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Paus Benedictus XVI / Vaticaan  
T.a.v. Kardinaal Mgr. André Léonard 
Wollemarkt 15, 2800 Mechelen 
(e-mail: aartsbisdom@kerknet.be)   
 
 
Geachte Monseigneur André Léonard, 
 
In de volgende link (met deeplinks aan bewijzen) vindt u nogmaals onze aangifte d.d. 30 maart 2011 
aan Paus Benedictus XVI die wij persoonlijk bij uw secretaris in Mechelen zijn gaan inleveren.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf     

Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud (inclusief de deeplinks), die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan aartsbisschop  André Léonard gericht.  

In onze bij u ingeleverde aangifte d.d. 30 maart 2011 hebben wij Paus Benedictus XVI verzocht om 
vanuit het Vaticaan een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de daarin beschreven gepleegde 
sluipmoordende genocide (eco-terrorisme) op miljarden wereldbewoners (waaronder alle Rooms-
Katholieken) vanuit Nederland en België met miljoenen/ miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de 
Nationale wetgeving, Europese richtlijnen, verordeningen, en Internationale verdragen.     
 
Heden (na maar liefst 9 maanden) hebben wij van Paus Benedictus XVI daarop nog geen enkele 
reactie mogen ontvangen. Wij vragen ons daarbij dan ook af of u betreffende aangifte, zoals was 
toegezegd door uw secretaris, wel ter afhandeling hebt doorgestuurd aan Paus Benedictus XVI.   
 
Aanvullend op die aangifte d.d. 30 maart 2011 laten wij Paus Benedictus XVI de volgende feitelijke 
onderbouwing (lees ook de links en deeplinks) toekomen:        
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De daadwerkelijke uitvoerders van de New World Orde (het vergiftigen en opruimen van 6,5 miljard 
wereldbewoners) ligt bij de Kroon (dit is het hoogste orgaan van de uitvoerende macht in Nederland), 
die op dit moment is samengesteld uit:  

- Koningin Beatrix Staatshoofd Nederland; 
- Mark Rutte (VVD) Minister-president, minister van Algemene Zaken; 
- Piet Hein Donner (CDA) Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tot 16-12-2011); 
- Liesbeth Spies (CDA) Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (van16-12-2011); 
- Uri Rosenthal (VVD) Minister van Buitenlandse Zaken; 
- Hans Hillen (CDA)  Minister van Defensie; 
- Maxime Verhagen (CDA) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;  
- Jan Kees de Jager (CDA) Minister van Financiën; 
- Gerd Leers (CDA) Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel; 
- Melanie Schultz van Haegen (VVD) Minister van Infrastructuur en Milieu; 
- Marja van Bijsterveldt (CDA) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
- Henk Kamp (VVD) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;  
- Ivo Opstelten (VVD) Minister van Veiligheid en Justitie; 
- Edith Schippers (VVD) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

 

 
Aanvulling op aangifte d.d. 30 maart 2011 aan Paus Benedictus XVI       
 
Koningin Beatrix was vanaf 31 januari 1956 tot 30 april 1980 lid Raad van State en is vanaf 30 april 
1980 voorzitter van de Raad van State en Staatshoofd van Nederland. Vanaf 1962 woonde koningin 
Beatrix onder voorzitterschap van prins Bernhard de bilderbergsconferenties bij die op 18 t/m 20 mei 
1962 werd gehouden in Saltsjöbaden, Zweden. Benevens koningin Beatrix als lid van de Raad van 
State waren in 1962 aanwezig voor Nederland:  

- Prins Bernhard (voorzitter); Prins Bernhard had vanaf 6 januari 1937 tot 30 april 1980 zitting 
in de Raad van State, was vanaf 1954 tot september 1976 voorzitter Bilderbergconferenties, 
was vanaf 3 februari 1953 tot 1990 voorzitter Nationaal Rampenfonds, was vanaf 1956 tot 
1977 voorzitter Europese Culturele Stichting, was vanaf 1956 tot 1971 voorzitter Novib 
(Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking), was als oprichter vanaf 1961 tot 
1 januari 1977 president WWF (World Wildlife Fund), was voorzitter Nationaal Thuisfront 
Nieuw-Guinea. Voor zijn loopbaan en overige nevenfuncties LEES HIER; 

- Ernst van der Beugel (PvdA)(hoogleraar Internationale Betrekkingen RU Leiden); Van der 
Beugel was van 8 januari 1957 tot 22 december 1958 voor de PvdA staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking). Daarvoor en kort daarna was hij 
topambtenaar op diverse ministeries. In 1959 werd hij plaatsvervangend president-directeur 
van de KLM, waarvan hij van 1961 tot 1963 president-directeur was. In 1966 werd hij 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden met als leeropdracht 
Westelijke samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Hij ging met emeritaat in 1983. Van 
der Beugel was tevens Secretaris-Generaal voor de Bilderbergconferenties in Europa en 
Canada. Voor zijn loopbaan en vorige nevenfuncties LEES HIER;  

