geding is door een niet herkend Vitamine
B12-tekort, komen we NU op.
Over hoeveel mensen met een B12- tekort praten we?
Ja, dat is eigenlijk ook heel schrikbarend: Reële schattingen, mede op basis van onderzoek in de VS en de
UK, stellen dat zeker rond de 10 % á 25% van alle mensen (!) die chronische onbehandelde ziekte van een
vitamine B12-tekort zouden kunnen hebben. In Nederland zou het dan gaan om tussen de 1,6 en 4 miljoen
mensen. Sally Pacholok, een verpleegkundige uit Detroit, VS, auteur van het in 2005 verschenen boek
“Could it be B12?” zegt:“We praten dus over een enorme Volksziekte die zijn weerga niet kent en die nu
nog bijna altijd over het hoofd wordt gezien, met vaak desastreuze gevolgen voor de miljoenen patiënten”.
En ik vond een trouwens, heel opvallend, een mooi citaat van een Nederlandse internist, Dr. Adrie van Vliet,
van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht: “Het is zinvol dat er meer aandacht komt voor de klachten
die het gevolg zijn van een B12-tekort. Maar veel artsen denken er pas laat aan of zien de mogelijkheid over
het hoofd, omdat de symptomen ook met heel andere aandoeningen kunnen samenhangen” (Uit: Santé,
2011).
Dat is toch positief?
Inderdaad: Een verfrissend wakker geluid uit de medische hoek in Nederland.. Ik heb nog een mooi citaat
voor je in dit verband. Even zoeken..Hier: Hajo Auwerda, internist in MC Dronten en MC Zuiderzee: “Mensen
met een tekort aan Vitamine B12 zijn vaak extreem moe en hebben vage, ongespecificeerde klachten als
een tintelend gevoel in de handen of voeten, spierzwakte en gewrichtspijnen. Veel huisartsen leggen niet
direct de relatie tussen de klachten en het vitaminetekort, met gevolg dat veel patiënten worden
doorverwezen naar de psycholoog of psychiater, of zij schrijven antidepressiva voor”.(Uit: Patiëntenblad
Doorgang, dec.2011). Alweer: wat een verfrissend wakker geluid uit de medische hoek! Daar ben ik blij om.
Ik zeg dan ook: Moge er nog vele collega’s, die net zo wakker over het Vitamine B12-vraagstuk zijn, als
Auwerda en van Vliet, volgen!
Maar hoe kan het nou eigenlijk het dat de diagnose van een Vitamine B12 tekort (ziekte van AddisonBiermer officieel geheten) zo vaak gemist wordt?
Goede vraag. Ik worstel deels ook nog steeds met die vraag…En mijn team ook. Ik kan er dit van zeggen: Er
is in elk geval sprake van een gebrek aan bewustzijn op dit gebied. Een gebrek aan kennis ook. Ze, de
professionals in de gezondheidszorg, ze zijn er ‘gewoon’ niet gespitst op.
En ook: iets wat je niet weet, kan je ook niet meten, of vaststellen. Zoals Cruijff het zo mooi zegt: “Je gaat
het pas zien als je het doorhebt”. En artsen en psychiaters en andere professionals in de gezondheidszorg
hebben het massaal nog niet door.. Ik citeer in dit verband iets heel verbluffends:
“Kennis van en bewustzijn over het fenomeen van een Vitamine B12-tekort is bij de huidige generatie van
artsen en neurologen zo goed als afwezig”. Aldus de Britse dokter Joseph Chandy die zich al sinds 1981 als
een van de weinige artsen druk maak over dit onderwerp van een B12-tekort.
Hij zegt ook: “Het gevolg hiervan is dat er wereldwijd verkeerde diagnoses worden gesteld, verkeerde
behandelingen worden gegeven en dat er sprake is van onnoemlijk lijden en tragische sterfgevallen”.
(Citaten uit het voorwoord van het boek van Pacholok en Stuart, Is het misschien B12-tekort?”)
Maar artsen zijn toch goed opgeleid en horen dit B12-tekort-verhaal toch te weten?
Dat zou je misschien denken, ja. Maar artsen hebben tijdens hun opleiding nauwelijks onderricht gehad in
het hele Vitamine B12-tekort vraagstuk. Ze weten, of, beter gezegd: dénken te weten, dat een Vitamine B12tekort tamelijk zeldzaam is. En dat het alleen in een ver gevorderd stadium is vast te stellen, via een bloeden (tamelijk ingewikkeld) urineonderzoek.
Hier, hoor maar: “De meeste artsen denken, ondanks alle recente bewijzen van het tegendeel, dat Vitamine
B12-deficientie alleen de hematopoiese aantast, de vorming van bloedcellen.
Met andere woorden: het zou, in hun ogen, slechts een afwijking in het bloed zijn die leidt tot bloedarmoede
en megaloblastische (pernicieuze/schadelijke) rode bloedlichaampjes in het beenmerg. Terwijl Vitamine
B12-tekort een giftige (homocysteïne) ziekte is, die verscheidene essentiële lichaamsfuncties, verschillende
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klieren en de algehele stofwisseling en het zuurstoftransport door het hele lichaam heen, op meerdere
punten ernstig ondermijnt en aantast”.
(Uit: “Is het misschien B12-tekort?”)
En áls artsen het al vaststellen, zo’n B12-tekort, dan geven ze de patiënten ook vaak nog eens één van de
minder effectieve soorten B12 (hydroco- of cyanocobalamine). En helaas ook nog op slechts tijdelijke basis.
En dat, terwijl mensen met een B12 tekort, in vrijwel alle gevallen die “Koning van alle Vitamines” altijd, voor
de rest van hun leven, aangevuld dienen te krijgen. Immers: er is sprake van een opname- en/of
omzettingsprobleem van B12 naar de effectieve vormen toe.
En dat probleem blijft. Of er moet een oplossing voor gevonden worden. En dat blijkt in de praktijk NIET
eenvoudig te zijn.
Wordt het niet eens tijd voor een rechtzaak vanwege bijvoorbeeld “verwijtbaar medisch falen”?
Tja..wij, als , wij zitten er zelf niet direct op te wachten – we geloven meer in de positieve kracht van deze
hier aangedragen nieuwe informatie en van nieuwe, goed onderbouwde, wetenschappelijke feiten. En we
geloven in de kracht van publiciteit en in de toennemende mondigheid van de patiënt.
En we geloven vooralsnog, tot het tegendeel bewezen is, in de bereidwilligheid van artsen en psychiaters
om nieuwe gegronde en wetenschappelijk verantwoorde feiten en aanwijzingen rond de Vitamine B12kwestie snel tot zich te nemen. En dat ze er vervolgens ook naar gaan handelen..
Hoe zit het met die landelijk vastgestelde waarden voor B12 in het bloed?
Daar zit het niet zo goed mee. De door de Overheid algemeen vastgestelde normaalwaarden voor Vitamine
B12, die nu bij het bloedonderzoek gehanteerd worden, zijn veel en veel te laag.
En zo kan het gebeuren dat vele, vele ‘B12-patienten’ als het ware ‘onder de radar’ van de medici blijven.
Mensen met een chronisch, gezondheid ondermijnend Vitamine B12-tekort worden niet opgemerkt. Worden
niet behandeld. Worden niet geholpen. Worden van het kastje naar de muur gestuurd. Met verkeerde
diagnoses en verkeerde aanpak (vaak veel overbodige diagnostiek) en verkeerde medicijnen.
En als het even tegenzit ook met een volkomen onterecht doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater:
“Het zit tussen uw oren”, zegt dan zo’n arts, “want wij kunnen echt niets vinden”. Ja, het is een treurige
situatie, waar we met z’n allen inzitten - nog wel..
Voor welke B12 bloedwaarden pleiten jullie dus?
Nu wordt meestal 140pmol/L als ondergrens gehanteerd. Dus bij alle patiënten die een waarde BOVEN die
140 hebben, wordt de diagnose Vitamine B12-tekort verworpen. Ook al is er al in december 2005 in een
artikel in het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) gepleit om die ondergrens te verhogen naar
200 pmol/l. Daar is tot dusver te weinig mee gebeurd, met die suggestie. Wat ons betreft kan de normering
beter minstens ruim verdubbeld worden. En kan beter een ondergrens van 300 of zelfs 400 worden
genomen.