- Pieter Blaisse (KVP) (hoogleraar internationaal recht, TU Delft); Pieter Blaisse was vanaf 23 
oktober 1956 tot 22 februari 1967 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, was vanaf 1 januari 
1958 tot 8 mei 1967 (benoemd door de Staten-Generaal) lid Europees Parlement, was vanaf 
10 september 1952 tot 1 januari 1958 lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, was vanaf 1934 tot 1935 directie-secretaris Textielfabriek, 
was vanaf 1935 tot 1940 directie-secretaris N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, was vanaf 
1945 tot 1946 adjunct-directeur CPB (Centraal Plan Bureau), was rechtskundig en 
economisch adviseur te ’s-Gravenhage, was vanaf 1 januari 1969 tot 1980 bijzonder 
hoogleraar juridische en economische aspecten van internationale organisaties en 
concernstructuur bij de Technische Hogeschool te Delft. Voor zijn loopbaan en vorige 
nevenfuncties LEES HIER; 

- Eelco van Kleffens (partijloos), omstreeks 1964 lid Raad van Commissarissen N.V. 
Billitonmaatschappij, vanaf 4 juli 1950 Minister van Staat; op 10 mei 1940 ontving Van 
Kleffens een verklaring voor de Duitse aanval op Nederland van de Duitse gezant Julius Graf 
von Zech-Burkersroda; tijdens de periode van de Nederlandse regering in Londen bleef Van 
Kleffens zijn ministerspost vervullen; na de oorlog knoopte hij diplomatieke betrekkingen aan 
met het Vaticaan. in 1943 kwam hij met ideeën voor de oprichting van een Europese Staat; op 
26 juni 1945 tekende hij namens Nederland in San Francisco het Verdrag tot oprichting van 
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de Verenigde Naties, vanaf 1919 tot 1920 medewerker juridische afdeling, Secretariaat van de 
Volkenbond te Genève, vanaf 1921 tot 1922 medewerker secretariaat, directie "Koninklijke 
Shellgroep" te Londen, vanaf 1922 tot 1 november 1923 sous-chef afdeling juridische zaken, 
ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 1 november 1923 tot 11 augustus 1929 sous-chef 
afdeling diplomatieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 12 augustus 1929 tot 1 
augustus 1939 chef afdeling diplomatieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 10 
augustus 1939 tot 1 maart 1946 minister van Buitenlandse Zaken, van 1 maart 1946 tot 1 juli 
1947 minister zonder portefeuille (vertegenwoordigde Nederland in de veiligheidsraad), vanaf 
31 juli 1947 tot mei 1949 buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington, vanaf  
7 oktober 1950 tot december 1956 buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te 
Lissabon, vanaf 21 september 1954 tot 15 september 1955 voorzitter Algemene vergadering 
Verenigde Naties, vanaf december 1956 tot 1 mei 1958 permanent vertegenwoordiger van het 
Koninkrijk der Nederlanden bij de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) en de 
OESO (Organisatie van Europese Samenwerking en Ontwikkeling) te Parijs, vanaf van 1 mei 
1958 tot 1 oktober 1967 vertegenwoordiger Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Londen. Voor zijn loopbaan en vorige nevenfuncties 
LEES HIER. Het is hierbij goed te weten dat de Nederlander Dirk Stikker (VVD) vanaf 21 
april 1961 tot 1 augustus 1964 secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags 
Organisatie) was; 

- Max Kohnstamm, oud-diplomaat en historicus Max Kohnstamm wordt gezien als een van de 
belangrijkste Nederlandse voorvechters van een verenigd Europa, studeerde moderne 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn kandidaatsexamen ging hij in 1938-
1939 een jaar naar de Verenigde Staten voor een studie van de New Deal. In 1942 zat hij 
enkele maanden gevangen in Kamp Amersfoort. Ter gelegenheid van de verjaardag van Adolf 
Hitler werd hij op 20 april vrijgelaten, maar in juni van dat jaar werd hij opnieuw 
gevangengenomen en als gijzelaar in de kampen Haaren en Sint-Michielsgestel opgesloten. 
In laatstgenoemde kamp behoorde hij tot de Heeren Zeventien. Na de oorlog was hij 
particulier secretaris van koningin Wilhelmina van 1945 tot 1948. Van 1952 tot 1956 was hij 
Secretaris van de Hoge Autoriteit van de EGKS te Luxemburg. Hij werd een groot voorstander 
van de Verenigde Staten van Europa en werkte 25 jaar samen met Jean Monnet. Voor zijn 
loopbaan en vorige nevenfuncties LEES HIER. Het is hierbij goed te weten dat zijn zoon 
Jacob Kohnstamm (D66) vanaf  22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 onder Wim Kok  
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is geweest, samen met zijn partijgenoot Dick 
Tommel (D66) die toen staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer was onder minister Margreeth de Boer (PvdA). Het is deze Dick Tommel (D66) 
geweest die toen honderden miljoenen guldens milieusubsidie (gemeenschapsgeld) heeft 
uitgegeven om onder de dekmantels van 'KOMO-keur geïmpregneerd hout' en 'Duurzaam 
bouwen' hout vol te persen met hoge concentraties door staatssecretaris Hans Simons (PvdA) 
van VWC valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI) en vele onbekende chemische stoffen, de zogenaamde niet 
werkzame stoffen, om daarmee de metaalindustrie (Billiton/Shell) met grote winsten van hun 
hoogproblematisch gevaarlijk afval af te helpen. Daarbij worden de houtimpregneerbedrijven 
(waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle in Sint-Oedenrode) als 'dekmantel' gebruikt. Voor 
bewijs lees het artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” uit Kleintje Muurkrant van 29 maart 
2002. Als waardering en om nog veel meer te kunnen vergiftigen is Dick Tommel (D66) vanaf 
1 januari 2009 voorzitter van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (thans: 
ctgb); 

- Arnold Theodoor Lamping, diplomaat die als opvolger van dr. H.M. Hirshfeld van 1950 tot 
1953 hoge commisaris van de Kroon is geweest in Djakarta. Dr. H.M. Hirshfeld was onder 
meer vanaf mei 1936 lid commissie van advies inzake economische samenwerking tussen 
Nederland en Nederlands-Indië, vanaf 1953 lid arbitragecommissie Benelux, adviseur Raad 
van Bestuur Unilever N.V., lid Raad van Commissarissen "Rotterdamsche Bank", lid Raad van 
Commissarissen "Holland-Amerika Lijn", lid Raad van Commissarissen "Ph. van Ommeren", 
lid Raad van Commissarissen KPM (Koninklijke Pakket Mij.), lid Raad van Commissarissen 
KJCP-lijnen, lid Raad van Commissarissen Philips' Gloeilampenfabrieken, lid Raad van 
Commissarissen HVA, lid Raad van Commissarissen "Koninklijke Zoutindustrie", lid Raad van 
Commissarissen "Nederlandse Soda-industrie". Voor loopbaan en nevenfuncties LEES HIER. 

- Paul Rijkens als President van Unilever. In de Tweede Wereldoorlog was Rijkens vanuit 
Londen actief voor de Nederlandse belangen. Ook na de oorlog bleef hij de leiding over het 
Unileverconcern voeren. In 1954 trad hij terug uit de dagelijkse leiding, maar bleef nog jaren 
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als adviseur aan het bedrijf verbonden. Rijkens was in de jaren vijftig van de 20e eeuw één 
van de initiatiefnemers tot de Bilderbergconferentie met als doel het verstevigen van de 
banden tussen Europa en de Verenigde Staten. Ook probeerde hij na het ontstaan van de 
republiek Indonesië de verhoudingen tussen Nederland en de nieuwe republiek te 
normaliseren.  

- Ivo Samkalden (PvdA) als voorm. hoogl. International recht RU Leiden. Hij was ambtenaar in 
Nederlands-Indië en hoogleraar agrarisch recht in Wageningen. Hij was twee keer betrekkelijk 
kort minister van Justitie: in het derde kabinet-Drees en in het kabinet-Cals. Hij kon daardoor 
wel wetgeving voorbereiden, maar minder tot stand brengen. Hij liet de Duitse 
oorlogsmisdadiger en tot levenslang veroordeelde SD-er Willy Lages in 1966 vrij in verband 
met diens gezondheidstoestand. Hij was korte tijd invloedrijk lid van de PvdA-Tweede 
Kamerfractie en daarna senator. Na zijn laatste ministerschap werd hij vanaf 1 augustus 1967 
tot 1 juni 1977  burgemeester van de gemeente Amsterdam. Voor zijn loopbaan en 
nevenfuncties LEES HIER 

- John Hugo Loudon als intern adviseur van de Chase Manhattan Bank, - Rockefeller's Bank - 
had een sterke connectie met de Wereldbank, waarnaar een corruptie onderzoek loopt. Hij 
onderhield nauwe vriendschappen met tycoons als David Rockefeller en Henry Ford II  
Was van 1951 tot 1965 algemeen directeur van Royal Dutch Shell. Hij was zoon van Hugo 
Loudon die in 1890, samen met Guus Kessler en Henri Deterding de N.V. Koninklijke 
Nederlandse Petroleum Maatschappij (KNPM) oprichtte met de steun van de Nederlandse 
overheid, nadien Royal Dutch Shell genoemd. Met de steun van de Nederlandse overheid 
werd door Royal Dutch Shell  in Nederlands-Indië naar olie geboord. John Hugo Loudon ging 
in 1930 onder leiding van zijn vader Hugo Loudon werken in de olievelden bij Lake Maracaibo 
in Venezuela. Vanwege zijn vriendschap met David Rockefeller en Henry Ford II in combinatie 
met die van  sjeiks en politieke leiders om de belangen van de Shell Groep te verdedigen 
verkreeg hij een grote macht binnen de OPEC-landen.  

Voor wat betreft deze John Hugo Loudon is het belangrijk te weten dat op 13 augustus 1814 het 
eiland Banka door de Engelsen werd uitgeruild tegen het "etablissement Cochin". Het bij Banka 
behorende Billiton wilden de Engelsen behouden maar werd op 17 maart 1824 ook aan de 

Nederlanders overgedragen.De Nederlandse industriëlen Wolter Robert van Hoëvell en Vincent 

Gildemeester van Tuyll van Serooskerken maakten plannen het eiland te exploreren. Met hulp van 
John Francis Loudon werd krediet verkregen van de firma A. van Hoboken & Co. te Rotterdam. Het 
was de kapitaalkrachtige prins Willem Frederik Hendrik, die daarbij garant stond. Hieronder ziet u de 
familielijnen van deze John Francis Loudon met John Hugo Loudon:  