Is B12-bloedonderzoek wel betrouwbaar?
Op zich kan het bloedonderzoek een goede indicatie geven of er sprake is van een mogelijk Vitamine B12tekort. Al, en dat zeggen we er direct bij, al zal de landelijk vastgestelde ondergrens van B12 van 140 pmol/l
wat ons betreft en van B12-activisten in Engeland en Amerika dus flink omhoog moeten.
Naar minstens 300 pmol/l en mogelijk zelfs rond de 400 pmol/l.
Maar dan nog: een bepaalde B12 waarde in het bloed kan een goede indicatie zijn, maar zegt tegelijk ook
helemaal niets over de B12 waarde op cel en op weefselniveau. Want dat kan niet gemeten worden. En als
je daar een Vitamine B12-tekort hebt, kun je tóch een reeks van gezondheidsklachten hebben. Ook al heb je
dus wel een ‘gunstige’ B12 bloedwaarde uitslag..
Ook hier geldt: (bloed-)testen moeten bepaald niet direct ‘Heilig’ worden verklaard. En klakkeloos of
blindelings geloofd..Niemand zou zich meer door een ‘gunstige’ B12 bloedwaarde uitslag nog in slaap
moeten laten sussen…
Wij zeggen: Als je tóch veel symptomen uit de Vitamine B12 tekort lijst kunt aankruisen, ondanks een
‘goede’ B12-bloeduitslag, dan ben je waarschijnlijk tóch lid van ‘de B12-tekortclub’ (Welkom, overigens). En
kun je maar beter zo’n proefperiode van 3 maanden B12 suppletie uit gaan proberen, lijkt ons. In die drie
maanden wordt dan vervolgens duidelijk of je gezondheid gebaat is met het gebruik van Vitamine B12.
En let op: als je een hoog foliumzuurgehalte in je bloed blijkt te hebben, is de meting voor wat betreft B12
niet meer betrouwbaar. Want een hoge foliumzuurstatus MASKEERT een eventueel Vitamine B12 tekort.
Tja: Het zou ideaal zijn om dit alles met je huisarts door te spreken en af te stemmen. Maar besef wel dat
deze HOOGSTWAARSCHIJNLIJK er nauwelijks iets van afweet. En dat je hem of haar met al die nieuwe
Vitamine B12-informatie, die je onder andere hier leest, UIT zijn of haar veilige comfort zone (van
deskundige arts) duwt. En dat vindt niemand aangenaam. Dus ook dokters niet. Wees daarom niet verbaasd
als je te maken krijgt met tegenstand, weerstand, ja met hoon, cynisme en laatdunkendheid. Daar dienen we
dus, als onverschrokken gezondheidspioniers, vooral slim en creatief mee om te gaan..
Blijkt dan binnen 3 maanden of die B12 helpt?
Ja, de praktijk wijst uit dat de meeste mensen na 6 tot 12 weken duidelijke verbeteringen in hun gezondheid
beginnen waar te nemen: meer energie, afname van klachten, betere weerstand, beter welbevinden,
opgewekter, etc., etc. (Sommigen mensen overigens al binnen 1 week..)
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Als het nou helemaal niets heeft gedaan, die B12, dan kan je ervoor kiezen om te stoppen met inname van
die 2 B12 soorten. Dan heeft deze aanvankelijk zeer kansrijke gezondheidsproef je jammer genoeg niets
opgeleverd en rond de 75 euro gekost. En dat is in elk geval qua kostenpost nog te overzien, lijkt me.
Trouwens: soms lees je hier en daar ook dat in enkele gevallen mensen pas na 6 maanden echt resultaat
beginnen te krijgen. Dus ook in dit verband moeten mensen vooral op hun eigen inzicht en intuïtie afgaan.
En hoe zit het wat B12 betreft met onze oudere medemens?
Daar zit het NIET zo goed mee, helaas..Ja, dit onderwerp, ‘de oudere medemens en B12’, heeft, naast
babies en kinderen, mij, en mijn hele team, misschien nog wel het meest geraakt, toen we ons in het
Vitamine B12 vraagstuk gingen verdiepen. Want ongelooflijk veel van onze oudere medeburgers - dat loopt
zeker in de tientallen procenten- kampt met de verdrietige en ellendebevorderende gevolgen van een
Vitamine B12-tekort. EN DIE OUDERE MEDEMENSEN WETEN DAT NIET. En die worden ook daarbij ook
NIET geholpen door hun artsen, neurologen, geriaters en psychiaters.
Ik spreek namens iedereen hier in mijn team, als ik zeg: Die situatie vind ik schrijnend, tergend en
INTOLERABEL.
Wat bedoel je met dat je die situatie ‘intolerabel’ vindt?
Nou, het is intolerabel als je de oudere medemens steeds dieper in het drijfzand van een haperende en
steeds meer falende gezondheid en afnemende geestelijke vitaliteit ziet zinken, terwijl er makkelijke,
simpele, effectieve, goedkope en levensreddende hulp mogelijk is!
Sterker nog: Als je je werkelijk intensief in dit hele Vitamine B12 vraagstuk verdiept, in deze ‘vergeten
Volksziekte”, zoals wij van vitamineb12nu.nl, dat de afgelopen zes maanden gedaan hebben, dan kom je
uiteindelijk uit op een opwindende, ja: verbluffende conclusie. Namelijk deze:
Het lijkt er sterk op dat de algemeen aanvaarde culturele gedachte, het algemeen geldende
paradigma, “dat ouderdom nou eenmaal met gebreken komt”, lang niet meer voor iedereen hoeft te
gelden.
Want vele, vele, vele zogenaamde “typische ouderdomsklachten”, waar je als oudere medemens (en je
omgeving..) maar mee moet zien te leven, blijken nou net die zo typische Vitamine B12- tekort symptomen
te zijn!
Zoals daar zijn: moeheid, vergeetachtigheid, verwardheid, depressie, tamelijk en in toenemende mate
levensmoe zijn, verlies van eetlust, persoonlijkheids-veranderingen, evenwichtsproblemen (veel vallen en
dan vaak ook een bot breken), osteoporose, pijnen in gewrichten en spieren, trillende ledematen,
hartritmestoornissen, ‘ouderdoms’-diabetis, Alzheimer, Dementie, Parkinson..
En HET GOEDE NIEUWS is dat OOK en dat JUIST de oudere medemens enorm veel gezondheidswinst
kan gaan boeken ALS ze de twee meest effectieve soorten Vitamine B12 krijgen toegevoegd: B12
Methylcobalamine en B12 Adenosylcobalamine. Daar zijn al hele indrukwekkende voorbeelden van.
Maar om hoeveel ouderen gaat het nu dus precies?
Schattingen zijn dat deze B12-tekort-ziekte bij minstens 20% van alle 60-plussers aan de gang is. En bij
maar liefst rond de 60% van alle geriatrische patiënten (dus bejaarden in speciale verzorgingstehuizen en
verpleeghuizen die extra veel zorg nodig hebben). Dit laatste is trouwens ook al eens aangetoond door een
geriater in opleiding aan het Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Deze onderzoeksresultaten zijn kennelijk ook
in de la blijven liggen.
En hoe zit het met vijftigplussers?
Vijftigplussers hebben een hoger risico op een B12-tekort. Vitamine B12 wordt namelijk niet meer goed
opgenomen wanneer er te weinig maagzuur wordt aangemaakt. En ongeveer 30% van de oudere bevolking
heeft inderdaad een verminderde maagzuurproductie. Het Amerikaanse Institute of Medicine heeft
vijftigplussers al aanbevolen om voldoende B12 in te nemen, hetzij via verrijkte voeding, hetzij via
supplementen. Al is dat Amerikaanse advies ook niet geheel vlekkeloos: supplementen met B12 worden
namelijk net zo goed NIET meer (goed) opgenomen als de B12 die uit dierlijke voeding komt: er is immers
een omzettings- en een opnameprobleem van B12 in de dunne darm. (Bron: Stover PJ. Vitamin B12 and
older adults. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2010, 13:24-27 Watanabe F. Vitamine
B12 sources and bioavailability. Exp Biol Med. 2007; 232:1266-1274)
Wat raden jullie ouderen nu aan?