 Alexander Loudon (1789-1839), suiker- en indigofabrikant op Java, hij kwam naar Nederland 
tijdens het Engelse tussenbestuur (1811-1816) en werd in 1824 genaturaliseerd tot 
Nederlander.  

o John Francis Loudon (1821-1895) Medeoprichter van de Billiton Maatschappij 
o Alexander Loudon (1822-1868), vicepresident Raad van Nederlands Indië  

 Alexander Loudon (1857-1921), regeringscommissaris voor het mijnwezen in 
Nederlands-Indië  

 Alexander Loudon (1892-1953), gezant en Ambassadeur, zoon van 
Alexander Loudon (1857-1921)

[3][4]
 

o James Loudon (1824-1900), koloniaal bestuurder en minister. Vader van John 
Loudon. (1866-1955). Bij Koninklijk Besluit op 18 februari 1884 verheven in de 
adelstand.  

 John Loudon (1866-1955), ambassadeur en minister van Buitenlandse Zaken
.
 

Zoon van James Loudon (1824-1900). 
 Hugo Loudon (1860-1941), medeoprichter en voorzitter raad van bestuur 

van Shell  
 James Willem Loudon (1904-?) 
 John Hugo Loudon (1905-1996), topman van Shell 
 Hugo Alexander Loudon (1908-1944)  

 Aarnout Alexander Loudon (1936), voormalig topman Akzo 
en politicus. Zoon van in de oorlog omgekomen vader Hugo 
Alexander Loudon.

[7]
 

 Francis Loudon (1938) 
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Voor het exploreren van het eiland  Billiton heeft Willem Frederik Hendrik in 1824 aan John Francis 
Loudon krediet verstrekt. Prins Willem Frederik Hendrik was de derde zoon van koning Willem II der 
Nederlanden. Daarmee is feitelijk bewezen dat het Nederlandse Koninklijke Huis 100% krediet heeft 
verstrekt voor het exploreren van het eiland Billiton en daarmee ook aan John Francis Loudon als 
medeoprichter van de Billiton Maatschappij. Daarnaast was deze John Francis Loudon Kamerheer 
des Konings (Willem II) in buitengewone dienst en Hofmaarschalk van Prins Alexander.  

Direct na de in de aanwezigheid van bovengenoemde personen op 18 t/m 20 mei 1962 gehouden 
Bilderbergconferentie onder voorzitterschap van Prins Bernhard (die in 1962 zitting had in de Raad 
van State) in het bijzijn van zijn dochter huidig koningin Beatrix (die in 1962 lid was van de Raad van 
State en vanaf 1980 voorzitter is van de Raad van State en tevens staatshoofd) is op advies van de 
Raad van State door de volgende ministers in Kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA en 
VVD)):  

- Jan de Quay (KVP), Minister-President en minister van Algemene Zaken;    
- Henk Korthals (VVD) Viceminister-president en Minister van Verkeer en Waterstaat, is vader 

van Benk Korthals (VVD) die als minister van justitie Minister van Justitie in het kabinet-Kok I 
en nu als huidig voorzitter van de VVD dit alles heeft afgedekt;  

- Joseph Luns (KVP) Minister van Buitenlandse Zaken, was vanaf  1 oktober 1971 tot 1 juli 
1984 secretaris-generaal van de NATO; 

- Albert Christiaan Willem Beerman (CHU) Minister van Justitie; 
- Edzo Toxopeus (VVD) Minister van Binnenlandse Zaken; 
- Jo Cals (KVP) Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
- Jelle Zijlstra (ARP) Minister van Financiën;  
- Simon Hendrik Visser (VVD) Minister van Defensie;   
- Johannes van Aartsen (ARP) Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, is van vader 

van Jozias van Aartsen (VVD) die als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het 
kabinet-Kok I en als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok II dit alles heeft 
afgedekt; 

- Jan Willem de Pous (CHU) Minister van Economische Zaken, was vanaf 1 mei 1964 tot 1 
februari 1985 voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad);  

- Victor Marijnen (KVP) Minister van Landbouw en Visserij, was vanaf van 24 juli 1963 tot 14 
april 1965 Minister-President, was vanaf 16 oktober 1968 tot 5 april 1975 burgemeester van 
’s-Gravenhage;   

- Gerard Veldkamp (KVP) Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;   
- Marga Klompé (KVP) Minister van Maatschappelijk Werk, was vanaf 1966-1971 Minister van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;  
vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet in werking getreden die geen rekening houdt met:  

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 
afvalfase;  

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 
bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: 

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet (1983), wat niet meer door 
een rechter mag worden beoordeeld (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ).  

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse 
Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoogproblematisch 
gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te 
laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren (bewijs 1, bewijs 2, 
bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5).  
 
Dit heeft kunnen gebeuren omdat André Donner (ARP), zijnde de vader van voormalig minister Piet 
Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid 
was van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 daarvoor 
heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende 
uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2): 
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“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”  
 
André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader 
Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president van de Hoge Raad der Nederlanden.  
 
Dit betekent dat wat in de op 18 t/m 20 mei 1962 gehouden Bilderbergconferentie is overeengekomen 
en alle daarop volgende Bilderbergconferenties is overeengekomen onder voorzitterschap van eerst 
Prins Bernhard en daarna onder regie van Koningin Beatrix niet mag worden voorgelegd aan de 
rechter om de grondwettigheid ervan te laten toetsen. Daarmee is Nederland door toedoen van André 
Donner onder voorzittersschap van eerst Prins Bernhard en later Koningin Beatrix vanaf 1962 een 
Oligarchische Staat geworden waarin de macht in handen is van enkelen uit een bevoorrechte 
klasse (zoals adel, regentendom, priesterkaste, superrijken, multinationals).  
 
Diezelfe André Donner was vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979 lid Hof van Justitie der Europese 
Gemeenschappen te Luxemburg, waarmee de Oligarchische Staat Nederland als gevolg van deze 
gehouden Bilderbergconferenties geheel Europa en grote delen van de wereld in haar macht heeft 
gekregen. Het bewijs daarvoor heeft Philips safety manager Ad van Rooij (die als vevolg hiervan al 
ruim 4 jaar lang geen salaris krijgt doorbetaald) geleverd vanwege het het door hem mede namens 
Philips Medical Systems Nederland B.V. ingeleverd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij 
brief d.d. 7 augustus 2011, aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de 
Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van 
Lissabon) nog steeds niet in behandeling is genomen.  
   
Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde 
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer door Shell/Billiton (en daarmee 
door het Nederlandse Koninklijke Huis en de Nederlandse Staat) te betalen schadeclaims. Dit 
vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door 
toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals 
de Bestrijdingsmiddelenwet. Dezelfde André Donner was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van 
de Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983 daarop hebben 
voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet 
opgenomen, dat luidt (bewijs):  

 
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.” 

 
Door hiervan in 1983 het zelfstandige “Artikel 120” in deze algehele herziene Grondwet op te nemen 
met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen 
Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk 
Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de 
Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem 
Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief 
advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de toelating 
van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste 
artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:  
 

Artikel 1 Grondwet 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 
Artikel 21 Grondwet 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

 
Artikel 22 Grondwet 
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.  
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.  
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 
vrijetijdsbesteding. 
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Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de 
politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Billiton/Shell/Budelco onder 
de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via 
bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via 
geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen 
bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner 
heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat 
dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het 
Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die 
hoedanigheid heeft gedaan, waarmee nieuwe vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner 
(CDA) volledige macht over het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft overgenomen  (video) 
(video)  
 
Vice-Presdent Willem Scholten (CDA) van de Raad van State heeft in 1983, na afstemmend overleg 
daarover met Koningin Beatrix als voorzitter van de Raad van State, positief advies uitgebracht over  
het opnemen van artikel 120 in de algehele herziene Grondwet, wat vervolgens na goedkeuring door:  

- de Tweede Kamer der Staten Generaal (voor namen partijen en personen LEES HIER); 
- en de Eerste Kamer der Staten Generaal;  

door Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) met daarin de volgende ministers en staatssecretarissen is 
goedgekeurd:      

- Ruud Lubbers (CDA) Minister-president, minister van Algemene Zaken; 
- Gijs van Aardenne (VVD), Viceminister-president, minister van Economische Zaken; 
- Hans van den Broek (CDA),  Minister van Buitenlandse Zaken; 
- Frits Korthals Altes (VVD), Minister van Justitie; 
- Koos Rietkerk (VVD), Minister van Binnenlandse Zaken; 
- Wim Deetman (CDA),  Minister van Onderwijs en Wetenschappen; 
- Onno Ruding (CDA), Minister van Financiën; 
- Job de Ruiter (CDA),  Minister van Defensie; 
- Pieter Winsemius (VVD), Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer; 
- Neelie Smit-Kroes (VVD), Minister van Verkeer en Waterstaat; 
- Gerrit Braks (CDA), Minister van Landbouw en Visserij; 
- Jan de Koning (CDA),  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens minister voor 

Nederlands-Antilliaanse Zaken; 
- Elco Brinkman (CDA), Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 
- Eegje Schoo (VVD), Minister voor Ontwikkelingssamenwerking; 
- Wim van Eekelen (VVD), Staatssecretaris Buitenlandse Zaken; 
- Virginie Korte-van Hemel (CDA), Staatssecretaris Justitie; 
- Marius van Amelsvoort (CDA), Staatssecretaris Binnenlandse Zaken; 
- Gerard van Leijenhorst (CDA), Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen;  
- Henk Koning (VVD),  Staatssecretaris Financiën; 
- Willem Hoekzema (VVD), Staatssecretaris Defensie; 
- Gerrit Brokx (CDA),  Staatssecretaris VROM; 
- Jaap Scherpenhuizen (VVD), Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat; 
- Frits Bolkestein (VVD) , Staatssecretaris Economische Zaken (buitenlandse handel); 
- Annelien Kappeyne van de Coppello (VVD), Staatssecretaris SZW; 
- Joop van der Reijden (CDA),  Staatssecretaris Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 

Vice-Presdent Willem Scholten (CDA) van de Raad van State was de informateur en Ruud Lubbers 
(CDA) was de formateur.  