Eigenlijk zouden alle oudere medemensen van zeg, boven de 50, en zeker boven de 60 jaar, op grote
landelijke schaal op een B12 tekort onderzocht moeten worden. Want ook voor hen geldt, dat, áls er een
tekort aan B12 wordt vastgesteld, er nog heel veel belangrijke gezondheidswinst te boeken is, als er wordt
overgegaan tot dagelijkse toevoeging van Vitamine B12.
Waarbij ‘de B12-zuigtabletten-vondst’ van dokter Hans Reijnen, zoals op onze website al besproken,
natuurlijk een belangrijke en hele praktische doorbraak te noemen is.
Komt een Vitamine B12-tekort OOK bij kinderen voor?
Jazeker. En dat heeft ons nog het meest geschokt, toen we ons in dit onderwerp gingen verdiepen. Bij 2 tot
5% van de kinderen (dat zijn er dus in Nederland vele tienduizenden!) is er een ernstig vermoeden van een
vitamine B12-tekort. En alweer: daar zijn de medici en andere professionals zich NIET bewust van..En
handelen daar dus ook naar..Namelijk niet of nauwelijks…
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Dat zo onschuldig klinkende “Vitamine B12-tekort”, leidt bij kinderen, bij baby’s (!), tot ernstig nadelige
gezondheidseffecten. Het B12 tekort bij kinderen leidt tot een achterstand van de lichamelijke groei en van
de geestelijke (leer)ontwikkeling. Het leidt tot concentratieproblemen, woordvindingsproblemen,
geheugenproblemen; tot verlaagde mentale prestatie(s), tot een verlaagd IQ, verstandelijke beperking(en),
prikkelbaarheid-gedragsproblemen, ongedurigheid, agressie, enzomeer.
Het B12-tekort leidt tot spraakproblemen, allergieklachten (voedsel, stof, metalen, enz.) en tot een falende
(zwakke) afweer (telkens ziek). B12-tekort leidt tot zindelijkheidsproblemen, tot krachtverlies in armen en
benen (soms leidend tot rolstoelgebruik). B12-tekort bij kinderen leidt tot problemen met het maken van
contact met andere mensen. Het leidt tot Autisme.ADHD, PDD-NOS. Vitamine B12-tekort leidt tot een
afwijkende hersen-CT/MRI/EEG: hersenatrofie, vergrote ventrikels, algehele vertraging van hersenactiviteit.
Het GOEDE NIEUWS is wél dat kinderen (babies) met een B12-tekort heel snel weer opknappen, of voor
een groot deel weer opknappen, als ze de juiste vitamine B12 toegediend krijgen.
Bij babies speelt het Vitamine B12-probleem dus ook?!
Ja, zelfs bij babies kan er helaas al sprake zijn van een Vitamine B12 tekort. Als de moeder namelijk zelf al
een probleem heeft om B12 goed op te nemen, zal ze vanzelfsprekend ook niet haar tijdelijk inwonende
kindje in die 9 maanden kunnen voorzien van de belangrijkste groei- en ontwikkelingsvitamine die er is.
Maar ook babies met een B12-opnameprobleem, kunnen B12 toegediend krijgen. En met prima resultaten!
Zwangeren zouden naast foliumzuur ook Vitamine B12 moeten innemen?
Inderdaad, ingewijden in het B12-vraagstuk staan achter dat idee. Het is intussen een algemeen bekend
advies dat een vrouw tijdens haar zwangerschap extra foliumzuur tot zich neemt. Wij pleiten er dus hier
voor, en daarbij baseren wij ons op tal van wetenschappelijke bronnen die we geraadpleegd hebben, dat
vrouwen die zwanger zijn (of willen worden!) ook geadviseerd gaan worden om Vitamine B12 er bij te gaan
gebruiken, in zuigtabletvorm. En dan het liefst de twee soorten B12 die voor het lichaam en de baby het
makkelijkste opneembaar zijn: methylcobalamine B12 en adenosylcobalamine B12 (ook wel dibencozide
genaamd).
NB: In dit verband: Hoofdstuk 9 uit het boek “Is het misschien B12 tekort?” heet: “Geen kinderen? Hoe
vitamine B12-tekort bijdraagt aan onvruchtbaarheid”.
En mensen met psychiatrische stoornissen en Vitamine B12-tekort? Wat valt daar over te zeggen?
Ook dit onderwerp laat mij bepaald niet onberoerd: Uit vele wetenschappelijke bronnen en uit talloze
ervaringsverhalen blijkt dat een flink deel van alle psychische stoornissen mede te maken kunnen hebben
met het hebben van een Vitamine B12-tekort.
En dat zou altijd in ALLE gevallen moeten worden uitgesloten. Moeten worden onderzocht OF dat inderdaad
wel of niet zo is. Een Vitamine B12-tekort doet namelijk ook vreemde dingen in de hersenen; het kan leiden
tot verwardheid, depressie, zelfmoordgedachten, manie, angsten, paranoia, ongepast sexueel gedrag,
wanen, hallucinaties, prikkelbaarheid, gewelddadig gedrag, schizofrenie, apathie en zo meer. Bovendien kan
een B12-tekort de symptomen van mensen met
Een psychische aandoening enorm verergeren.
In het boek van Pacholok en Stuart, “Is het misschien B12 tekort? “, staan in hoofdstuk 4, getiteld:”Ben ik
bezig gek te worden?”, pakkende voorbeelden van hoe mensen met een psychiatrische stoornis grote
vooruitgang boekten als ze Vitamine B12 toegediend kregen. Ook in het boek van Hans Reijnen, “Vitamine
B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten”, komen we die verhalen tegen.
Hier, een treffend citaat: “Huidig onderzoek wijst erop dat een laag nivo van Vitamine B12 in verband kan
worden gebracht met dementie en depressie…En ook met psychose, bipolaire stoornis (manisch-depressief
–red-) en catatonie”. Aldus psychiater Glenn Catalano en collega’s (in Annals of Clinical Psychiatry
2001,13(3):135-140.)
Waar pleiten jullie dus voor wat betreft mensen met een psychische aandoening?
Ook voor deze groep kwetsbare mensen pleiten we voor een landelijk grootschalig Vitamine B12 onderzoek
onder ALLE patiënten die verblijven in psychiatrische inrichtingen en wat dies meer zij. Het is namelijk heel
wel mogelijk dat ook onder deze groep medeburgers, die het vaak heel zwaar heeft met zichzelf en met hun
omgeving, ja: met hun leven zelf, dat er in die groep tallozen zijn die enorm gebaat zouden zijn met
dagelijkse inname van de twee hier al vaker besproken soorten Vitamine B12, methyl- en adenosylcobalamine. Let wel: in een bepaalde volgorde en in een bepaalde dosering. Zoals ik net al heb uitgelegd.
(Bo snuffelt vervolgens tussen al zijn paperassen en komt dan weer met een treffend citaat in dit verband:)
“Ik heb duidelijk de indruk gekregen dat wij ons als artsen, neurologen en psychiaters veel te weinig hebben
beziggehouden met de diagnose en behandeling van Vitamine B12-tekort”. Aldus psychiater John
Dommisse (in Primary Psychiatry 1996, 3(1):50-55. Zie ook www.johndommisemd.com)
Maar wordt een mens, al met al, niet heel erg boos als hij of zij steeds meer begint te begrijpen van
die ‘vergeten Volksziekte’, die Vitamine B12-tekort heet?
Inderdaad, die emotie is mij, is ons, bepaald niet onbekend, wat betreft het hele B12-vraagstuk. En anderen
ingewijden in deze in potentie revolutionaire gezondheidszorg veranderende materie hebben (hoe
vanzelfsprekend!) óók met die emotie te kampen. Hoor maar wat de schrijvers van dat ene dikke
wetenschappelijke boek, dat ik nu al zo vaak heb genoemd en geroemd, schrijven:
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“Dit boek is ontstaan uit frustratie en woede over deze verwoesting van levens. () Er is sprake van
hardnekkige onwetendheid en onachtzaamheid als het gaat om vitamine B12-tekort. Niet allen het grootste
deel van de medische gemeenschap is al meer dan tien jaar onverschillig als het gaat om vitamine B12tekort en de foutieve diagnoses die met betrekking tot deze aandoening worden gesteld, ook de overheid, de
media en de ziektekostenverzekeraars tonen geen belangstelling”. Aldus Sally M. Pacholok en Jeffrey M.