De Nederlandse Raad van State, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Eerste Kamer der 
Staten Generaal en het gehele Kabinet Lubbers I hebben daarmee beslist dat de Nederlandse 
Grondwet, vanwege het opnemen van artikel 120 in die Grondwet, vanaf dat moment volledig is 
uitgeschakeld en dat vanuit Nederland onder leiding van Koningin Beatrix, overeenkomstig hetgeen 
wat is afgesproken in de daarop volgende Bilderberg conferenties, kan worden gewerkt aan de 
realisatie van een Nieuwe Wereldorde (NWO) waarbij wereldwijd zo’n 6,5 miljard mensen met 
kankerverwekkend gif (gevaarlijk afval van Billiton/Shell), via dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle 
te Sint-Oedenrode, moeten worden gedood om voor zo’n 500 miljoen vooraf geselecteerde mensen 
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een leefbare aarde over te houden. Voor meer onderbouw lees ook het artikel “Aan die 13 MIO kilo 
Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van Pamela Hemelrijk en 
het boek “Alarm… u wordt vergiftigd !! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” 
van Ine Veen met bijbehorende lezing over “Corporate Crime“ van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk       
(video).  
 
Het is hierbij goed te weten dat de Bilderberg Conferentie in 1983 benevens koningin Beatrix ook is 
bijgewoond door.  

- Ruud Lubbers (CDA) Minister-president, minister van Algemene Zaken; 
- Joseph Luns (KVP) Secretaris Generaal bij de NATO;  
- Willem Duisenberg (PvdA) President van de Nederlandse Bank. Vanaf 1998 was hij de 

eerste president van de directie van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. In die 
hoedanigheid was hij een van de drijvende krachten achter de invoering van de euro als 
betaalmiddel in 12 Europese landen per 1 januari 2002. 

- W.A. Scherpenhuijsen Rom Voorzitter ING bank;  
- Conrad J. Oort Hoogleraar geld en bankieren Universiteit van Limburg. Zit in diverse 

financiële stuurgoepen. Schreef al in 1974 het boek “Steps to International Monetary Orders”.    
- Emile van Lennep Van 1951 tot 1969 was hij thesaurier-generaal op het Ministerie van 

Financiën en van 1969-1984 was hij secretaris-generaal van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In 1985 onderhandelde hij namens de 
regering met Venezuela over de olieraffinaderij van Shell op Curaçao. Op 29 april 1986 werd 
Van Lennep benoemd tot Minister van Staat. 

- Ernst H. van der Beugel. Hoogleraar internationale betrekkingen RU Leiden. Van der Beugel 
was van 8 januari 1957 tot 22 december 1958 voor de PvdA staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking). Daarvoor en kort daarna was hij 
topambtenaar op diverse ministeries. In 1959 werd hij plaatsvervangend president-directeur 
van de KLM, waarvan hij van 1961 tot 1963 president-directeur was. In 1966 werd hij 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden met als leeropdracht 
Westelijke samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Hij ging met emeritaat in 1983. Van 
der Beugel was tevens Secretaris-Generaal voor de Bilderbergconferenties in Europa en 
Canada. 

- Max Kohnstamm, oud-diplomaat en historicus Max Kohnstamm wordt gezien als een van de 
belangrijkste Nederlandse voorvechters van een verenigd Europa. Was in 1962 bij de 
Bilderbergconferentie (ter voorbereiding van de Besrtijdingsmidelenwet) er ook bij.   

Het is hierbij tevens goed te weten dat onder leiderschap van paus Johannes Paulus II het Vaticaan 
deze Nieuwe Wereldstaat heeft erkend (LEES HIER) en dat Paus Paulus II voor de tweede wereld 
oorlog voor hetzelfde chemische bedrijf I.G. Farben heeft gewerkt als Prins Bernhard (LEES HIER). 
Om die reden heeft Johannes Paulus II van 3 t/m 6 juni 1999 in het Caesar Park Hotel Peña Longa in 
Sintra, Portugal de Bilderberg Conferentie bijgewoond in het bijzijn van onder meer Koningin Beatrix, 
Frank de Grave (minister van defensie), Wim Kok (Minister President), Ted Turner, Boris Yeltsin, Bill 
Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair en Dennis Hastert (Speaker of the U.S. House of 
Representatives)(LEES HIER). Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat de Rooms Katholieke 
Kerk hierover blijft zwijgen ondanks de wetenschap dat het op deze wijze vergiftigen van 6,5 miljard 
wereldbewoners zeer ernstig in strijd is met de Tien Geboden van God. Dit geeft tevens een verklaring 
voor het feit dat Ad van Rooij (die al meer dan 50 jaar lang acoliet is in de Rooms Katholieke Kerk) na 
9 maanden nog steeds geen bericht heeft ontvangen van kardinaal mgr. André Léonard van België op 
zijn verzoek d.d. 30 maart 2011 aan Paus Benedictus XVI om vanuit het Vaticaan hiernaar een 
strafrechtelijk onderzoek te starten. Dit ondanks het feit dat Ad van Rooij als gevolg van deze 
genocide op 6,5 miljard wereldbewoners op 22 april 2010 heeft moeten vluchten naar België, al ruim 
1,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door toedoen 
van van deze genocide op 6,5 miljard wereldbewoners niet te worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn (LEES HIER) 
      
Het artikel “BEATRIX LEIDT MEGA-GENOCIDE” op Klokkenluideronline daarover is hiermee feitelijk 
bewezen. Voor wettelijke onderbouw bekijk ook de inhoud van mijn sollicitatie voor vice-president van 
de de Raad van State (LEES HIER) met bijbehorende (VIDEO) en artikel “Klokkenluider van Rooij 
solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State” daarover in het Echte Nieuws.        
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Voor het feitelijk bewijs lees ook deze brief aan de Regering Di Rupo en ons verzoekschrift d.d. 21 
november 2011 aan de federale regering van België (LEES HIER)(video)  

Een copie van dit sommatieverzoek. met bijbehorend persbericht, hebben ik verstuurd aan: 
- Mijn vrouw Annelies, waarvan ik al ruim 1,5 jaar gescheiden moet leven. 
- Rik Palmans, deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be);  
- Koningin Beatrix als Staatshoofd en als Voorzitter van de Raad van State; 
- Hilde Claes (sp.a), burgemeester van Hasselt; 
- Tony Coonen (sp.a), federaal secretaris NVSM; 
- Yvonne Bleeker, verandwoordelijk juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV.     
- Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (nvvk@veiligheidskunde.nl) 
- Letty Oostendorp, thans: P&O adviseur gemeente Best (l.oostendorp@gembest.nl) 
- Anja Trienekens, thans: Senior Consultant Robidus Adviesgroep BV (info@robidus.nl)      
- Marjanne de Groot, persvoorlichter UWV (marjanne.degroot@uwv.nl) 
- Wessel Agterhof, persvoorlichter UWV (wessel.agterhof@uwv.nl) 
- Frank Bartelds, persvoorlichter UWV (frank.bartelds@uwv.nl) 
- Victor de la Vieter, persvoorlichter UWV (victor.delavieter@uwv.nl) 
- Saskia van Opijnen, algemeen directeur Achmea Vitale (saskia.van.opijnen@achmea.nl) 
- Stefan Kloet, persvoorlichter Achmea (stefan.kloet@achmea.nl) 
- Bert Rensen, persvoorlichter Achmea (bert.rensen@achmea.nl) 
- Marco Simmers, persvoorlichter Achmea (marco.simmers@achmea.nl) 
- Viola Teepe, persvoorlichter Achmea (viola.teepe@achmea.nl)   
- Bert van Meurs, directeur Philips Healthcare (bert.van.meurs@philips.com)  
- Hans Dijkman, Philips directeur HRM (hans.dijkman@philips.com)      
- Nanda Huizing Philips persvoorlichter (nanda.huizing@philips.com) 
- Eric Drent Philips persvoorlichter (eric.drent@philips.com)   
- Saskia Maas Philips persvoorlichter (saskia.maas@philips.com) 
- Joost Maltha Philips persvoorlichter (joost.maltha@philips.com)  
- Liesbeth De Smedt Philips persvoorlichter (liesbeth.de.smedt@philips.com) 
- Philips Lighting te Brussel, België (lightinginfoservice@philips.com)  
- Fleur Agema PVV (m.agema@tweedekamer.nl) 
- Ronald van Raak SP (r.vraak@tweedekamer.nl)  
- Alexander Pechtold D66  (a.pechtold@tweedekamer.nl) 
- Jolanda Sap GroenLinks (j.sap@tweedekamer.nl) 
- Esther Ouwehand Partij voor de Dieren (e.ouwehand@tweedekamer.nl)     
- Hans Spekman PvdA (h.spekman@tweedekamer.nl) 
- Jeroen Recourt PvdA (j.recourt@tweedekamer.nl)    
- Kees van der Staaij SGP (c.vdstaaij@tweedekamer.nl) 
- Carola Schouten ChristenUnie (bureau@christenunie.nl)  
- Aafke Schaart VVD (a.schaart@tweedekamer.nl)   
- Mirjam Sterk CDA (m.sterk@tweedekamer.nl) 
- Tweede Kamer der Staten Generaal  Nederland (voorzitter@tweedekamer.nl)   
- Eerste Kamer der Staten Generaal Nederland (voorzitter@eerstekamer.nl)  
- Annemie Turtelboom Belgisch Minister van Justitie (info@just.fgov.be) 
- Joëlle Milquet Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken (info@ibz.fgov.be) 
- Alle leden Vlaamse Regering België (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering)   
- Burgemeester en schepenen van Zonhoven België (burgemeester@zonhoven.be)    
- No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) 
- Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl) 
- Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Argusoog (www.argusoog.org) 
- Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl/kleintje/)   
- Kaholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)  
- EenVandaag van de TROS en de AVRO (www.eenvandaag.nl) 
- TROS Opgelicht (www.opgelicht.nl)  
- ZEMBLA (zembla@vara.nl)  
- NIEUWSUUR (ad.van.oosten@nieuwsuur.nl)       
- HUMO België (www.humo.be)(lees ook hier)  