Stuart in hun boek “Is het misschien vitamine B12-tekort?”
Maar hoezo dringt dit B12-verhaal dan niet door?!
Ik citeer weer even deze schrijvers:
“Overal lopen wij aan tegen een overweldigende apathie. Een muur van onverschilligheid. Na twee decennia
onderzoek is wat wij aan de weet kwamen over het aantal gevallen van VITAMINE B12-tekort, de
verwoestende uitwerking ervan op het lichaam en het aantal niet gediagnosticeerde gevallen, ronduit
alarmerend”.
Schrijven dus deze twee bevlogen reguliere gezondheidswerkers uit de Verenigde Staten, Sally Pacholok en
Jeffrey M. Stuart. Beide zijn al ruim twee decennia actief om dit grote Vitamine B12-tekort vraagstuk op de
medische en op de politieke kaart te zetten. Tot dusver met nog weinig resultaat. Hun zeer informatieve
website heet: www.b12awareness.org
Hans Reijnen beschrijft in zijn boek ook nog een hele spirituele dimensie, die aan het Vitamine B12verhaal gekoppeld kan worden. Wat vind je, of beter: wat vinden jullie daar van?
Interessant, maar wij richten ons voorlopig liever op meer aardse zaken. Ook omdat we zoveel mogelijk
mensen willen bereiken met onze nieuwe informatie, als je begrijpt wat wij bedoelen.
Maar wat zegt hij dan over die spirituele dimensie?
In het kort: Hans Reijnen heeft in zijn praktijk in Deurne geconstateerd dat een opvallend grote groep van
mensen met een B12-tekort, zeer spiritueel geïnteresseerd en vaak ook spiritueel begaafd is. En al lange tijd
vooral met veel wilskracht zaken op aarde, ‘voor de nieuwe tijd’ proberen neer te zetten. Maar het is en blijft
moeizaam want juist die groep mensen (mensen met een ‘missie’) wordt al langere tijd zeer gehinderd door
een haperende gezondheid en een verlies aan energie en geestelijk welbevinden, als gevolg van een
Vitamine B12-tekort.
Aan die frustrerende en soms ook moedeloos makende situatie komt doorgaans een snel einde, als die
mensen de hier beschreven twee soorten Vitamine B12 krijgen toegediend.
Hans Reijnen zei laatst tegen ons: “Dat is fantastisch om mee te maken. Ze komen meestal in 6 tot 10
weken vol in hun energie terug en gaan dan met extra energie juist datgene doen waarvoor ze nou juist op
aarde zijn gekomen. En waar ze eerder zo in werden tegengehouden door die kwakkelende gezondheid en
vitaliteit. Zij gaan zo meehelpen om de overgang van het vissentijdperk naar het aquariustijdperk te
bespoedigen”.
En wat vinden jullie daar dan van?
Alweer: interessant. Het kan. Het zal. Het is mogelijk. Wij nemen daar kennis van. Hoe dan ook: de juiste
Vitamine B12-zuigtablet-toevoeging is een nieuw ZEER belangrijk stukje gereedschap voor vele mensen,
spiritueel of niet, met ‘een missie’ of niet, om een grote gezonde, vitale en energetische duw in de rug te
krijgen. In wélk tijdperk we ook zitten of naar toe gaan..Dát is voor ons het belangrijkste perspectief om ons
voor in te zetten. Voor de rest zijn we inderdaad benieuwd wat straks al die extra vitale en weer
(grotendeels) herstelde mensen allemaal (alsnog) gaan doen…
En we vonden het in dit verband overigens ook zeer verhelderend om recentelijk het ervaringsverhaal van
ene Margreeth Stoffers, over haar B12-ervaringen, te mogen ontvangen (ook te lezen bij de rubriek
‘ervaringsverhalen’ op de openingspagina van deze website –red-).
Ze is zelf namelijk zeer spiritueel geïnteresseerd en had mede daardoor, en ook op advies van diverse
alternatieve therapeuten, ook de gewoonte ontwikkeld om bij de vele gezondheidskwalen die ze in de loop
der jaren had, zichzelf telkens ‘heel spiritueel’ af te vragen: “Wat zegt deze kwaal over mij? Wat wil dit mij
zeggen? Maakt het inderdaad onderdeel uit van het spirituele groeiproces waar ik sowieso al in zit?” Etc.,
etc. Om dan er uiteindelijk achter te moeten komen dat ze met de eenvoudige toediening van de twee hier al
uitvoerig besproken Vitamine B12 soorten vrijwel elke kwaal waar ze last van had, heeft kunnen genezen.
Ze schrijft ons, en ik citeer:
“Jarenlang hoorde ik van therapeuten dat ik flink “in proces” was, spiritueel gezien dan, en dat dit bij mij de
klachten veroorzaakte. Omdat ik ook geen andere verklaring had, geloofde ik dit…
Nu is mij duidelijk dat een tekort aan vitamines héél veel problemen kan geven en dat dit dus los staat van
welk spiritueel proces dan ook. Natuurlijk ben ik ook met spirituele processen bezig, maar dat veroorzaakte
bij mij NIET de bovengenoemde klachten”. Tot zover Margreeth.
Is er nog iets dat je kwijt wil?
Ja. En wel dit: Het duurt misschien even voordat “het B12 muntje” bij je gaat vallen. Maar als dat muntje valt,
val je in eerste instantie zelf ook bijna letterlijk van je stoel. Hou daar rekening mee. Want dan is het net of je
in één klap een hele Nieuwe Werkelijkheid ziet in het land van de zieken, de MOEdelozen en andere
lichamelijk en psychisch ontregelden. En dan zie je bijvoorbeeld ineens al die ouderen om je heen, met
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rollators, scootmobiels en krukken; ouderen met een vaak brakke en broze vitaliteit en met veel
zogenoemde ‘ouderdomsklachten’..
En dan denk je onwillekeurig toch al heel snel: Zouden al die lieve (of knorrige) oudere mensen, die ons land
mee hebben opgebouwd, met nu al die klachten, met al dat ongemak, die pijn en dat (stille)verdriet.. zouden
die niet stiekem een niet erkend en een niet herkend Vitamine B12 tekort kunnen hebben?? Een tekort, dat
nota bene zó simpel, goedkoop en effectief opgelost kan worden.. Zo zou je zomaar ineens rond kunnen
lopen. En ga je zien..heel veel ZIEN..
Tot slot: wat is nou het meest verbluffende van die hele B12 kwestie?
Dit: Er zijn op dit moment werkelijk miljoenen mensen, en niet alleen in Nederland, maar over de hele
aardbol verspreid, die op dit moment fysiek en of geestelijk LIJDEN aan een reeks van ziekten, klachten,
aandoeningen, van Alzheimer, Multiple Sclerose (MS), ME (extreme moeheid), vroege stadia van Parkinson,
autisme, leerstoornissen, bipolaire (manisch-depressieve) psychische stoornis, verlies van
gezichtsvermogen, schizofrenie, diabetische neuropathie, ‘ouderdomskwalen’, en andere ernstige en soms
‘ongeneeslijke’ aandoeningen.. En vrouwen die lijden aan borstkanker, en anderen met andere vormen van
kanker..
Dat..dat AL die mensen, van jong tot oud, in werkelijkheid weleens MEDE (of zelfs in z’n geheel) het
slachtoffer zouden kunnen zijn van een eenvoudig vast te stellen en uitstekend te behandelen en (in een
vroeg stadium) nog volkomen te genezen tekort aan Vitamine B12..
En dat AL die mensen, jong en oud, daarmee hun lichamelijke gezondheid en hun psychisch welbevinden
een enorme stoot in de goede gezonde richting kunnen geven..
Het verbluffende is..in nota bene 2012 is al deze kennis rond het tot dusver zeer onzichtbare Vitamine B12tekort-fenomeen, NU beschikbaar, haalbaar, uitvoerbaar, regelbaar…
Het enige wat we nodig hebben, is de BEREIDHEID om het te WILLEN zien. En om er vervolgens naar te
gaan HANDELEN.
Wat dat betreft: ik doe hierbij, mede namens mijn team, ook graag een beroep op JOU om mee te gaan
helpen om deze opwindende nieuwe en zeer hoopgevende informatie rondom Vitamine B12 te helpen
verspreiden!
Benader alsjeblieft de media, de politiek, de ziektekostenverzekeraars, de patiëntenorganisaties (!), de
medici, de psychologen; schrijf in je clubkrant, studentenblad, vrijwilligersmaandblad; kopieer deze
informatie, geef het massaal door, praat erover, hou spreekbeurten, maak een link van onze website..
Kortom: laten we er SAMEN voor gaan zorgen dat inderdaad 2012 het jaar van Vitamine B12 wordt..En ook
de jaren erna..”.
Bo Baden, bedankt voor dit interview.
Graag gedaan. En had ik je al verteld dat Vitamine B12 een hele Megabelangrijke vitamine is??
©Vitamineb12nu.nl Schoorl, 28-01-2012 (update 22-03-2013)
https://vitamineb12nu.nl/vitamineb12-klantenservice-interview.php

Seksueel misbruik melden in Katholieke kerk nu strafbaar
Geplaatst op juli 20, 2013
Het seksueel misbruik van (hoofdzakelijk) jongetjes is bijna meer regel
dan uitzondering in de Katholieke Kerk. Het is de afgelopen jaren
gebleken dat bijvoorbeeld priesters waarvan bekend was dat ze jongens
misbruikten, omhoog gepromoveerd werden. De voormalige Paus
(Benedictus, voormalig kardinaal Radzinger) was de grote
dossierbeheerder van het seksueel misbruik. Nu hebben we een jezuïet
als paus. En deze paus (paus Franciscus) heeft niet het misbruiken van
jongetjes strafbaar gemaakt, maar het rapporteren van dat misbruik.
Kortom: “Waag het niet om er ooit nog iets over te zeggen of u wordt uit uw positie ontheven!“. Sterker nog
er is een Vaticaanse wet uitgevaardigd waarin dit een straf op levert van twee jaar gevangenisstraf. Lees
meer in dit (Engelstalige) artikel.
In een eerder artikel heb ik al eens uitgelegd waarom seksueel misbruik van minderjarigen zo veel voor komt
binnen de elitaire toplaag. En vergist u zich niet; Vaticaanstad is het machtscentrum van de wereld. Dit is de
thuishaven van de jezuïeten-orde; de daadwerkelijke macht achter de schermen. De wereldleiders inclusief
de elitaire familie-bloedlijnen vallen onder het bestuur van deze ridder orde van Jezus. De enige manier om
dit systeem te doen vallen, is het niet langer zelf te helpen het in stand te houden.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_S0xwqdpoH0
http://martinvrijland.com/2013/07/20/seksueel-misbruik-melden-in-katholieke-kerk-nu-strafbaar/
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Obama haalt verkiezingsbelofte bescherming klokkenluiders van internet
'Zelfs laaggeplaatste NSA-medewerkers kunnen privécommunicatie
mensen inzien' - Pentagon klaagt over burgerjournalisten
Duits protest tegen Obama's spionageactiviteiten.
Nu de regering in Washington alles in het werk stelt om
klokkenluiders zoals Edward Snowden te vervolgen, blijkt de pagina
met verkiezingsbeloften van Obama's campagneteam, change.gov,
plotseling uit de lucht te zijn gehaald. Op deze pagina konden de
verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president worden
nagelezen en vergeleken met zijn daadwerkelijke beleid. Eén van
Obama's talloze gebroken beloften was juist het beschermen van
klokkenluiders. Volgens Sunlight Foundation waren Obama's verkiezingsbeloften op change.gov na 8 juni,
twee dagen na de eerste onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden, niet meer opvraagbaar.
Overigens was Snowden op dit tijdstip nog niet persoonlijk naar buiten gekomen.
Obama 2008: Klokkenluiders 'Moedig en patriottisch'
'Als het over verspilling, bedrog of ambtsmisbruik in de regering gaat, is een actieve regeringsmedewerker
die zich verplicht voelt aan de integriteit van het openbare leven en bereid is dit (openlijk) uit te spreken,
vaak de beste informatiebron,' aldus change.gov op basis van Obama's beloften. 'Zulke moedige en
patriottische daden kunnen veel levens redden en sparen vaak belastinggeld uit. Ze zouden daarom meer
moeten worden aangemoedigd dan onderdrukt.'
'We moeten medewerkers van openbare diensten op staatsniveau in staat stellen op foutief gedrag te letten
en voor een goede arbeidsmoraal te zorgen. Barack Obama zal de wetten over klokkenluiders zo
versterken, dat medewerkers... die verspilling, bedrog en ambtsmisbruik ontdekken, worden beschermd.
Obama zal ervoor zorgen dat de staatsautoriteiten de beweringen van klokkenluiders sneller zullen nagaan,
en klokkenluiders volledige toegang tot rechtspleging en een juridische procedure hebben.'
Nog geen reactie Witte Huis - Insider Threat gericht tegen klokkenluiders
Het Witte Huis heeft nog steeds niet gereageerd op de talrijke vragen waarom de site van het internet is
gehaald. Tenslotte had change.gov zelf de mogelijkheid gegeven om de verkiezingsbeloften van Obama te
vergelijken met zijn daadwerkelijke acties. De site is overigens op Wayback Archive gearchiveerd.
Gedurende lange tijd stond er op change.gov de opmerking dat de 'overgangsfase voorbij is en de nieuwe
regering zijn werk is begonnen', samen met een link naar whitehouse.gov. Nu is enkel de link nog
overgebleven, en zijn ook de andere pagina's van change.gov. vanaf de startpagina niet meer toegankelijk.
In plaats daarvan wordt de bezoeker aangeraden om op de internetsite van de regering verder naar
informatie te zoeken.
Nog voor de onthullingen van Snowden, maar ná die van korporaal Bradley Manning op WikiLeaks, zette de
regering Obama het programma Insider Threat in gang, met als doel toekomstige onthullingen en lekken van
informatie te voorkomen. Alle regeringmedewerkers kregen het bevel om elkaar in de gaten te houden.
Wel zouden personen die zich met hun bezwaren en onthullingen aan de normale protocollen houden, beter
tegen represailles moeten worden beschermd. Vier klokkenluiders op het gebied van nationale veiligheid
hebben echter gezegd dat ze, nadat ze hun verzoek bij de inspecteur-generaal van het ministerie van
Defensie hadden ingediend, juist door het ministerie werden vervolgd. (1)
'Laaggeplaatste NSA'ers kunnen privécommunicatie inzien'
Het spionageschandaal in de VS woekert ondertussen voort. Volgens Glenn Greenwald, de columnist die in
de Britse krant Guardian uitgebreid schrijft over de macht van de NSA, kunnen zelfs laaggeplaatste NSAmedewerkers de privécommunicatie van mensen inzien. Samen met andere NSA-critici en analisten zal
Greenwald aanstaande woensdag getuigen voor het Amerikaanse Congres.
Greenwald wijst erop dat er wetten bestaan die het verbieden om zonder aanleiding telefoongesprekken,
emails en internetgedrag van burgers te bespioneren, maar dat de NSA deze wetten totaal negeert. 'Ze
hebben een onvoorstelbaar krachtig, inbreukmakend middel, precies zoals Snowden heeft omschreven,'
aldus Greenwald. (2)
Pentagon klaagt over burgerjournalisten
Het Pentagon beklaagde zich vorige week over burgerjournalisten, sociale media en andere alternatieve
nieuwsbronnen, die ervoor zorgen dat het publiek steeds beter op de hoogte is van de voortdurende leugens
en tegenstrijdige verklaringen van de overheid. 'Als er slechte dingen gebeuren, zou het Amerikaanse volk
dat van ons moeten horen, niet van (bijvoorbeeld) Drudge Report,' aldus een officiële woordvoerder.
Volgens Alex Jones van Infowars was dit een verkapte erkenning van het Pentagon dat de informatie die op
alternatieve sites zoals Drudge Report wordt verspreid, betrouwbaar is. De onafhankelijke nieuwsmedia
beginnen hierdoor een almaar grotere impact te hebben op de burgers (3). Dit blijkt ook uit andere
onderzoeken in bijvoorbeeld Europa, waaruit naar voren komt dat de reguliere media steeds minder worden
vertrouwd.
Xander - (1) KOPP, (2) Business Insider, (3) Infowars
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Na Detroit dreigt ook bankroet voor Chicago, Philadelphia, Houston, Los Angeles, Miami
Gemiddelde inkomen Amerikaan sinds aantreden Obama ingestort
Het centrum van Detroit anno nu. Uitleg is overbodig.
Terwijl president Barack Obama de verdergaande instorting
van de Amerikaanse economie op zijn inmiddels zo
kenmerkende 'Saul Alinsky'-stijl een 'opleving' noemt, staan na
Detroit ook andere miljoenensteden zoals Houston, Los
Angeles, Philadelphia, Miami en Obama's hometown Chicago
op de rand van het bankroet. De steden komen bij elkaar
opgeteld ongeveer $ 1 biljoen tekort.
Een halve eeuw nadat Detroit hét autocentrum en één van de
rijkste steden van de VS was, is de vervallen stad het trieste
voorbeeld geworden van de de-industrialisering van Amerika
door de macht van de Wall-Street-banken en multinationals, die door hun globaliseringpolitiek miljoenen
banen naar lagelonenlanden hebben verplaatst.
Torenhoge schulden door pensioenen
De stad, waar het aantal inwoners daalde van 1,8 miljoen in de jaren '50 naar 700.000 nu, heeft een schuld
van $ 18 tot $ 20 miljard dollar en boekte in amper twee maanden tijd een begrotingstekort van $ 386
miljoen. Eén derde van het tekort is door de vaak torenhoge pensioenen ontstaan. De banken, die zelf met
biljoenen belastinggeld werden 'gered', weigerden Detroit te hulp te schieten met een lagere rente of
kwijtschelding van schulden, waardoor Detroit niets anders dan officieel bankroet kon gaan.
In Detroit staan in compleet vervallen wijken tienduizenden huizen leeg. In aanbouw zijnde
kantoorgebouwen zijn nooit voltooid, de straatverlichting is op veel plaatsen uitgevallen en er is amper nog
geld voor brandweer, ziekenhuizen, scholen en politie. De officiële werkeloosheid bedraagt 25%; armoede
en criminaliteit zijn geëxplodeerd.
Chicago, Philadelphia, Houston, Los Angeles
'Dodenstad' Detroit haalde ook in ons land de media, maar het beslist niet de enige Amerikaanse stad die
feitelijk bankroet is. Obama's hometown Chicago moet $ 19 miljard aan rentebetalingen ophoesten. Het
wordt een 'enorme belasting' om de begroting rond te krijgen. Burgemeester Daley heeft inmiddels
aangegeven dat de stad de ambtenarenpensioenen niet meer kan betalen.
Ook Philadelphia is effectief bankroet. De burgemeester onderhandelt achter gesloten deuren met WallStreet-banken over de verkoop van stadsbezit en andere vermogenswaarden. Ook Houston is volgens
ambtelijke accountants failliet. De eerste burger van Los Angeles houdt nog vol dat 'bankroet gaan geen
optie is', maar de stad heeft na jarenlange ernstige financiële problemen mogelijk geen andere keus meer.
'Griekse toestanden'
Baltimore zal naar verwachting ook de 'Vallejo-kaart' moeten trekken. De stad Vallejo in Noord Californië
ging in 2008 bankroet en staat sindsdien onder toezicht van een faillissementsrechtbank. De afgevaardigde
van Miami geeft aan dat de stad alleen nog maar op een officieel bankroet kan hopen. Volgens Chris
Christie, gouverneur van New Jersey, stevent zijn staat op 'Griekse toestanden' af.
De stad Scranton is eveneens blut. De burgemeester kortte de lonen van alle ambtenaren, inclusief politie,
brandweer en zijn eigen salaris, naar $ 7,25 per uur. Harrisburg, de hoofdstad van de Pennsylvania, heeft
het faillissement aangekondigd. Ook Stockton, Oakland, San Bernardino zijn geruïneerd en kunnen de
pensioenen niet meer betalen. (1)
Inkomen Amerikaan na komst Obama ingestort
Uit statistieken van de Fed in St. Louis blijkt dat de groei van het persoonlijke inkomen van de Amerikaan
sinds het aantreden van Obama compleet is ingestort en inmiddels zelfs negatief is (zie statistiek hieronder).
'De economie is nu veel sterker dan 4 1/2 jaar geleden,' beweerde Obama echter. (2)
Het gemiddelde inkomen van de Amerikaan sinds de jaren '60.
Rood: tijdperk Obama. Ook hier is uitleg overbodig.
Met dit soort krankzinnige uitspraken begint hij steeds meer op
de beroemd geworden Irakese minister van Informatie
Mohammed Saeed al-Sahaf te lijken, die op TV beweerde dat
Amerika was verslagen, terwijl de Amerikaanse tanks achter
hem Baghdad binnenreden. Achter Obama's rug is de VS
almaar sneller aan het instorten, maar de president noemt dit
'herstel'.
Veel meer bewijs dat Obama een 'Manchurian president' is die
doelbewust toewerkt naar de ondergang van Amerika kan er
nauwelijks worden geleverd.
Xander - (1) KOPP, (2) Zero Hedge
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Smurf je kind het ziekenhuis in
Verslagje uit de praktijk van een gemotiveerde blogster/schrijfster : “Vorige week kreeg ik ineens een
Whatsappje van mijn uitgever. Zij heeft een zoontje van 6 jaar oud en ze was de nacht ervoor met hem in
het ziekenhuis beland. Met netelroos over zijn hele lichaam, oedeem benen en zweetaanvallen.
De kinderarts vroeg haar of haar zoontje misschien Skittles (soort M&M’s) had gegeten en ja, na wat
navragen bleek dat hij een flinke hoeveelheid had binnengekregen, die middag ervoor op een kinderfeestje.
De arts vertelde dat hij met grote regelmaat (!) kinderen aantrof die sterke allergische reacties op de
felblauwe kleurstof met het nummer E133 hebben..
Overigens niet alleen in Skittles aanwezig, maar ook in het o zo populaire Smurfenijs. Recent plaatste het
Haarlems Dagblad er nog een blij stukje over in de krant, dat een ijssalon in Haarlem meldde dat kinderen
huilend aan de toonbank staan wanneer het er een keertje niet is.
Voor mij direct reden om even de boeken in te duiken en dan met name het geweldige boekje Wat zit er in
uw eten? van Corinne Gouget. Handig naslagwerkje in de e-nummer jungle.
Ineens waren die hysterisch huilende kinderen in de ijssalon niet zo onwaarschijnlijk meer. E 133 heeft
volgens Gouget als risico’s hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid en geldt als kankerverwekkend.
Bron :
http://www.detoxcoach.nl/smurf-uw-kind-het-ziekenhuis-in-met-smurfenijs/#sthash.Qi0pqJC1.dpuf
http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article23470893.ece/Zomerpagina-Blauw-3
Inmiddels is er een verzoek ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid om een waarschuwing te
doen uitgaan naar (nog onwetende) ouders…

'98 miljoen poliovaccinaties bevatten kankerverwekkend virus'
Verband SV-40 virus met kanker al 52 jaar bekend - 'Meeste kankergevallen op de wereld waarschijnlijk
veroorzaakt door vaccins'
De gezaghebbende Amerikaanse gezondheidsinstantie, het Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), heeft opnieuw
belangrijke informatie over vaccins van zijn website verwijderd. Tot
98 miljoen Amerikanen blijken te zijn ingeënt met een poliovaccin
dat een kankerwekkend virus bevatte. De CDC heeft toegegeven dat
dit vaccin de oorzaak kan zijn dat miljoenen Amerikanen kanker
hebben gekregen. Het is niet bekend of dit vaccin ook in Europa of
Nederland is gebruikt.
Deze informatie werd door het CDC in officiële statistieken vermeld
onder het thema 'Kanker, Simiaanvirus 40 (SV40) en poliovaccin'. Inmiddels zijn de gegevens van de site
verwijderd, maar niet voordat RealFarmacy.com de bewuste pagina had gearchiveerd (inmiddels lijkt ook
Google deze pagina te hebben geblokkeerd). Dit werd waarschijnlijk uit voorzorg gedaan, omdat er de
laatste tijd veel over het verband tussen kanker en SV-40 wordt geschreven.
Verband virus met kanker al 52 jaar bekend
De gevestigde orde wil pertinent niet dat deze feiten bekend worden bij het grote publiek, want al in 1961 (!)
stelde het National Institute of Health (NIH) een direct verband vast tussen SV-40 en het ontstaan van
tumoren. 'Net als andere polyomavirussen is ook SV-40 een DNS-virus, dat bewezen tumoren en kanker
veroorzaakt,' aldus RealFarmacy. 'Men neemt aan dat SV-40 de transcriptiecapaciteit van
tumoronderdrukkers in mensen onderdrukt... Gemuteerde genen kunnen aan oncontroleerbare celwoekering
bijdragen, die dan kanker veroorzaakt.'
Michele Carbone, professor pathologie aan de universiteit van Hawaii, ontdekte dat SV-40 in veel gevallen
aan de basis van botkanker en mesothelioom -een steeds vaker voorkomende vorm van longkanker- staat.
Bij ongeveer éénderde van de door hem onderzochte gevallen van osteosarkoom en 40% van andere
vormen van botkanker werd het SV-40 virus vastgesteld. Bij de gevallen van longkanker was dit zelfs 60%.
Kanker door polio- en hepatitis-B vaccins
'Veel autoriteiten geven inmiddels toe dat een groot aantal -zo niet de meeste- kankergevallen op de wereld
afkomstig zijn van de poliovaccins van Salk en Sabin en de Hepatitis-B vaccins, die met behulp van apen
worden geproduceerd,' vervolgt RealFarmacy. 'Men zegt dat mesothelioom het gevolg van asbest is, maar
uit onderzoeken blijkt dat 50% van de behandelde mesotheliomen niet door asbest, maar door SV-40
virussen in poliovaccins ontstaat.'
Xander - (1) KOPP (/ RealFarmacy / Natural News / SV40 Foundation)
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Malaria te genezen met MMS, Rode Kruis houdt openbaring wondermiddel tegen!
Op 12 december 2012 is er in het Luuka district in Uganda een klinische test uitgevoerd op 600 vrijwilligers
met het middel MMS of voluit Multi Miracle Solution. In dit gebied komt de nog steeds dodelijke ziekte
malaria vaak voor en veel mensen bezwijken aan de gevolgen van deze ziekte.
Via twee lokale radiozenders werden bewoners opgeroepen zich te melden om te testen op malaria en
vrijwillig een behandeling met MMS aan te gaan. Ruim 600 mensen meldden zich waarvan 154 malaria
hadden. Na de eerste dag bleken 143 malariapatiënten genezen, de overige 11 bleken de oplossing niet
geheel of zelfs niet ingenomen te hebben. Voor hen was er een tweede ronde waarnaar ook zij allemaal
genazen van malaria. De medewerkers van het hospitaal, verbonden aan het Rode Kruis, die de testen en
de behandelingen uitvoerden waren op geen enkele wijze in contact geweest met bronnen uit de farmacie
waardoor ze vrij van vooroordelen konden werken en een zuivere klinische test konden uitvoeren.
VIDEO
Tot nu toe alleen maar reden om te juichen nietwaar? Zij het niet dat het Rode Kruis, ondanks de
gedocumenteerde gegevens, video’s en getuigenissen, nu deze resultaten bestrijdt en zegt dat ze niet
kloppen. Zelfs de verteller van de video die er met zijn neus bovenop gestaan heeft en alle genezen
patiënten voorbij heeft zien komen heeft na het openbaren van de resultaten op het internet alle moeite
gedaan om de bevindingen te weerleggen zonder echte argumenten.
Wat is er aan de hand is de volgende logische vraag? Hoe kan het toch dat de farmacie alle natuurlijke
remedies bestrijdt en stelt dat ze niet werken terwijl keer op keer door mensen bewezen wordt dat veel
alternatieve geneesmiddelen, veelal natuurlijke producten die niet patenteerbaar zijn, beter, veiliger en echt
werken tegen tal van aandoeningen, ernstige en minder ernstige? Als je de farmacie mag geloven hebben
mensen tot de introductie van de farmaceutische medicijnen geen enkele manier gehad om ziektes te
bestrijden.Deze video,eerdere artikelen over medische toepassingen van hennep en abrikozenpitten
en de resultaten bewijzen het tegendeel. Sterker nog, voor de introductie van de chemische
medicijnenindustrie bevatte vrijwel elk geneesmiddel hennep of soortgelijke stoffen en werkten beter dan
menig modern medicijn. Daarnaast blijken natuurlijke geneesmiddelen geen of nauwelijks bijwerkingen te
hebben die de patiënt zouden kunnen verzwakken zoals elk modern medicijn wel doet. In tegendeel, bij
gebruik van natuurlijke geneesmiddelen zoals MMS, Hennep en vele andere middelen, blijkt het
immuunsysteem zelfs een boost te krijgen.
Dit onderzoek en de manier waarop zelfs deze klinische test, volledig gedocumenteerd en gecontroleerd,
aan de kant geschoven wordt door het Rode Kruis en zelfs ontkend, ondanks de beelden en de rapporten en
de eigen medewerking van het Rode Kruis, tonen maar weer eens aan hoe groot de macht van de
Farmamafia is en dat hun doelen geen menselijke zijn maar geldelijke, zeg maar winst. ”
(http://www.ifrc.org/en/news-and-media …).
Hoe dan ook, het lang gevraagde bewijs is geleverd, MMS werkt en hoe!
Alle Schriftlichen Beweise, Dokumente und Originalvideos zum downloaden
hier http://goo.gl/yTTCR
Video als download http://goo.gl/wKkRL
Rest mij verder nog de verschillende links te geven met naslagwerk en meer bewijs en het vriendelijke
verzoek deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden.
Informatie van Jim Humble over de gelekte mediafiles van het Rode Kruis;
http://www.jimhumble.org/downloads/
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4, VIDEO 5, VIDEO 6

Kinderen moeten in toilet eten uit respect voor vastende moslims
Posted on 26 juli 2013 door E.J. Bron
Een school in Maleisië heeft kinderen die niet meedoen aan de
ramadan naar de toiletten gestuurd om er te eten, uit respect voor
vastende moslims. Afbeeldingen van de troosteloze omgeving voor het
middagmaal van de kinderen op het internet, lokten meteen
verontwaardiging uit.
’Ik heb de algemene directeur opgedragen te onderzoeken of en
waarom niet-moslims in de toiletten moeten eten’, aldus minister van
Jeugd Khairy Jalamuddin dinsdag op Twitter. De school sloot de kantine tijdens de vastenmaand voor
renovatie. In Maleisië is 61% van de bevolking moslim.
Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130723_00667877
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Wereldwijd horen mensen een laag brommend geluid
(Update 31-7-2013)
De uitdrukking die men in het buitenland hiervoor gebruikt is de Humm,
een soort dreunend geluid dat overal ter wereld wordt gehoord.
Ondanks dat er diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn
uitgevoerd, kan niemand het nog verklaren.
Update, 31 juli 2013:
Naar aanleiding van ons enkele dagen geleden geplaatste artikel
ontvingen wij een aantal zeer interessante reacties.
Zo was er één mevrouw die zelf ook last heeft van dit brommende
geluid en ons er op wees dat er een Stichting bestaat voor mensen die
hier last van hebben: De Stichting Laag Frequent Geluid.
Zij schrijven ondermeer op hun website:
“Dit hoofdstuk geeft informatie over wat laagfrequent geluid is, wat de bron ervan kan zijn, wat de gevolgen
voor de mens kunnen zijn, hoe men het kan uitleggen en overbrengen aan niet-gevoeligen, door welk proces
de meeste gedupeerden gaan, hoe het op te sporen is, waar je de overlast kan melden en welke
oplossingen er eventueel voor handen zijn”.
Verder wees zij ons op een documentaire die in de maak is en die zal gaan over dit soort geluiden. Het is
een Crowd Funding Project van Cinecrowd, een platform waar filmmakers zich kunnen melden voor een
financiering van hun project.
Hier volgt de trailer van deze geplande documentaire: Wonen in het Paradijs, Leven in de Hel.
Dit zijn uiteraard lovenswaardige projecten, maar ondertussen heeft nog niemand echt een verklaring
omtrent de oorzaak.
Behalve misschien Drunvalo Melchizedek. We werden er door een lezer opmerkzaam gemaakt dat hij in het
onderstaande radio interview zegt (rond minuut 37), dat dit geluid volgens Russisch onderzoek wordt
veroorzaakt door het sterk afnemende magnetische veld rondom de aarde.
Tot zover de update, iedereen bedankt voor hun bijdrage en bij verder nieuws volgt er een nieuwe update.
Origineel artikel, 29 juli 2013:
Niet alleen kan dit geluid niet worden verklaard, maar wat ook niet duidelijk is is waarom het alleen op
bepaalde plaatsen voorkomt en slechts een klein percentage van de bevolking deze geluiden in de praktijk
hoort.
Het fenomeen is eigenlijk voor het eerst waargenomen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Mensen die het
hoorden schrokken van het irriterende laag frequente brommen.
De gevallen die zich voordoen hebben vaak een aantal gemeenschappelijke factoren. Over het algemeen
wordt dit geluid vooral binnenshuis gehoord en ’s nachts is het luider dan overdag. Het komt meer voor op
het platteland en veel minder in steden. Misschien komt dit ook omdat men op het platteland in het
algemeen minder achtergrond ruis heeft en het daardoor beter hoorbaar is.
Uit een onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd door Geoff Leventhal, een akoestisch expert uit Engeland,
kwamen interessante gegevens naar voren. Zo bleek dat in een gebied waar dit geluid zich voordeed maar
twee procent van de mensen die daar woonden het hoorden en dan betrof het vooral mensen in de
leeftijdsgroep 55 tot 70.
Vaak wordt het geluid omschreven als een stationair draaiende dieselmoter en zij die het horen worden er af
en toe knettergek van. “Het is een soort marteling waardoor je het soms wel wilt uitschreeuwen”, vertelde
Katie Jacques, een gepensioneerde dame, aan de BBC. “Het is ’s nachts veel erger. Het is moeilijk om in
slaap te komen omdat ik dit dreunende geluid in de achtergrond hoor. Je ligt te woelen en je raakt er steeds
meer door geïrriteerd”.
Het helpt niet erg als deze mensen door anderen die het niet horen, worden uitgemaakt voor zeurpieten.
Degenen die het wel horen klagen over hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, neusbloedingen en
slaapstoornissen. Er is tenminste al één geval bekend van iemand die in wanhoop tot zelfmoord is gedreven.
Bristol, in Engeland, was één van de eerste plaatsen op aarde waar de Humm werd waargenomen. In de
jaren '70 waren er ongeveer 1800 mensen daar die het geluid konden horen. De officiële verklaring van de
gemeente beperkte zich tot “verkeersgeluiden”.
Een andere plaats waar men veel last heeft van dit fenomeen is Taos in Nieuw Mexico, Amerika. Het geluid
begon hier in het voorjaar van 1991 en bewoners klaagden over een diep bromgeluid. Er kwamen
onderzoekers van de universiteit van Nieuw Mexico en daarnaast nog vele andere experts, maar niemand
slaagde erin om het geluid te identificeren.
Andere lokaties waar dit geluid wordt gehoord is Windsor in Ontario, Canada en in Bondi, een voorstad van
het Australische Sydney. Ook in Australië heeft men zonder succes een wetenschappelijk onderzoek
gedaan. Het beste advies wat ze daar aan de bewoners konden geven was om de muziek dan maar hard
aan te zetten zodat de bromtoon werd overstemd.
In Kokomo in het Amerikaanse Idiana kreeg de industrie de schuld. Omdat er in de buurt een Daimler
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Chrysler autofabriek is. Ondanks het nemen van allerlei geluid beperkende maatregelen blijven de bewoners
klagen over het geluid.
Waar de meeste onderzoekers het wel over eens zijn is dat dit fenomeen echt is en niet het gevolg van
massahysterie of mensen die dingen horen die er niet zijn.
Dat is dan een schrale troost voor iedereen die dit hoort, want alhoewel er allerlei mogelijke oorzaken
worden geopperd blijft het op dit moment niet veel meer dan maar wat raden. De oorzaak is en blijft
vooralsnog onbekend.
Iemand die er wel een verklaring voor heeft is UFO onderzoeker Jaime Maussan. Volgens hem zijn het
UFO’s die dit geluid voortbrengen.
In onderstaand videofragment zie je een voorbeeld van wat hij bedoelt. Begin 2012 verscheen er een
moederschip boven Hong Kong en vervolgens hoorde men het bizarre geluid.
Alle andere plaatsen ter wereld waar dit voorkomt brengt hij daarom dan maar in verband met
buitenaardsen. Om er een dramatisch tintje aan te geven noemt hij dit geluid “De trompetten van de
Apocalyps”.
Echter, in vrijwel alle gevallen wereldwijd wordt geen melding gemaakt van UFO’s op het moment dat het
geluid wordt waargenomen. Ook is de Humm, de bromtoon, weer een ander fenomeen dan de zogenaamde
Sonic Boom.
Een explosie met trillingen die het gevoel geven van een aardbeving, maar wat het niet is. Ook dit fenomeen
kan op geen enkele manier verklaard worden. Waarschijnlijk heeft er zich vorig jaar in Friesland ook iets
dergelijks voorgedaan.
Wat ook beide geluidseffecten gemeenschappelijk hebben is dat het Lijkt alsof deze de laatste jaren in
aantal en heftigheid toenemen waardoor je de conclusie zou kunnen trekken dat het wellicht een onderdeel
vormt van de aardveranderingen in z'n totaliteit waar we op dit moment mee te maken hebben.
Bron:
Alien Disclosure Group
www.laagfrequentgeluid.nl is green hosted by Superior Internet Services
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5566:wereldwijd-horen-mensen-eenlaag-brommend-geluid-update-31-7-2013&catid=37:wereld&Itemid=50

‘98 miljoen Amerikanen kregen poliovaccin besmet met virus
Complete artikel: www.niburu.eu
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft een pagina van haar
website verwijderd waarop stond dat 98 miljoen Amerikanen een
poliovaccin hebben gekregen in de periode dat het was besmet met
het virus SV40. Naar schatting zijn in de jaren 1955 tot 1963 tussen de
10 en 30 miljoen Amerikanen besmet met SV40, aldus de CDC.
SV40 is een polyomavirus dat in sommige aapsoorten wordt gevonden.
Net als andere polyomavirussen is SV40 een DNA-virus dat tumoren
en kanker kan veroorzaken.
Niercellen
Het virus werd in 1960 ontdekt. Kort daarop bleek het in het poliovaccin
voor te komen. SV40 is bij mensen in kankercellen en tumoren
gevonden, maar het is volgens de gezondheidsdienst nog niet vastgesteld dat de kankersoorten zijn
veroorzaakt door SV40.
In de jaren vijftig werden niercellen van apen, die SV40 bevatten als ze met het virus zijn besmet, gebruikt
om poliovaccins te maken. Het virus is niet aangetroffen in het OPV (oraal poliovaccin). Niet alle doses
vaccin bleken besmet, naar schatting kregen 10 tot 30 miljoen Amerikanen een vaccin met het virus.
Uit onderzoek is gebleken dat poliovaccins die besmet zijn met SV40 kunnen leiden tot een hoger risico op
kanker, zo merkt de CDC op.
Aidsepidemie
Michele Carbone van de Loyola-universiteit in Chicago heeft onlangs delen van het virus uit menselijke
botkanker- en longkankercellen geïsoleerd. Hij trof SV40 aan in 40 procent van de botkankercellen en 60
procent van de longkankercellen.
Eerder werd het hepatitis B-vaccin van farmareus Merck uit de jaren zeventig verantwoordelijk gehouden
voor de verspreiding van de aidsepidemie. Formaldehyde en styreen zijn bewezen carcinogeen voor de
mens. Toch worden deze stoffen nog altijd gebruikt bij de bereiding van vaccins.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/98_miljoen_amerikanen_kregen_poliovaccin_besmet_met_virus
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