https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/bief-aan-onze-nieuwe-belgische-regering
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.youtube.com/user/NoCancerFoundation?blend=22&ob=5#p/c/01795B6160FDD9C6/0/rVFjQ7cO-BU
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwebasiliek_(Tongeren)
mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/1-bezwaarschrift-tegen-uw-weigering-om-een-besluit-te-nemen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/yvonne-bleeker/33/b37/431
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/174170?stagemarkt=true
mailto:l.oostendorp@gembest.nl
http://nl.linkedin.com/pub/anja-trienekens/13/663/a59
mailto:info@robidus.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:marjanne.degroot@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:wessel.agterhof@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:frank.bartelds@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:victor.delavieter@uwv.nl
http://www.boaborea.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=560%3Akandidaatstelling-bestuursverkiezing-b2b-en-b2g&catid=56&Itemid=87
mailto:saskia.van.opijnen@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:stefan.kloet@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:bert.rensen@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:marco.simmers@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:viola.teepe@achmea.nl
mailto:Bert%20van%20Meurs
mailto:bert.van.meurs@philips.com
http://nl.linkedin.com/pub/hans-dijkman/5/b08/37b
mailto:hans.dijkman@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:nanda.huizing@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:eric.drent@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:saskia.maas@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:joost.maltha@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
http://www.philips.be/about/companycontacts/contacts.page
mailto:lightinginfoservice@philips.com
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
mailto:m.agema@tweedekamer.nl
http://www.sp.nl/ronaldvanraak/
mailto:r.vraak@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pechtold
mailto:a.pechtold@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jolande_Sap
mailto:j.sap@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esther_Ouwehand
mailto:e.ouwehand@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Spekman
mailto:h.spekman@tweedekamer.nl
http://www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt.htm
mailto:j.recourt@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_der_Staaij
mailto:c.vdstaaij@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carola_Schouten
mailto:bureau@christenunie.nl
http://www.vvd.nl/mensen/detail/145/afke-schaart
mailto:a.schaart@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirjam_Sterk
mailto:m.sterk@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/
mailto:voorzitter@tweedekamer.nl
http://www.eerstekamer.nl/
mailto:voorzitter@eerstekamer.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
mailto:info@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
mailto:info@ibz.fgov.be
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630949541&context=1141721623065---1191211215889-1265698199452--1246630949541&p=1186804409590&pagename=Infolijn%2FView
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
http://www.zonhoven.be/Schepencollege_2.html
mailto:burgemeester@zonhoven.be
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.eenvandaag.nl/
http://www.opgelicht.nl/
mailto:zembla@vara.nl
mailto:ad.van.oosten@nieuwsuur.nl
http://www.humo.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
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- Canvas-Panorama België (http://actua.canvas.be/category/panorama/)  
- Poilitieke partij De Groenen (http://www.degroenen.nl/)    
- De Groenen in balingschap in België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/) 
- Iedereen in de wereld, die het wil weten;    

 
Aan aartsbisschop  André Léonard vragen wij om deze aanvulling op onze aangifte d.d. 30 maart 
2011 onmiddellijk (per e-mail) door te sturen aan Paus Benedictus XVI om niet medeplichtig te 
worden aan deze grootschalige genocide op 6,5 miljard wereldbewoners. 
 
In afwachting van uw schriftelijke bevestiging (per e-mail) verblijven wij;    
 
Met de meeste Hoogachting;     
 
Ad  van Rooij  
Heeft door toedoen van de Nederlandse politieke partij “Christen-Democratisch Appèl” om redenen 
zoals u hierboven hebt kunnen lezen na meer dan 50 jaar Acoliet in de Rooms Katholieke Kerk in het 
kerkdorp Olland (gemeente-Sint-Oedenrode) te zijn vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, 
al ruim 1,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van zijn vrouw, om door 
toedoen van van deze genocide op 6,5 miljard wereldbewoners niet te worden vermoord in navolging 
van Pim Fortuyn (LEES HIER). Dit alles al ruim 4 jaar lang zonder enig inkomen door toedoen van 
Piet Hein Donner (CDA)(LEES HIER) en door toedoen van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) 
en nu burgemeester Peter Maas (CDA) en al 20 jaar lang de ene na de andere onrechtmatige 
executoriale beslaglegging op al zijn onroerende goederen, de ene na de andere onrechtmatige 
verzegeling van ruimten en de ene na de andere hoge dwangsommen vanuit de gemeente Sint-
Oedenronde krijgt opgelegd (LEES HIER).        
 
Erik Verbeek 
Heeft als gevolg van de waarheid schrijven op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) 
om daarmee veel mensenlevens te behoeden van het krijgen van kanker door toedoen van de  
Belgische politieke partij “Socialistische Partij Anders” vanuit Tony Coonen (federaal secretaris 
NVSM), de partner van burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt, al bijna 2 jaar lang geen 
inkomen en al bijna een jaar lang beslaglegging op de woning van zijn vrouw en in beslagname van 
de boekhouding en producten van No Cancer Foundation (LEES HIER en HIER). Het is hierbij goed 
te weten dat burgemeester Hilde Claes (sp.a) de dochter is van voormalig secretaris-generaal Willy 
Claes van de NATO die ook Bilderberger is.  
 

http://actua.canvas.be/category/panorama/
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisschop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4SKPT_nlBE413BE413&q=ad+van+rooij&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1003&bih=440
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acoliet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(Sint-Oedenrode)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-december-2011-bezwaar-bw-tegen-besluit-dwangsom-dd-17-november-2011.pdf
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_Anders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-december-2011-ns-rechtbank-gent-5-januari-2012.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2011-conclusie-verbeek-arbeidsrechtbank-gent.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-nato.pdf
http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml

