
Eigen verklaring, 
 
Op ( ……..dag .......... 2014 te .. : .. uur, ) verscheen voor mij, in het politiebureau, ( Adres, 
huisnummer en woonplaats ) een persoon die mij opgaf te zijn :  
 
 Achternaam    : ....................................... 
 Voornamen    : ....................................... 
 Geboren    : ....................................... 
 Geboorteplaats/ Land  : ....................................... 
 Geslacht    : ....................................... 
 Nationaliteit    : Nederlandse  
 BSN     : ....................................... 
 Adres     : ....................................... 
 Postcode Plaats   : ....................................... 
 
 Hij deed ter zake van meerdere feiten aangifte en doet deze aangifte namens zichzelf :
  

Artikel 162  

o 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan 
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, 
te vergoeden. 

o 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een 
doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander 
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 

o 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te 
wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Aanklacht gronden: 
T.w. Genocide van eigen Nederlandse en wereld bevolking, volgens Agenda 21. Landverraad door de 

regering, lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal, poging tot doodslag, poging tot het 

toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met blijvende schade, Het stelselmatig vergiftigen van lucht, 

water, landoppervlakte en voedsel. Het uitbuiten en onderdrukken van soevereine mensen. Het 

nastreven van een Nazi ideologie met een Fascistische dictatuur. Machtsmisbruik, corruptie, 

discriminatie, slavernij. Het ontzeggen van eerste levensbehoefte. Het níet stoppen van de 

immigratie-industrie. Het uitlokken en plegen van aanslagen die vergelijkbaar zijn met 9/11, Metro 

London, trein aanslagen in Spanje. Het klaarblijkelijk toestaan, dat Nederlandse onderdanen (de 

groep met een dubbelpaspoort) in een vreemde krijgsmacht gaan en bij terugkomst deze zelfde 

mensen pamperen, in plaats van hen hun rechten te ontnemen en hiervoor te bestraffen. Met valse 

voorwendselen, aangestuurd door de regering, soevereine staten binnen vallen. Het opzettelijk 

destabiliseren van de Nederlandse samenleving. Tegen de wil en zonder toestemming van de 

bevolking, en toestemmen met het EU-lidmaatschap, wetten aannemen die door Multinationals aan 

het EC worden gedicteerd, zoals TTIP. Tegen de wil van de bevolking alternatieve geneesmiddelen op 

natuurlijke basis verbieden, zodat de weg vrij is voor de Pharma-industrie om hun 

kankerverwekkende producten op te dringen. 

 

 

De burger is zich volledig bewust van al deze feiten, waar op fascistische wijze Banken, Politiek, 

Industrie en Media  grove machtsmisbruik plegen. 



 

Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eisen wij het opheffen en 

arresteren van de huidige regering, met behulp van artikel 93 WB. 

Het systematisch besproeien van schadelijke stoffen, met als doen de mensen opzettelijk te 

vergiftigen met zware metalen als Barium, Aluminium, Strontium, Pesticide en overige stoffen die de 

mensen ziek maken als stille moordenaar. 

 

Deze stoffen ( op Nano basis ) worden op grote hoogte over ons uitgesproeid en met de wind 

verspied. 

Bij rechtstreeks contact via de lucht, komen ze in onze longen, dringen door de huid, komen in onze 

bloedsomloop waar ze op alle in ons zijnde zenuwstelsel aanhechten. 

Al deze metalen hebben de eigenschappen dat ze reageren op magnetisme en hoogfrequente 

straling vergelijkbaar met een magnetron.  

Door alle zendfrequenties die er in de Ether zijn van mobile zendmasten met G3, G4, en dadelijk G5, 

en dat ook nog van meerdere aanbieders, TV zenders Radio zenders.  

Door als deze invloeden gebeuren binnen in ons lichaam reacties komen die ons weefsel aantasten, 

Pijnen, Tumoren veroorzaken, onze hersenen actief houden waardoor een massa op een geniepige 

manier gemanipuleerd wordt. 

Onze hersenen hebben een frequentie van ca 4Hz als we slapen en tussen de 12 en 16 Hz als we 

actief zijn. 

Alle eerder genoemde zendfrequenties variëren laag en zeer hoge frequenties boven de 350 Mhz.   

 

 

Indirecte schade via de invloeden van de Aarde 
 

 

Door de het wereldwijd verspreiden van Chemtrails is er nu een metaal mist op de aarde die ca 20% 

van het zonlicht tegen houd. 

Dit betekend ook dat deze deken van zware metalen een kooi van Faraday vormen op de Aarde. 

Hierdoor neemt het magnetisch veld buiten deze schil van zware metalen af, waardoor de straling 

van de zon vrij spel krijgt, en schadelink stralen de aarde kunnen bereiken. 

Ook hierdoor zal men met deze zware metalen in ons lichaam klachten krijgen omdat we ook zo aan 

hoge frequenties worden bloot gesteld. 

Omdat de Aarde zijn opgewekte Energie niet kwijt komt zal de Aard kern sneller gaan draaien, dit is 

in middels bewezen. 

Nu draait de Aardkern met een snelheid van 20 min en 27 sec, deze snelheid loopt langzaam op, met 

1⁰ per jaar, Deze Aardkern heeft een doorsnede van ca 1200 KM en dus een snelheid van ca 11.040 

KM = Mag 8.9 

Hierdoor wordt er een enorm vermogen opgebouwd van meer als 500 Mega watt. 

Nu echter 20% niet via het magnetische veld weg kan zal de Aarde van binnen warmer worden. 

De Aardkern bestaat grotendeels uit wolfram, omdat dit het zwaarste element is. 

Deze Aard kern draait in een vloeibare massa van verschillende metalen, als staal, chroom, nikkel, en 

vloeibaar gesteente.   

Door het warmer worden van deze massa zal deze ook uitzetten met een gemiddelde van 0,013 mm 

per graden Celsius.  

Dit komt overeen met een massa toenamen van  7.700 KM³ per graden Celsius. 

Met als gevolg dat er meer tektonische activiteiten zullen zijn als gevolg van het stelselmatig 

sproeien van deze zware metalen. 



Daar bewust meet spanning op de Aardschil veroorzaakt wordt, zal dit ook te beïnvloeden zijn, de 

Aardbeving van Japan 2011 was hier een voorbeeld van. 

Door gebruik te maken van H.A.A.R.P zend men met 3,6 MEGA WATT, een signaal uit van 2,8Hz tot 3 

GHz, dat gaat als volg te werk, in de tijdsperioden van 2,8Hz zend men met een veel hogere 

frequentie.  

Hierdoor krijgt men het magnetron effect, dat de monocle van waterstof zal versnellen waardoor 

deze warmer worden. 

Om de Aarde bevind zich de ionosfeer, deze word op deze manier met zo een groot vermogen 

opgewarmd tot ca 1600 graden Celsius, en dit met een interval van 2,8 Hz . 

Hierdoor zal de Ionosfeer uitzetten met deze gelijke interval, waardoor het vacuüm opgevuld wordt 

met de overige  atmosfeer.  

Deze actie zal als een membraam werken op het gelijke principe van een luidspreker. 

Echter wij kunnen dit niet horen, omdat ons gehoor vanaf 20Hz tot max 18KHz kan waarnemen. 

Het vermogen dat terug naar de Aarde geslingerd wordt is veel hoger dan de 3,6 Mega watt die 

vanuit H.A.A.R.P. om hoog gestraald wordt. 

Als deze kracht met deze frequentie op een plaats van de natuurlijke Tektonische platen  gericht 

wordt zal deze uiteindelijk zijn opgebouwde spanning vrijgeven die in het binnensten van de Aarde is 

opgebouwd. 

De Aardbeving voor de kust van Japan was dan ook een aanslag op een soevereine staat, gepleegd 

door de VS, dit was een act van sluipende oorlog voering. 

Zo worden teven opzettelijke weersinvloeden bewerkstelligd die voor grote rampen over de hele 

wereld zijn. 

Dit alles in het teken van Agenda 21 overeenkomst van 178 staten waaronder ook onze 

volksverraders uit onze politiek. 

De door deze aanslag op Japan heeft niet alleen directe slachtoffer gekend, maar zal wereld wijd tot 

een grote Genocide leiden, door de radio actieve besmetting die nu al meer als 3 jaar aan de gang is. 

Alle vreemde natuur verschijnselen kunnen terug herleid worden naar H.A.A.R.P. Massale vissterfte, 

vogels die uit de lucht vallen, orkanen, Hagel, droogte. 

 

De werkelijke daders 
Alles als stille oorlog voering tegen de wereld bevolking, in opdracht en bekostigd door de FED en 

ECB eigenaren, alle politici wereldwijd die als marionetten voor deze gewetenloze samenzweerders 

werken. 

Dit zijn de families die de wereld regeren door hun corrupte activiteiten, waar onze regering 

onderdeel van uit maakt, samen met de monarchie. 

Een verzameling van Psychopaten die op een gewetenloze manier massa Genocide plegen.  

Feiten: 

1. Hoogverraad, wegens het samenzweren van deze Regering en voorgaande Regeringen 
met Banken, Media, Multinationals, EU, EC. 
http://www.courtfool.info/nl_ESM_in_strijd_met_Grondwet.htm 

 

2. Opzettelijk zonder democratische steun en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over 
gedragen aan een niet gekozen ondemocratische instantie, die is opgericht door een op Nazi 
gestoelde ideologie in de persoon van WALTER HALLSTEIN : Vooraanstaande Nazi jurist -
en hoofdarchitect van de 'EU Brussel'.  http://www.relay-of-life.org/nl/index.html 

 



3. Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap 
van een criminele organisatie ( EU, VN, IMF, Bilderberggroep, NATO ) om een fascistische 
dictatuur te steunen tegen de wil van de bevolking,  http://stop-eu.blogspot.nl/ 

 

4. Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen door deze huidige Regering Rutte 
II met een overvloed aan leugens, bedrog, manipulatie van overheden, Media en de Kerk 
tegen de bevolking. 

http://www.niburu.nl/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth/ 
http://www.niburu.nl/strafzaak-tegen-britse-kroon-en-vaticaan-hoe-nu-verder/ 
 

5. Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een 
waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het 
structureel onteigenen op illegale gronden van de Burgers middels CO2 heffingen, 
belastingen en accijnzen, met als doel bewust de ondergang van de Economie te 
bewerkstelligen en armoede te creëren. Artikel 310 Wetboek van strafrecht :  

 

6. Het overdragen van GELD CREATIE aan een particuliere instelling die ook nog onterecht 
een onschendbaarheid geniet volgens de door de EU en onwettige ondemocratische 
instelling. Geld wordt gecreëerd uit het niets, hebben enkel de waarde die we samen 
afspreken, maar ook hier wordt door het bijdrukken van geld uit het niets, de waarde van de 
bestaande hoeveelheid mee ondermijnt, en volgens de inflatie de spaarders en rekening 
houders op een slimme manier onteigend. Deze instellingen kunnen niet aantonen dat de 
gelden die worden verstrekt 3 generaties in hun bezit zijn. Tevens hebben ze geen 
tegenwaarde die een aflossing rechtvaardigen. Zie link   van bijlage.  
https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6 

 

7. Door het instemmen van onze Regering en op grote schaal verspreiding van zeer 
schadelijke Chemicaliën als Barium, Strontium, Aluminium en overige schadelijke 
Chemicaliën waarbij Poging tot doodslag ten laste gelegd wordt. Deze stoffen die door de 
Chemische- en Farma-industrie op grote schaal geproduceerd worden met een 
winstoogmerk en deze door de NATO stelselmatig over ons verspreid worden ( Chemtrails ) 
en eveneens vergiftiging van het drinkwater.  

http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-chemtrails-while-landing/    

 https://www.youtube.com/watch?v=0k7PtRlMuz0 

http://www.earth-matters.nl/51/8240/chemtrails/haartest-laat-duizelingwekkende-verhoging-

aluminium-en-andere-zware-metalen-zien.html   

http://olympiczion.nl/index.php/duitse-luchtvaartmedewerker-geeft-toe-sproei-installaties-voor-

chemtrails-te-hebben-gebouwd/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H7ksm5ZEL-s 



8. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ( Chemtrails ) door deze Farma en Chemische 
industrie. Ons ziek te maken en de leefomgeving opzettelijk zware schade toe brengen, aan 
de lucht en oppervlaktewater, maar ook  een ontzettende bodemvervuiling plaatsvindt.   

 

9. Het discrimineren van een deel van de samenleving, (werklozen en bijstand ontvangers) 
door stigmatisering op valse gronden, die het gevolg zijn van genomen Regeringsbeleid met 
als doel de samenleving opzettelijk te destabiliseren en spanningen onder de bevolking aan 
te wakkeren.  

 

10. Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 
2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte (ouderen bestelen van hun 
opgebouwde rechten) Waar zijn die 50,9 miljard euro's van het Spaarfonds voor de AOW 
gebleven? Hier is wederom diefstal en machtsmisbruik gepleegd : 
http://www.sdnl.nl/kluun.htm 

 

11. Het willen invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015. Dit door mensen die 
mede door de schuld van deze regering in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten 
werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang met sancties als strafkorting op hun 
WWB uitkering.  

 

 

12. Zonder toestemming van en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten 
onderdrukken middels oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking in 
Oekraïne, Irak, Afghanistan ) dit alles om landen te destabiliseren en in de schulden te 
dwingen, waardoor grondstoffen van betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door 
multinationals die binnen de EU voor deze wetgevingen lobbyen. :  

 

13. Deze Regering verzaakt zijn plicht om Burgers die in een vreemde krijgsmacht 
deelnemen aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, 
het Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen.  

 

14. Het opzettelijk negeren van de toestroom asielzoekers.  Het weigeren om de grenzen te 
sluiten voor personen die op valse gronden, onterecht en met hulp van de EU en 
Ontwikkelingssamenwerking, nu een massaal toestromen van andere culturen en Nederland 
overspoelen, om daarna weer door deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan 
de nieuwkomers. Dit op kosten van de Autochtone bevolking die een gelijke behandeling 
onthouden wordt.  

 



15. Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de 
staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard tot een totaalbedrag 
van ca. € 454 miljard en we moeten nog garant staan voor € 620 ESM. Ik voel me gegijzeld 
door onze eigen regering:  

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/25/next-checkt-nederland-geeft-het-esm-een-blanco-
cheque/ 

 

16. Het bewust kapot maken van de middenstand door het opleggen van lastenverzwaringen 
voor burgers ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals en uitbreiden van 
overheden, burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden. 

 

17. Landverraad, door de staat op te heffen tegen de wens van de bevolking ( Grondwet 
referendum 2005, 63% tegenstemmen ) en deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan 
ons opdringen als zijnde een voldongen feit. ( Door samenwerken met een totaal corrupte en 
niet transparante instelling als de EU )  

 

18. Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de 
Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken, met als doel een ongewenste 
onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken onder dwang van het monetaire 
systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.   

 

19. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang van 
Multinationals en daarmee het schenden van mensenrechten, dit door het opdringen van 
GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie, Banken die geld scheppen uit het 
niets, door list en bedrog. Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde 
mogendheden als de EU met een niet-transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet 
in ons belang is.  

 

20. Belangenverstrengeling van STAAT, Banken, Koningshuis, Media en Industrie, om een 
fascistische dictatuur door te drukken en het creëren naar een onmenselijke samenleving, 
door het openlijk steunen van pedofilie en schenden van de rechten van de zwakkeren uit 
onze samenleving, met als doel om de massa te onderdrukken en uit te buiten, door 
machtsmisbruik.  

http://www.oppt-

nederland.info/phocadownload/vrijheid%20flyer%20%20nederlandse%20vertaling%20van%20freed

om%20flyer%20definitief%20.pdf 

 



21. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten, 
waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend. Dit gefaciliteerd 
door het Feit, dat er geen zelf corrigerend -en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is 
ingebouwd als een Constitutioneel Hof, die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de 
grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is vanuit de midden-, grootbedrijven en 
multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en onpartijdigheid getoetst.  

 

22. Door het onrechtmatig opeisen van de erfenis van Koning Willem III, de huidige 
‘Koninklijke familie’ wederom ten onrechte aanspraak maakt op het koningschap, aangezien 
deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen 
Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten, waardoor Nederland onder Duits bestuur is 
komen te vallen. Hierdoor is de grondwet die nu wordt gehanteerd onwettig en vallen we ten 
gevolge van de handelingen van Koningin Wilhelmina, als een provincie onder Duitsland: zie 
link bijlage van de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen. 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-
niet.pdf 

 

23. Op grond van gelijke behandeling in rechten en plichten verwijs ik tevens naar een 
aangifte van strafbare feiten gepleegd door de toenmalige Koningin Beatrix, Beatrix van 
Oranje- Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in 
het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was 
vanaf de straat). Bron: zie diverse linken met onderbouwde feiten.  

http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/13/artikel-12-procedure-bericht-ontvangen-leest-
u-zelf-het-dossier-nog-eens/ 

http://rondehuis.blogspot.nl/ 

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE 
HUIS bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? Oordeelt u zelf over de 
volgende intriges. (bron o.a. krant Nunspeet 1976) 

 

24. Door het systematisch doden van pasgeborenen en jonge kinderen in Ierland door 
prominenten volgens de informatie die bekend gemaakt werd door Kevin Annett, via 
Youtube, geeft dit aanleiding tot een uitgebreid onderzoek door het OM en justitie, te 
verifiëren of personen als wijlen Prins Friso, Minister President Mark Rutte, investeerder 
Soros zich schuldig hebben gemaakt om op jonge weerloze kinderen te jagen voor eigen 
seksueel genot en opwinding, zie link met de aantijging. 
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/extra-het-explosieve-artikel-over-
elsevier-arendo-joustra-oltmans-en-friso-de-friso-brief-van-oltmans-het-demmink-
commentaar-van-joustra 

https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6  

 



25. Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting 
van de Nederlandse burgers/kiezers  gehandeld als een bezettingsmacht. Door keer op keer 
totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zodoende in een 
nep-democratie te  hebben gelokt (denk EU-referendum, denk aan de onlangs  
gepropagandeerde ‘overwinningsuitslag’ van D66) . Het uiteindelijke doel is het Nederlandse 
volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de 
Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’ de 
politieke richting heeft bepaald. Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs 
van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit weggeweest. Als een smeulend vuurtje aanwezig, 
om dan eind dertiger jaren weer in volle hevigheid te ontvlammen. Diegenen (politici en 
anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid steunen, maken zich schuldig aan 
hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het bewust 
vernietigen van een gezonde leefomgeving en het dwingen tot slavernij, dit hand in hand 
gaand met het tolereren van machtsmisbruik. 

 

Persoonlijke Motivatie tot het doen van aangiften. 

Ik, ............................................................... wil hier kenbaar maken welke persoonlijke 
beperkingen en gevolgen ik ervaar door de in diverse punten van de aanklacht naar voren 
gebrachte feiten. 

Door mij werd aan niemand het recht of toestemming gegeven tot het plegen van eerder 
genoemde feiten. 

Verder maak ik me grote zorgen over de ontwikkelingen die ik de laatste tijd heb opgemerkt 
en heb sterk de indruk dat we stelmatig door de politiek opzettelijk naar deze situatie 
gemanoeuvreerd worden. 

 

Ontwikkeling van Agenda 21 

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma, de tekst van Agenda 21, werd 
geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 in Rio de Janeiro werd 
gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het 
resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling. Zie ook de onderstaande link die de 
werkelijke opzet van dit verdrag laten zien: 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-
grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-
de-globale-genocide    Bekentenis van Geplande Genocide.  

Ook Nederland speelt hier een zeer belangrijke rol in, via deze regering en de monarchie.  

In 2008 heeft de toenmalige Minister van Justitie en Veiligheid de grondwet aangepast met 
artikel 60 en artikel 120 waardoor de verantwoordelijke personen en instellingen niet door 
een rechter getoetst mogen worden, ook hier is sprake van landverraad tegen de eigen 
bevolking. 

 



Berichten op de Georgia Guidestones 

Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men 
'tegen de klok' vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men 
de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en 
Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen. 

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met 
de natuur. 

2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit. 

3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal. 

4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperde redelijkheid. 

5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting. 

6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een 
wereldrechtbank. 

7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren. 

8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht. 

9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde door het streven naar oneindige harmonie. 

10. Wees geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur. 

De door de Nazi's en kartelvorming van Politiek, Multinationals, Banken en het Vaticaan 
heeft men het streven nooit opgegeven om een ‘wereld regering’ te vormen. Dit is 
herhaaldelijk door diverse politici uitgesproken als zijnde de Nieuwe Wereld Orde (NWO 
benoemd door diverse presidenten uit het verleden) en het streven van de EU om deze 
mede ten uitvoer te brengen).  

Zie de volgende punten van mijn conclusie:  

1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen, 

2. De milieutheorie wil promoten, 

3. Een wereldoverheid wil oprichten, 

4. Een nieuwe spiritualiteit wil bevorderen. 

5. GOD (Goud, Olie en Drugs, zijn de pijlers van de NWO New World Order) 

http://www.klokkenluideronline.is/2014/06/miljoenen-doden-moeten-economie-redden/ 

Gezien het intellectueel vermogen van deze regering die ver onder de maat is van wat je van 
een regering verwachten mag, spreek ik dan ook de hoop uit dat in de toekomst een 
psychisch onderzoek wordt gedaan, voordat een persoon in deze politiek plaats kan nemen, 
de toets criteria zouden in mijn beleving moeten zijn: testen op integriteit, IQ, EQ en sociale 
evenwichtigheid.  



Omdat we toekomstige corruptie moeten voorkomen, voorbeelden hiervan zijn het Fyra-
drama, en nu de F-35 JFS :  

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/shots_fired_shots_fired.html 

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-politieke-affaires-van-1983-tot-
2013.htm 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/25973_corrupte_politici/ 

http://ejbron.wordpress.com/2013/10/13/de-schrikbarende-corruptie-van-bestuurders-in-
nederland/ 

 

Ik neem het de Politiek, Banken, Media en de Koning uiterst kwalijk, dat men bewust 
aanstuurt op een totale Chaos en stel ze aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende 
gevolgen. 

Ik wens geen Oorlog met welke soevereine staat dan ook om de belangen van deze Elite te 
dienen. 

Door al deze bewust veroorzaakte spanningen voel ik mij beperkt in mijn vrijheid om een 
leven te kunnen leiden dat ik zou willen leven, ik ben gedwongen tot een slaafs bestaan om 
deze zelf benoemde Elite te dienen. 

Mijn talent wordt onderdrukt om me verder te ontwikkelen op creatief, emotioneel, spiritueel 
en financieel vlak. 

Ik ben de overtuiging toegedaan, dat we bewust ziek gemaakt worden door het streven van 
de NWO ons te vergiftigen met alle middelen en het GMO-voedsel, de Monsanto rommel. 

Daar er op zo een breed front de aanval is ingezet onder valse voorwendselen van de 
politiek op de bevolking ervaar ik diverse klachten: 

Financieel totaal geplunderd en buitengesloten om een waardig bestaan te kunnen hebben. 

Psychische klachten die voortkomen door deze uitzichtloze situatie. 

Lichamelijke klachten door een leven lang dienen van dit corrupte systeem. 

Sociaal buitengesloten daar ik geen middelen heb om me sociaal verder te kunnen 
ontwikkelen. 

Ik wil gebruik maken op het recht van schade verhaal vanaf de datum van aangifte voor ieder 
genoemd strafbaar feit per gebeurtenis voor een bedrag van € 50.000 per keer. 

Tevens is het mij bij wet verboden om een criminele organisatie te steunen, waardoor ik 
geen belasting kan en mag betalen om deze criminele activiteiten verder te steunen. 

Ik verwacht, dat er door de politie wordt ingegrepen, gevolg gevend aan Artikel 93  WB Sr 

 



Artikel. 12 WB Sv 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/12.html 

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging 
plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks 
belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het 
rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, 
dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een 
officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te   
s-Gravenhage bevoegd.  
 
2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die 
krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat 
door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.  
Aanvullende informatie: 
 

Het boek der foutlinxen 

Dit is het beruchte topje van de ijsberg. Besef dat wanneer een penningmeester uit de kas jat, 
dit 
niet bij de gehele fractie bekend zal zijn, maar dat wanneer men miljoenen misbruikt de 
fractie er 
beslist van op de hoogte is en meewerkt. Niettemin is er nooit iemand op deze kennis 
veroordeeld 
en weggestuurd. 

Medeplichtigheid bestaat niet in de politiek. 

In feite dienen dus alle bestuurders en raadsleden van foute fracties vermeld te worden. Denk 
hierbij aan Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, bijvoorbeeld, waar onbeperkt geknoeid wordt 
zonder 
gevolgen voor B&W. Bedenk hierbij ook dat het meeste geknoei zonder gevolgen blijft. 
Mislukte 
grondaankopen, werklozenprojecten, straatcoaches, kansenjeugddingen, enz. De lijst is 
eindeloos. 
Zelden komt iets voor de rechter; het is allemaal onhandigheid. En wat er ook fout gaat; 
wachtgeld 
en pensioen liggen te wachten als 72 maagden in het paradijs. 

Foutlinxen. 

D66 – Marc Jan Ahne. Meneer is wethoudert te Deventer en vergat alles af te rekenen in een 
bouwmarkt. Hij is gepakt voor winkeldiefstal. Dat doet ie anders nooit hoor! 

D66 – Magda Berndsen Tweede Kamerlid voor D66 kreeg als voormalig korpschef in 
Friesland meer dan een ton aan vergoedingen, waar ze geen recht op had. Dit graaien gaat 
ongeveer zo: je claimt extra geld in je weekeind, omdat je wachtdienst hebt. Terwijl je 
natuurlijk helemaal geen dienst hebt, maar het tikt zo lekker aan en iedereen doet het. 
Zodoende fraudeerde ze er een ton bij. Geen probleem voor mannetje Peggold, ze mag 



gewoon bij D66 blijven, want kritiek mag je alleen op de PVV hebben. Graaien en frauderen 
is bij D66 geen zonde. 

D66 – Marcel van Dalen, wethouder te Blaricum en raadslid te Ede. Vergat te vermelden dat 
hij al 
een strafblad had wegens smaad. Smaad, valsheid in geschrifte. 

D66 – Jos Elbers, voorzitter van D66 en volstrekt foutmens. Megagraaier, die het onderwijs 
heeft 
helpen verzieken en zichzelf beloonde met een adviserende functie, die nog beter betaalt. Hij 
vindt 
zichzelf niet slecht en verrot en niet linksch, maar betrokken. Graaien, 
belangenverstrengeling. PS 
Omdat deze oplichter voorzitter is van D66-Rotterdam neemt dus de gehele fractie genoegen 
met 
zijn wangedrag. 

D66 – Dirk Elsen, was grootgraaier en knoeier bij de SNV. Heeft een tijd lang directeur 
gespeeld en 
moet nu opzouten, helaas zonder strafrechterlijk vervolgd te worden. Maar meneer is van 
D66, hij 
zou dus toch niet veroordeeld worden want de rechters hier zijn van dezelfde club. Hij 
overtrad 
aantoonbaar de aanbestedingsregels en gaf vriendjes en familie opdrachten. In veel landen 
wordt 
dit gezien als corruptie. Daarnaast vulde hij flink zijn zakken ten koste van de medemens, 
maar dat 
heet “handig” bij linx. 
O ja, het SNV stond onder toezicht van ene Lodewijk de Waal, vandaar. Zie een post op deze 
lijst van 
meneer de Waal: dieper kan je niet zinken als vakbondsman, het lijkt Wim Kok wel. 

D66 – Jikkie van der Giessen bestuursvoorzitter van Codarts, de hogeschool voor de kunsten 
in 
Rotterdam. Deze prutsmuts werd er weliswaar rijk mee, maar de gehele opleiding is een 
puinhoop. 
Een volstrekte nachtmerrie. En dat allemaal omdat manneke Peggol en zijn bende het 
onderwijs mogen verzieken, wegens taartverdelingen. Is deze graaidoos crimineel? Nee, 
alleen onhandig. U weet wel: te hoge kosten, snoepreizen, wethouder geweest in 020 (en 
dieper kan je toch niet zakken) en heel veel geld krijgen en volstrekt niets presteren. Graaien. 

D66 – Korrie Louwes, wethouder in 010. Onhandig. Geeft een bedrijf “Liveable” zomaar het 
monopoly om studenten te huisvesten in nutteloze gebouwen. Vriendjespolitiek. 

D66 – Alexander Pechthold, wethouder in Leiden, lijsttrekker van het spul en eeuwig 
kamerlid. 
Knoeide als wethouder met een stuk grond, vervuilde grond. Is hier nimmer voor gepakt en 
veroordeeld, maar hij werd ook nimmer gepakt voor het veilen van vervalste stukken. 
Graaien, 
sjoemelen, islamisatie. 



D66 – Fedde Reeskamp, raadslid te Haarlem, heler en een leugenaar. Daarnaast frustreert hij 
het aanhouden van de dief, die bekend is bij hem, door te weigeren het adres te geven van de 
fietsendief. Meneer kocht een aantrekkelijk geprijsde fiets op Marktplaats.nl. Deze bleek 
gestolen. 
Wie had dat ooit gedacht? Heling. Bij de weg: wedden dat deze heler zelf subsidie krijgt van 
de 
gemeente, middels het Fietsenplan? 

PvdA / D66 – Marleen Barth, voorzitster van de fractie en lijsttrekker voor de eerste kamer en 
haar 
man, de burgemeester van Wassenaar: Klaas Hoekema, D66. 
Dit opvretersduo verslindt per jaar tonnen belastinggeld en zorggeld. 
Ze wonen in een peperduur huis, maar betalen alleen de deurknop en klagen hierover. Zij 
heeft 
een eigen maatschappelijk bedrijf, dat haar zelf in dienst neemt en vet betaald en een 18-tal 
nevenfuncties bij de overheid en semieoverheid. Zij is het ware gezicht van de PvdA. 
Voorstander van import islam, maar woont zelf in Wassenaar. Graaien. Islamisatie. 

Groen Links – Aziz Adahchour, raadslid. Je ontkomt er niet aan om af en toe een moslim te 
nomineren. Nu frauderen de allochtonen bijna allemaal en aangezien er ruim een miljoen hier 
rondhangen zou de lijst eindeloos zijn. 
Maar het gaat hier ook om de foutlinxen. Het linxe en groene tuig dat altijd met de opgeheven 
vingert klaar staat om ons te corrigeren, maar dat zelf alles uitvreet wat allah (of z’n broer) 
verboden heeft. 
Vandaar deze oplichter: GsL raadslid Aziz Adahchour. Had twee niet bestaande fulltime 
banen bij het onderwijs. Haatscholen staan bekend om hun frauduleus mensen aanstellen en 
zo kan het dat de linxe maffia het mogelijk maakt dat iemand zo maar twee banen kan hebben 
en nimmer op zijn werk hoeft te verschijnen. Bedenk hierbij hoeveel mensen bij deze fraude 
betrokken zijn. De scholen, de foute politieke partij, de ambtenaren, de belastingdienst, de 
gemeenteraad, enz. enz. Foutlinxen in overvloed. Fraude. 

Groen Links – Judith Bokhove. Is raadslid van de groencriminelen en ook directeur van het 
erbarmelijke bedrijf Greenchoice. Niet alleen is zij even vergeten te vermelden dat zij 
directeur is, hoewel dit verplicht is, maar haar bedrijf stinkt aan alle kanten. En wanneer de 
gemeente iets beslist over “groen, energie, zonnepanelen, duurzaamheid enz.” stemt dit loeder 
gewoon mee (of niet volgens de fractievoorzittert, maar hiervoor was haar man de directeur 
en toen stemde ze wel met alles mee, terwijl hetzelfde geld van Greenchoice naar 
binnen stroomde). Belangenverstrengeling zoals het kan. Erg onhandig allemaal en typerend 
voor foutlinx. Daarnaast 
ligt haar bedrijf overhoop met de Eneco is de gemeente weer deels eigenaar van de Eneco. 
Verder graait ze nog wat in de zorg. Het bedrijf Greenchoice is dusdanig rot, dat de overheid 
er al drie keer heeft ingegrepen. Niettemin vindt haar fractie haar integer en kunnen we het 
woord “integer” dus schrappen uit de Dikke van Dalen. Graaien, verzwijgen nevenfunctie, 
tweepetten, blond en gespleten persoonlijkheid, belangenverstrengeling. 

Groen Links – Harry Borghouts ook gemeenteraadlid voor Progressief Heemstede (1977-
1987), fractievoorzitter van Progressief Heemstede (1982-1987), secretaris-generaal bij 
ministerie van justitie (1996-1999) en 
commissaris van de koningin Noord-Holland (2002-2009)). Hij wordt, als secretaris-generaal 
van Jusititie, in 1999 verantwoordelijk gehouden (door de commissie-Kalsbeek), voor het niet 



tijdig informeren van minister Korthals van Justitie over coketransporten. In de periode dat 
Borghouts commissaris van de Koningin was, speculeerde de provincie Noord-Holland op 
banken in IJsland met 78 miljoen euro tegen een rentevergoeding van 5%. Het geld werd 
geleend van De Nederlandsche Bank. Door de kredietcrisis is dit bedrag geheel verloren 
gegaan. Sommige mensen worden fout geboren, hij is er 1 van, toch is hij het ware gezicht 
van Groen Links; de meeste zijn oude zakken, die slapend miljonair worden en nimmer in dag 
in het bedrijfsleven presteerden. Graaier, geldverdamper, eventueel corruptie. 

Groen Links – Jamai Challiui. Succesallochtoon en raadslid. Kwam nooit op een vergadering 
van GsL en dat zou ik ook niet doen, maar maakte zich verder schuldig aan illegale 
onderverhuur, huisvesting van illegalen, importeren familieleden en uitbuiting. 

Groen Links – Cees van Dijk, raadslid en bestuurslid afdeling Haarlem vanwege seksueel 
misbruik (verkrachting) van een 13-jarige jongen. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel, 
plus daarna psychische behandeling. 
Meneer is therapeut en verkracht zijn cliënt, het lijkt wel een boek van Stieg Larsson, 
monsters bestaan helaas. Het NRC weigerde hier over te publiceren, men wil de sector niet 
beschadigen. Verkrachter, schending ambt, pedofiel. 

Groen Links – Wynand Duyvendak, crimiclown en kamerlid: wegens inbraak in het gebouw 
van het ministerie van Economischer Zaken, bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als 
milieuactivist – “Ik vond dit soort acties altijd legitiem”, vertelde Duyvendak het 
opinieweekblad Elsevier nog enkele dagen voor zijn aftreden. “Dit feit is verjaard, ik maak 
me er niet druk om”. Zijn fractievoorzitter Femke Halsema sprak van een ‘politieke fout’, 
omdat hij in de aankondiging van zijn boek deze actie als een groot succes bestempelde, 
zonder tevens te vermelden, dat hij tot het inzicht gekomen is, dat dit soort acties 
contraproductief werken; een wijziging in zijn denken, die wel in het boek zelf tot uitdrukking 
zou komen en die Duyvendak als gevolg van de commotie ook in interviews 
nadrukkelijk naar voren bracht. Bejaarde Volkert. 

Groen Links – Arjan El Fassed, Tweede Kamerlid van Groenslinksch. Haatzaaien. Meneer is 
opperhoofd bij een website bedoeld om de haat tegen Joden aan te wakkeren en de islamisatie 
van de wereld te vervullen. (The Electronic Intifada). Geld voor ontwikkelingshulp wordt hier 
misbruikt en klassiek voorbeeld van een linxe met een dubbele agenda. Zwendel, haatzaaien, 
islamisatie. 

Groen Links – Rik Grashoff, Tweede Kamerlid, Wethouder Delft (1998-2006)) liet Delft voor 
4 ton garant staan voor een aanbouw aan de Sultan Ahmed Moskee. De Turkse Vereniging 
kreeg zo een lening tegen lage rente en zou daarmee “culturele ruimtes” aanbouwen aan de 
moskee. Voorwaarden waren wel dat de vereniging een ander bestuur moest hebben dan de 
moskee, en de ruimtes van de vereniging moesten afgescheiden zijn van die van de moskee. 
Nou zijn die besturen inderdaad verschillend. Precies dezelfde 9 Turken, dat weer wel, maar 
in een andere volgorde. Heel verschillend, vindt de gemeente. Het zou om te lachen zijn, als 
het niet zo treurig was. 
Bovendien blijken de ruimtes van de vereniging naadloos, zonder scheiding over te lopen in 
die van de moskee. Die heeft zo een fijne uitbreiding gekregen. Laat de Delftse burger maar 
dokken. Kortom, Grashoff bedonderde de boel en de moskee/ Turkse vereniging benutte de 
geboden mogelijkheden. Werd beloond met een post als Wethouder in Rotterdam en 
verdampte daar 50 miljoen in het “Jeugdjaar” en loog bij herhaling over het verdampen van 



geld in muziekpodium “Watt”. Zwendelaar, vriendjespolitiek, kopen van stemmen, 
islamisatie. 

Groen Links – Leen Harpe, lijsttrekker van de lokale milieumaffia in Zeeuwland. 
GroensLinks, dus. Meneer is graaiend ambtenaar en politicus. Reden van deze notering is 
echter dat deze gloeilampenhater tegen zijn exvrouw te keer gaat en daarvoor vervolgd wordt, 
voor huisvredebreuk dus. 

Groen Links – Herman Meijer. Bestuurder van deze foute partij, uitvinder van de kindersex 
en baanbrekend pedofiel. Binnenkort weer verkiesbaar voor de eerste kamer. Ridder in de 
orde van Oranje Nassau, kun je nagaan wie allemaal een lintje krijgen tegenwoordig. En 
waarvoor?! Pedofilie. 

Groen Links – Mariko Peters, kamerlid, heeft als diplomate de gedragscode van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken overtreden, maar mag toch aanblijven als Kamerlid. Ze meldde in 
2005 in Kabul niet aan haar ambassadeur dat ze een liefdesrelatie had met een man wiens 
subsidieaanvragen ze moest beoordelen en dat was tegen de regels. Leermoment: blijkbaar 
hebben wij dure diplomaten in dienst, die allerlei allochtonen in hun 
eigen typhusland aan fraaie banen helpen op onze kosten. Belangenverstrengeling, 
vriendjespolitiek. 

Groen Links – Sam Pormes. Voorzittert van de Groene Bende te Assen. Er was niet sprake 
van één affaire waarbij Sam Pormes in opspraak kwam, het ging om een hele reeks. De feiten 
zijn terug te vinden op een Wikipedia pagina. Het ging over betrokkenheid bij het 
gijzelingsdrama bij de Punt, om een schietpartij in Assen, waarvoor Pormes zeven maanden 
vastzat, het ging om een gevalletje uitkeringsfraude, en het ging om een guerrillatraining in 
Jemen. Fraude, terrorist. 

Groen – Links – Helma Ton, burgemeester van Blaricum: rijden onder invloed. 

Groen – Links – Tara Singh Varma, succesallochtoon, kamerlid, was een veelbelovend 
politica, maar vernielde haar eigen politieke carrière door financieel wanbeleid en leugens. Ze 
ging zelfs zo ver dat ze deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker. Na veel vertoon 
bij haar vertrek uit de 
Tweede Kamer komen de geruchten op gang. Uiteindelijk blijkt dat ze geen kanker heeft, 
maar dit 
heeft verzonnen. En dit vaker doet. Misleiding, graaien. Geen enkel geweten; verduisterde 
geld als 
penningmeester van het Grenada Kommittee. 

PvdA – Susan Baart, voormalig voorlichter van Ad Melkert en de PvdA-fractie. Ze is sinds 
april 
2010 commissaris bij Vestia. Saillant detail is dat ze de echtgenote is van de Tilburgse PvdA- 
burgemeester Peter Noordanus. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de 
Raad 
van Commissarissen van de Vestia Groep. Graaien totdat je rood ziet. 

PvdA – Nourdin Belhadi. PvdA. Succesallochtoon. Campagneleider van kadaffie Aleid 
Wolfsen en fraai voorbeeld van iemand die vanwege zijn afkomst en achterstand slapend rijk 
is geworden. Ons geld voor hem, met dank aan de rode maffia. Meneer werd zomaar docent, 



ging naar Mekka en kwam terug als handenschudweigeraar. Deed wat alle PvdA-ers doen: 
richtte een stichting (iets doen met rotjongeren) en stak de subsidie in zijn eigen zak. 
Schnabbelde er flink wat bij met lezingen en kreeg zelfs prijzen vanwege zijn goede plannen. 
Ja, als je bij de PvdA zit kun je hele maatschappij verzieken en toch rijk worden. Fraude en 
verduistering. 

PvdA – Harry van den Bergh, kamerlid. In 1987 afgetreden als PvdA-Kamerlid, nadat hij 
wegens 
handel in aandelen (Fokker) met vermeende voorkennis in opspraak was geraakt. Zag ze 
vliegen. 

PvdA – Rinda den Besten, wethouder. Liet een ambtelijk stuk opmaken om het succes van het 
geldvretende jongerenloket vorm te geven. Terwijl dit project een volkomen mislukking was. 
(zie ook 
Ella Vogelaar). Toen er een scriptie verscheen over dit jongerenloket, moest deze weer 
verdwijnen, 
want de scriptie paste niet bij de leugens van de wethouder. Graaien, verduistering, 
misleiding. 

PvdA – Els Boot, De burgemeester van Giessenlanden, weigert om een Afghaanse man / 
asielzoekert uit te zetten. De 45-jarige man wordt verdacht van oorlogsmisdaden, maar is 
linxzielug. 
Werkweigering, islamisatie. 

PvdA – Ruud Borgman, penningmeester van de lokale afdeling Almelo. Werd betrapt op het 
jatten uit de partijkas. Er zullen nog vele penningmeesters volgen. 

PvdA – Wouter Bos, minister van Financiën en knoeiert. Ging minder werken voor veel meer 
geld 
bij de K.P.M.G. en toevallig is de overheid (dus Wautert himself) de grootste opdrachtgever 
van dit 
bedrijf. Belangenverstrengeling. 

PvdA – Gert Braam, wethouder in Coevorden. Verdampte veel geld met grondaankopen. 
Loog hier en daar eens wat en moest opstappen. Graaien, liegen. 

PvdA – Pieter Broertjes. Hopeloos PvdA-geval. Werkte vanaf 1979 bij de Azijnbode en heeft 
er echt 
alles aan gedaan om ons land te verzieken met de multikul. Onder zijn bezielende leiding 
werd 
de Volkskrant actief ingezet bij het demoniseren van Pim Fortuyn. Stelde idioot veel 
allochtone 
columnisten aan om de hersenspoeling van dom links mogelijk te maken, biedt een platform 
voor 
PVV-haters en ondanks de moord op Pim, gaat stug verder met het demoniseren van 
Nederlanders, zodat nu Geert Wilders aan de beurt is. Kortom een leugenfabriek, zodat we die 
kennen uit de vorige bezetting. Desondanks wordt deze rooie gifpen niet vervolgd voor moord 
en evenmin voor de miljarden die onze samenleving kwijt is aan de allochtoon, nee, ze 
belonen hem met de burgemeesterspost in Hilversum. Haatzaaien. 



PvdA. – Edward Brongersma. Eerste kamer, overtreding wet op kinderporno en derhalve 
smeerlap. 

PvdA – Ronald Buld, raadslid Nijverdal: mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld. 

PvdA – Peggy Burke. PvdA, wat anders? Raadslid van 020 en bij haar is het licht geheel 
uitgegaan. Zij wil dat autochtonen voortaan kunnen worden uitgesloten van de betere banen, 
om zo de instroom van allochtonerts mogelijk te maken. Wordt je dus niet alleen benadeeld in 
de hoofdstad omdat je ouders blank zijn, maar pakken ze je nog een keer als je werkt zoekt. 
Natuurlijk staat Peggy niet alleen in haar waanzin: GsL steunt haar plan. Soort zoekt soort. 
Schending grondwet, negerisatie. 

PvdA – Hannah Buyne. Wethouder en daarnaast rechter. Succesallochtoon. Zij vond het 
nodig de 
jeugd op te zetten tegen de PVV, want democratie is een gruwel voor de rooien en onderwijs 
biedt 
kansen. Zij liet een lesbrief verspreiden onder de scholen tegen een deel van de Nederlanders 
en 
loog hierover. Zij is een schoolvoorbeeld van de waanzin en schade, die de PvdA ons land aan 
doet. 
Liegen, haatzaaien. 

PvdA – Ama Carr , succesallochtoon, raadslid Amsterdam, rijdt zonder rijbewijs en 
onverzekerd rond. Geeft valse naam, een vals adres en een valse geboortedatum op. 

PvdA. – Job Cohen, burgemeester Amsterdam, liet miljoenen in de Poldermoskee verdwijnen 
en 
miljarden in de metro. Zelfs Europese subsidie werd weggesluisd de moskee in. Verzaakte 
volkomen, liet een Amsterdam ontstaan waar Joden, vrouwen en homo’s niet meer 
ongehinderd over straat kunnen en criminelen 500 keer kunnen worden opgepakt zonder 
detentie. Theedrinker, amateur. 

PvdA – Wim Cornelissen, burgemeester van Gouda. Groot ontkenner van problemen met Fins 
wajongvolk. Knoeier en graaier. Want ook deze burgemeester graait er op los. Met 
medeweten van 
de gemeenteraad, want die heeft boter op z’n hoofd. Maar toch. Meneer heeft een villa in 
Ghana en 
de vuilnisdienst van Gouda had in 2009 een rekening betaald in datzelfde Ghana, die verder 
oninbaar was. Wat doet een miljoen Goudse euro’s in het land der Ghanezen? Daarnaast heeft 
hij ook nog een functie in Ghana. Deze man, die de Gouwenaren al jaren laat stikken, maakt 
zich zonder enige twijfel schuldig aan graaien en ongewenste belangenverstrengeling. Zijn 
werk als hoofd van politie heeft hij niet 1 dag naar behoren uitgevoerd. 

PvdA – Minister Jacqueline Cramer. Diverse portefeuilles, maar geen dag voor ons bezig 
geweest. 
Was hoogleraar bij een universiteit ergens in Utrecht, gaf ze daarna 50 miljoen om wat te 
fröbelen 
met onderzoek en ging later daar, dik betaald, werken om nutteloos onderzoek te doen. 50 
miljoen 
om jezelf aan een baan te helpen, belangenverstrengeling. Gebruikte later ontwikkelingsgeld 



om 
arme landen te dwingen mee te spelen met linxe klimaatspelletjes. Machtsmisbruik. 

PvdA – Marcel van Dam, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1981-1982), 
gepakt 
met drank achter het stuur, hielp frauduleus een limonadefabriek om zeep. Omdat dat kon. 
Rode 
miljonair. Knoeier en jarenlang god van de PvdA. 

PvdA – Sjoera Dikkers, PvdA kamerlid van het ergste soort en toch niet crimineel. Voor ons 
allen onbekend en toch betalen we ons scheel aan haar. Kijk ff naar dit stukje uit haar CV: 
Medewerker projectmanager Greenpeace Nederland (1995-1996). Medewerker bij het CNV. 
Campagnecoördinator jubileum 2000, Stichting Wemos (campagne voor kwijtschelden 
schulden 
ontwikkelingslanden) (1999-2000). Directeur Evert Vermeer Stichting (EVS) (2000-2005). 
Directeur “Stop Aids Now” (2005-2007). Interim-directeur E-motive, programma van Oxfam-
Novib 
(2008-2009). Directeur ( a.i.) Defence for Children/ECPAT (juni 2009-juni 2010). 
Nevenfuncties: 
(je gelooft het niet…….). Eigenaar ‘Dikkers’, Management voor Idealisten (2007-heden). Zo 
zie je 
maar dat al die graaiers gewoon in de tweede kamer zitten en gewoon kunnen blijven graaien. 
Al jaren maken we ons erg boos er over en toch zitten de roodgraaiers gewoon op het pluche 
en 
schrapen jaarlijks hun tonnen naar binnen. Ten koste van respectievelijk het milieu, de rechten 
van 
werknemers, ontwikkelingslanden, zwartjoekels, aidspatiënten, derde wereld, zielige 
kindertjes. En 
Henk en Ingrid! Graaien. 

PvdA – Fatima Elatik, succesallochtoon, raadslid en bestuurder in 020, die informatie 
achterhield, 
mede verantwoordelijk is voor de verdamping van 30 miljoen en een nagenoeg failliet 
stadsdeel 
Oost-Amsterdam achterliet. Klassieker, totaal ongeschikt voor alles, maar onaantastbaar 
vanwege 
de achterban van de PvdA. Misbruik overheidsgeld, verkwisting, liegen, enz. Weggestuurd 
met een 
motie van wantrouwen en vervolgens weer op het pluche gaan zitten. In 020 kan alles (mits je 
tot de 
juist bevolkingsgroep behoort). 

PvdA – Thea Fierens. Zij graait nu echt ten koste van de getinte medemens. Zij is interim 
van ontwikkelingsorganisatie SNV. Dit graaicollectief is al vaak slecht in het nieuws wegens 
vriendjespolitiek en onbeperkte hebzucht. En deze graaidoos Fierens spant de kroon. Hoe diep 
kun je zinken door tonnen in je zak te steken, die zijn bedoeld voor de derde wereld. Denk 
daar eens aan als je iemand van de PvdA tegen komt. Ze doen er allemaal aan mee. 
Onbehoorlijke beloning. 



PvdA – Carolien Gehrels. Wethouder van 020 en beroepsleugenaar. Liegt bij herhaling de 
raad voor 
inzake haar bijdragen aan het mislukte muziekgebouw. Weigert verder te vertellen hoeveel 
geld zij 
een ontslagen kultuurzeiker Janmaat heeft meegegeven. Liegen. Onbehoorlijk bestuur. 

PvdA – Jaap van Gelder. Bestuurslid. Opperhoofd van vele zaken maar gepakt wegens 
corruptie bij 
alweer een woningbouwvereniging “de Key”. Liet vriendje grond kopen en kocht die dan 
weer voor 
miljoenen meer om er sociale huisvesting op te plegen. Graaien. Corruptie. 

PvdA. – Cebeli Gönül succesallochtoon, raadslid uit Rotterdam, ernstige mishandeling van 
echtgenote. 

PvdA – Carlos Gonçalves, succesallochtoon. Voorzitter van de deelgemeente Delfshaven. 
PvdA- 
miljonair en Kaap-Verdiaan. En zwendelaar. Meneer kreeg om stemmen te kopen onder zijn 
landgenoten een fraaie baan van de rode maffia. Hij wordt zeer riant betaald, maar vond het 
nodig 
een goede te baan te krijgen bij een stichting en zichzelf daar een vette subsidie te geven. 
Avanco 
heet deze stichting en meneer is daar the Big Boss. PvdA-tuig uit eigen eiland helpt hij aan 
baantjes. 

Is het strafbaar jezelf subsidie te geven? Nee, dat is onhandig. En zolang de deelgemeenteraad 
in 
meerderheid dit niet erg vindt, is het niet strafbaar. Waarom dan deze vermelding? Omdat 
meneer 
pas drie weken een luxe, gratis vakantie in Marokko heeft gehad op kosten van een 
Marokkaanse 
directeur van een maatschappelijke instelling en deze instelling natuurlijk subsidie krijgt van 
dezelfde 
deelgemeente. Is dit strafbaar? Nee dit is onhandig. Sterker er kwam zelfs een Bing-
onderzoek en 
watdenkkie???: meneer was onhandig. 

PvdA – Eveline Herfkens, minister, nutteloze VN-graaier. Weigerde onterecht ontvangen 
huursubsidie van $275.000 terug te geven. Gooide het op een akkoordje met Maxim Verhagen 
en 
kwam er mee weg. 

PvdA – H. Heuverling, wethouder in Waalwijk en winkeldief. Werd betrapt in de plaatselijke 
HEMA 
met een tas vol spullen. Diefstal. Zijn wachtgeld vergat hij niet. 

PvdA – Hakim Hmadouch, succesallochtoon, raadslid Arnhem,: mishandeling en bedreiging 
echtgenote. 



PvdA – Sadik Harchaoui, zelf behorend tot de BA’s (bekende allochtonen) maar hier 
succesallochtoon, is vorig jaar in opspraak geraakt door forse declaraties en 
salarisverhogingen als voorzitter van de gesubsidieerde instelling Forum. Kreeg de niet 
bestaande baan als opperhoofd van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling en wist het te 
brengen tot een voorstel het woord “allochtoon” te verbieden. Graaien. 

PvdA – Hamid Houda, succesallochtoon en kamerlid. Moest weg vanwege belastingfraude en 
ontduiking, intimidatie van personeel; maar goed genoeg voor de provinciale staten. Bij de 
PvdA kan 
alles, wanneer je maar stemmen meebrengt. 

PvdA – Wim Huizing. Spijkenisse. Soms raadslid, soms wethouder. altijd bezig met 
kindneuqsex. Nu is dit nog steeds verboden, maar nog nooit is iemand daarvoor uit de PvdA 
gezet. Zal wel een verklaring hebben, waarom al die verkrachte kindertjes op zijn PC staan, 
dit schijnt altijd per ongeluk gebeurd te zijn. Pedofiel en smeerlap. 

PvdA – Mohammed Kaied, succesallochtoon, raadslid uit Dalfsen: poging tot doodslag. 

PvdA – Hamit Karakus, succesallochtoon en wethouder Rotterdam. Voorheen makelaar, ook 
al in 
010. Doet niets fout, van onbesproken gedrag. Betrokken bij vele dossiers, maar drie springen 
er uit: ambtenaren wonen velen jaren graties in mooie panden langs de ’s-Gravenweg, die de 
wethouder vergeet te verkopen, bureau BOOR fraudeert en jat er op los inzake 
schoolgebouwen, leuke grondverkopen die de gemeente duperen (Calypso) voor 50 miljoen, 
maar bepaalde ontwikkelaars rijk maken. Onschendbaar /PvdA. 

PvdA – Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking, kocht een afdeling van de 
VN met 
de bedoeling daarvan de hoogste baas te worden. Zijn baan kostte ons 89 miljoen euro (per 
jaar?). 
Belangenverstrengeling. 

PvdA – Wim Kok, minister en MP. Beste voorbeeld van hoe een socialist zijn gehele linxe 
loopbaan 
gebruikt (op onze kosten) om vervolgens te graaien bij alle grote bedrijven (alweer op onze 
kosten). Hielp de FNV naar knoppen voor eigen gewin. Werd beroemd vanwege het “kwartje 
van 
Kok” een tijdelijke heffing om werkend Nederland te pesten, die later terug gegeven zou 
worden. 
Belangenverstrengeling, graaier. 

PvdA – Henk Kool Haagse PvdA-wethouder, geeft opdracht gemeente aan afdelingsvoorzitter 
van zijn eigen partij, graaitoeter Constant Martini ter grootte van 30.000 euro. Verstrengeld ff 
wat belangen. 
Er moest zogenaamd een onderzoek worden uitgevoerd. Kan ook zijn dat Martini een nieuwe 
auto 
wilde, ofzo. 

PvdA – Martin van der Krogt, raad van advies van de Fourstar Groep. Sinds wanneer heeft 
een lullig 



bureautje een topzware raad van advies nodig? Sinds je er rijk mee kunt worden. (zie Ella 
Vogelaar). 
Bureau gaf geld aan iedereen als stagevergoeding. Zonder stage. Graaien, misbruik 
belastinggeld. 

PvdA – Krouwel van de gemeente Dinkelland. De PvdA-wethouder besloot zijn functie neer 
te leggen 
nadat hij het rapport heeft gelezen over het onderzoek naar de integriteit van de drie 
wethouders 
van de gemeente. Tien keer raden welke wethouder boter op z’n hoofd had. 
Belangenverstrengeling 
en vriendjespolitiek. Werd wel beloond met wachtgeld, want boter op hoofd loont. 

PvdA – PvdA Els Kuijper. Ook wel Els de Gluiper. Bejaarde bloemetjesjurk met 
hyacinthkapsel en 
spuuglelijke halskettingen met metaalafval of rode zwerfkeien erin. Rode vette rups 
Nooitgenoeg. 
Was wethouder, raadslid, locoburgemeester en bestuurder in arm 010 en graait vrolijk verder. 
Daarover zo meer. Was lijsttrekker van de PvdA tijdens de periode Fortuyn en deed fanatiek 
aan 
haatzaaien door kinderen te vertellen dat ze pappie niet meer mogen zien, wanneer deze op 
vakantie zou gaan naar zijn zandland. Van tante Pim mocht pappie dan nooit meer terug 
komen. Ja, 
hoe diep kun je zinken? Nog dieper. Mevrouw Kuijper hielp in haar functie een bekende 
horecazaak 
aan een vergunning en kreeg zo maar een bestuursfunctie bij hetzelfde bedrijf. Wat een 
toeval. Of 
zou het onhandigheid zijn? Haatzaaien en belangenverstrengeling. 

PvdA – John Leerdam. Fijne vent. Kamerlid. Krijgt deze notering alleen omdat hij bewijst dat 
je bij de 
PvdA niets hoeft te kunnen of te weten om tig jaar te kunnen blijven plakken. 

PvdA – Rob van der Mark, burgemeester van Vlieland: Openbaar dronkenschap 

PvdA – Constant Martini. Voorzitter van de PvdA, afdeling Den Haag. Meneer kreeg van 
bevriende 
wethouder Kool opdracht een onderzoek te doen, dit om geld te verschuiven en een rapport te 
verwerven voor in de onderste lade. Vriendjespolitiek. 

PvdA – Martin van Meurs, Oud PvdA-wethouder en smeerlap van de lokale Pro Arnhem. 
Deze man 
verzamelt kinderporno. Je zal er maar op gestemd hebben. Kwam verder nog in het nieuws 
omdat hij als beroepspedo niet zijn zetel op wilde geven. 

PvdA – Hubert Mollenkamp. Directeur sociale woningbouw. Deze grootgraaier en rooie 
kapitalist 
dacht dat ie god was en smeet met ons geld. Sportwagen hier, villa daar. Deed sociale 
woningbouw bij Rochdale, vandaar. Geeft de PvdA definitie van “eerlijkheid” nieuwe 
betekenis. Want niet alleen kon deze pretletter zich onbeperkt verrijken, het was nog niet 



genoeg. Hij is gepakt voor 
het aannemen van tenminste 2 miljoen aan steekpenningen.Het meest verbijsterende rond 
zijn arrestatie is natuurlijk dat Hubertje, voor een sociaal bedrijf werkte, voor de sociaalste 
gemeente van Nederland (Amsterdam) en leefde als Czaar Peter de Grote. En dat niemand 
van zijn gedrag op de hoogte was, zogenaamd. De huisadvocaat van Rochdale is trouwens ene 
van der Laan. Tegenwoordig burgemeester / tunnelkijker in 020 en opvolger van amateur en 
foutmoefti Cohen. Er moeten dus tientallen PvdA-ers zijn in dit netwerk met boter op hun 
hoofd, maar de oude media hoor je er niet over. Corruptie, graaien. 

PvdA – Peter Noordanus, speelt burgemeester in Tilburg. De burgervader was tussen 2001 en 
2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Getrouwd met ene 
Susan Baart, die ook al graait bij Vestia. Zou persoonlijk betrokken zijn bij het toekennen van 
het debiele salaris van speculant Erik Staal. Graaien. Belangenverstrengeling. 

PvdA – Marnix Norder, Wethouder Den haag. Is ook opperhoofd van de Nederlandse 
Stichting Hoogbouw. Gaf zichzelf als wethouder opdracht in Dubai naar hoogbouw te gaan 
kijken als voorzitter van de stichting Hoogbouw. Graaien, belangenverstrengeling, 
vriendjespolitiek voor schizofrenen. 

PvdA – Rob Oudkerk, wethouder Amsterdam, Kamerlid en huisarts: woonde verslaafde 
hoeren 
uit in 020 dat is nog eens seksueel misbruik! Hij kwam eind 2003 in opspraak omdat hij een 
agent zou hebben geschoffeerd nadat hij was aangehouden wegens het niet voeren van een 
werkend achterlicht op zijn fiets. Later werd bekend dat Oudkerk prostituees had bezocht op 
de 
tippelzone aan de Amsterdamse Theemsweg, terwijl hij ervan op de hoogte was dat daar 
illegalen, 
minderjarigen, drugsverslaafden en slachtoffers van vrouwenhandel werkten. Hij trad af 
vanwege 
hoerenloperij en cocaïne gebruik. 

PvdA – Ernest Owusu-Skeyere , succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, illegaal 
wapenbezit. 

PvdA – Bram Peper, burgermeester Rotterdam (1982-1998), minister Koninkrijkrelaties 
(1998-2002) en minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000)): in opspraak door zijn 
declaratiegedrag. Meneer dacht echt dat alles wat hij uitgaf ten goede kwam aan Rotterdam en 
zodoende ging hij over de schreef. Graaier, knoeier. 

PvdA – Anton Pieters, voormalig voorzitter van de jonge socialisten en statenlid van de 
provincie 
Overijssel. Betrapt bij het jatten uit de partijkas en dusdanig betrapt dat de partij dit 
aangegeven 
heeft en niet onder het tapijt geschoven kreeg. Dief. En al zat het in de partijkas van die rooie 
oplichters, het is natuurlijk ons geld, belastinggeld. 

PvdA – Sharda Poese. Succesallochtoon. Penningmeester en raadslid. Gepakt voor het jatten 
uit de 
partijkas van de PvdA. Je moet overigens wel zeer hebzuchtig zijn om als allochtoon te jatten 
bij de 



PvdA: je kunt er op vertoon van afkomst en achterstand zo maar een fraaie baan krijgen, waar 
je 
niets voor hoeft te doen of te kunnen. Voorbeelden te over. 

PvdA – Jan Pronk, minister Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977 & 1989-1994 & 1994-
1998) en 
minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002)) stapte 
bezopen achter het stuur en reed zijn dienstvoertuig in de prak. 

PvdA – Felix Rottenberg. Bestuurslid en partijstrateeg. Graaier, krijgt 5000 euri betaald voor 
een 
volkomen overbodige vergadering in 020 aan elkaar te kletsen. Besloten vergadering, dient 
dus geen  enkel openbaar doel. Verder bekend van vele linxe TV-uitzendingen als minister 
van propaganda. Schijnt per uitzending nog betaald te worden ook. Graaien, vriendjespolitiek. 

PvdA – Evan Rozenblad. In 1994 kort na zijn aantreden als Kamerlid afgetreden nadat via de 
CDA- 
gazet Trouw was uitgekomen dat hij zijn loopbaan iets te mooi had afgeschilderd. Valsheid in 
geschrifte. 

PvdA – Karel Schols, wethouder van Duiven. En: Voorzitter Schols Foundations, Voorzitter 
Malawi- 
platform, Adviesbureau Karel Schols. Zie daar hoe verstrengeld deze persoon is. Heeft een 
fraaie villa in een ontwikkelingsland en is socialist. Hoeveel overheidsgeld toucheert hij. Of 
betaalt de bankgiro dit allemaal. Europa? Gaat er geld van de gemeente Duiven naar toe? 
Multatuli draait zich maar weer eens om in zijn graf. De socialisten van nu zijn de uitbuitende 
imperialisten van toen. Graaien, belangenverstrengeling. 

PvdA – Hans Spekman. Zag kans als wethouder van Utrecht illegaal mijloenen te sluizen naar 
de 
lokale voetbalclub. Hielp mede hierdoor een bouwbedrijf het faillissement in. Is tegenwoordig 
opperhoofd van de rode maffia. 

PvdA – Erik Staal. Godheid bij woningbouwvereniging Vestia. Graaier met een grote “G”. 
Naast het 
zichzelf te ruim belonen vond meneer het nodig te beleggen met geld van de huurders en liet 
Vestia 
hierdoor met meer dan een miljard het schip in gaan. Werd hiervoor beloond met een 
vorstelijke 
bonus en zit nu op Bonaire zijn geld te tellen. Graaien, knoeien. 

PvdA – Randy Stena, succesallochtoon, deelraadslid Amsterdam-ZO: arbeidsverzuim, 
werkweigering. 
Verscheen nooit op vergaderingen maar pakte wel de poen. Aan de andere kant heeft hij 
weinig 
verziekt tijdens zijn loopbaan en dat kun je van velen niet zeggen. 

PvdA – Jerry Sulaiman. succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, greep uit kas van 
de 
fractie. Eerder regel dan uitzondering. 



PvdA – Elvira Sweet, succesallochtoon, raadslid Amsterdam: 2x veroordeeld voor dronken 
achter 
stuur zitten. 

PvdA – Guusje ‘Nadorst’ Terhorst, burgemeester Nijmegen en minister Binnenlandse zaken 
en 
Koninkrijkrelaties 2007-2010, die met drank op achter het stuur klom en vervolgens eiste dat 
de politie haar liet gaan. Doofpotdoosch en zuipschuittin. En racist: verhinderde als minister 
de 
benoeming van een commissaris omdat deze autochtoon was. Machtsmisbruik, zuipen. 

PvdA – Victor Verhoeven. Bestuurder van de rode bende en schrijver van kul- en 
partijstukken. 
Grootgraaier. Speelt directeur bij allerlei woningbouwverenigingen; hij verhoogde de huren, 
gaf alle 
nuttelozen huursubsidie en vulden zijn zakken. Graaien. 

PvdA – Willem Vermeend. Een kamerlid en later een staatssecretaris van Financiën. 
Gebruikte zijn 
politieke loopbaan om flink aan te pappen bij het bedrijfsleven en graaide er vrolijk op los 
met tal van bijbanen. Ging ook graaien bij de bedrijf Afab en liep daar tegen de lamp als 
graaier. Achteraf had ie het niet geweten. Graaier. 

PvdA – Walter Vermeulen, gaaiert bij woningcorporatie Laurentius Breda. Wegens jatten, 
stelen en 
corruptie gepakt. Ondanks het feit dat de raad van commissarissen (PvdA voorzitter Peter van 
den 

Baar, voormalig burgemeester, wethouder van de rooien) zo goed toezicht hield jatte men er 
op los. 
Hoe kan het? Graaien, corruptie en toch sociaal. Vastgoedfraude. 

PvdA – Ella Vogelaar. Minister van wonen en smijten. Bezit een netwerk van allerlei re- en 
integratiebureaus en geeft zichzelf keurmerken, door baas te spelen in een 
keurmerkeninstituut voor heftige bureaus. Van “Blik op Werk” tot “Fourstar” de puinhoop 
van het jongerenloket. Werd vooral ook bekend omdat men bij Fourstar criminele jongeren 
zoveel zakgeld gaf als stagevergoeding, zonder stage. En werd betrapt. Verdampt ook geld bij 
woningbouwverenigingen. Graaien, belangenverstrengeling, islamisatie. Laatst gezien met 
een emmer asbestvezels bij WBV Mitros. 

PvdA – Mei Li Vos. Lid tweede kamer. Wachtgelddoos. PvdA en zwanger. Dat laatste kan 
geen kwaad, maar haar linkse bloed is ongeneeslijk. Doet aan haatzaaien. Probeert te 
verhinderen dat PVV-ers de dodenherdenking bijwonen, wegens vermeende 
medeschuldigheid aan de misdaden van Hitler. En verklaarde voor “moffenhoer” te zijn 
uitgemaakt door PVV-ert zonder bronvemelding. Kreeg daarvoor landelijke uitzendtijd bij 
P&W, het door de belastingbetaler betaalde links TV-front: de VARA. Haatzaaien. 

PvdA – Lodewijk de Waal. Vakbondgod. Beroepslandsverrader, die de vakbonden inzette 
voor de 
mens, die niet werkt en ook niet gaat werken. Ongeneeslijk PvdA-er. Pas betrapt op fraude als 



voorzitter van de raad van toezicht van de geldsmijtclub SNV. Hij keurde misbruik van 
subsidiegeld 
goed. En dit ten koste van de arme mens in Afrika. Met z’n hele smerige vakbond er 
verantwoordelijk 
voor dat niemand meer een vaste baan kan krijgen maar altijd moet werken via een 
uitzendburo. Tal 
van nevenfuncties, die geen enkel ander doel dienen dan Lodewijk de Waal en de multikul. 
Graaier. 

PvdA – Jaap Warners. Meneer is soms wethouder van Gouda. Dan weer directeur van het 
vuilbedrijf 
Cyclus en zit toevallig ook zichzelf te controleren in de raad van commissarissen. Geeft 
zichzelf de 
ruimte veel Gouds geld te investeren in Ghana in een nieuw vuilbedrijf, waarvan hij toevallig 
ook 
directeur is. Onnodig te zeggen dat dit geld verdwijnt, in ieder geval niet gebruikt wordt voor 
de 
Goudse vuilniszak (zie de bijdrage over zijn vriendje Cornelis). 

PvdA – Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht: intimidatie en knevelarij krantenredactie. 
Grootste knoeier ooit. Knoeide met vergoeding van tijdelijke dienstwoning en liet een oplage 
van 
een krant, die hier melding van maakte, vernietigen. Verder bekend van totale ongeschiktheid. 
Liet homo’s jarenlang pesten door kansenjeugd. Sluisde subsidie naar moslimachterban, via 
een 
jeugdwerkproject. Gaf miljoenen uit aan een Roma-gezin, gewoon omdat dat kan. Krijgt 
niettemin 
in alles de steun van de meerderheid in de gemeenteraad en dat zegt veel over de 
gemeenteraad 
en de staat van verval van ons politieke bestel. Keerde uiteindelijk een half miljoen euro’s uit 
aan 
weggepest gay-stel als compensatie voor al die jaren wanbeleid. Droeg hier zelf geen cent aan 
bij: 
belastinggeld is graties, toch? 

PvdA – Joop Worrel, van alles. Jarenlang opperhoofd geweest van een stichting voor Sinti en 
Roma 
en heeft daar miljoenen verdampt, zonder dat de Nederlander er een euro wijzer van werd. 
Graaien, 
verdampen. 

PvdA – Murat Yasar, succesallochtoon, raadslid uit Kampen: mishandeling echtgenote. 

PvdA – Mohammed el Yaakoubi, succesallochtoon en raadslid Amsterdam: mishandeling, 
dumpen 
importbruid in Zandbakkije. 

Daarnaast nog deze lijst van grootverdieners bij goede doelen. Sommigen kent u al uit de politiek. 

Unicef Henk Franken Rene Grotenhuis 

Rode Kruis Cees Brederveld 



Nederlandse Hartstichting Hans Stam 

Nierstichting Paul Beerkens 

Kerk in Actie Haaije Feenstra 

KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar 

Artsen zonder Grenzen Hans van der Weerd 

Prins Bernhard Cultuur Fonds Adriana Esmeijer 

Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff 

Plan Nederland Tjipke Bergsma 

Wereld Natuur Fonds Johan van der Gronden 

Cordaid Rene Grotenhuis 

Greenpeace Liesbeth van Tongeren (GroensLinksch) 

Woord en Daad Jan lock 

Astma Fonds Michael Rutgers 

Zonnebloem Marijke van Eck 

Terres des Hommes Ron van Huizen 

Amnesty Eduard Nazarski 

Oxfam / Novib Farah Karimi (GroensLinksch) 

S.O.S. Kinderdorpen Albert Jaap van Santbrink 

Tot slot: hoe rot kun je zijn? Er werken een miljoen of meer vrijwilligers in ons land. Mensen 
die 
voor nop of een buskaartje zich inzetten voor hun naasten. Al deze directeuren zouden dit 
werk 
ook vrijwillig moeten doen. Gewoon uit compassie en beschaving. Maar helaas, iedereen 
spreekt er 
schande van en alle oude politieke partijen gaan er gewoon mee door. Graaien tot de dood, 
zelfs ten kosten van zieke kinderen. Persoonlijk zou ik me kapot schamen. 

Daarnaast hebben we nog vele smeerlappen van honderden lokale linxe partijtjes. Men graait 
wat 
af. Wat te denken voor het CDA, daar vindt je ook van alles. Een van hun prominenten is 
zelfs SS-er 
geweest. De netste van dit boerenspul heet Koppejan, is tegen de PVV en geeft zichzelf een 
baan bij 
de burootje dat hij zelf subsidie heeft gegeven (Cooperatieve Vereniging Kredietunie 
Nederland). En 
bij geen andere partij graaien zoveel leden in de zorg dan bij het CDA, duizenden interims 
lachen zich iedere dag weer kapot om de Balkendenorm en graaien maar door. De haatzaaiers 
van de SP, met giftige feeks Agnes voorop. Er zijn zoveel foute politici en dan noemen we 
ons een beschaafd land. En is graaien dan een misdrijf? Volgens vele politici is graaien een 
vorm van handig zijn, lopen ze tegen de lamp dan is het onhandigheid en ik denk dat 
generaties na ons dit gegraai heel anders bekijken. 

Het is crimineel gedrag en niet uit te leggen.   

 

Duizenden foutlinxen. Vul de lijst maar aan. 

 

 



http://topinfopost.com/2014/06/17/royals-killing-children-for-fun-hunting-parties 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council 
 

https://wikispooks.com/ISGP/index.html 
 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm 

 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm 

 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_investigators.htm 

 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_alleged_assassinations.htm 

 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_victims_and_witnesses.htm 

 

 

 

 Schade verhaal op verdachte  : Ja 

 Verzekerd     : N.v.t. 

 Bericht afdoende    :  

 Wenst slachtofferhulp   : Ja 

 Bezw. doorgeven personalia  : Nee 

 Voegen ter zitting    : Ja 

 Medewerker slachtofferzorg  :  

 

 Nadat ik (naam politie ambtenaar, met nummer, rang, Afdeling Basis Politiezorg,  

 Politie Regio ........................................... ) 

 

Nadat verklaring van de aangever is voor gelezen, volhardde hij daarin, waarna wij 
ondertekenden. 

 

 Naam politie ambtenaar en nummer     Naam klager 

..........................................................     ....................... 

 

 



Download aangifte op:  

http://ommekeer-nederland.nl/aangifte-
tegen-de-staat/ 
Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eisen wij het 
opheffen en arresteren van de huidige regering, met behulp van artikel 93 WB. 

Het systematisch besproeien van schadelijke stoffen, met als doen de mensen 
opzettelijk te vergiftigen met zware metalen als Barium, Aluminium, Strontium, 

Pesticide en overige stoffen die de mensen ziek maken als stille 
moordenaar . 

 

  



 

Deze stoffen ( op Nano basis ) worden op grote hoogte over ons uit gesproeid en 
met de wind verspied. 

Bij rechtstreeks contact via de lucht, komen ze in onze longen, dringen door de huid, 
komen in onze bloedsomloop waar ze op alle in ons zijnde zenuwstelsel aanhechten. 

Al deze metalen hebben de eigenschappen dat ze reageren op magnetisme en 
hoogfrequente straling vergelijkbaar met een magnetron.  

Door alle zendfrequenties die er in de Ether zijn van mobile zendmasten met G3, G4, 
en dadelijk G5, en dat ook nog van meerdere aanbieders, TV zenders Radio 
zenders.  

Door als deze invloeden gebeuren binnen in ons lichaam reacties komen die ons 
weefsel aantasten, Pijnen, Tumoren veroorzaken, onze hersenen actief houden 
waardoor een massa op een geniepige manier gemanipuleerd wordt. 



 

  

Onze hersenen hebben een frequentie van ca 4Hz als we slapen en tussen de 12 en 
16 Hz als we actief zijn. 

Alle eerder genoemde zendfrequenties variëren laag en zeer hoge frequenties boven 
de 350 Mhz.   

Indirecte schade via de invloeden van de Aarde  

  

 

  



Door de het wereldwijd verspreiden van Chemtrails is er nu een metaal mist om de 
aarde die ca 20% van het zonlicht tegen houd. 

Dit betekend ook dat deze deken van zware metalen een kooi van Faraday vormen 
op de Aarde. 

Hierdoor neemt het magnetisch veld buiten deze schil van zware metalen af, 
waardoor de straling van de zon vrij spel krijgt, en schadelink stralen de aarde 
kunnen bereiken. 

Ook hierdoor zal men met deze zware metalen in ons lichaam klachten krijgen omdat 
we ook zo aan hoge frequenties worden bloot gesteld. 

Omdat de Aarde zijn opgewekte Energie niet kwijt komt zal de Aard kern sneller gaan 
draaien, dit is in middels bewezen. 

Nu draait de Aardkern met een snelheid van 20 min en 27 sec, deze snelheid loopt 
langzaam op, met 1⁰ per jaar, Deze Aardkern heeft een doorsnede van ca 1200 KM 
en dus een snelheid van ca 11.040 KM = Mag 8.9 

Hierdoor wordt er een enorm vermogen opgebouwd van meer als 500 Mega watt. 

Nu echter 20% niet via het magnetische veld weg kan zal de Aarde van binnen 
warmer worden. 

De Aardkern bestaat grotendeels uit wolfram, omdat dit het zwaarste element is. 

Deze Aard kern draait in een vloeibare massa van verschillende metalen, als staal, 
chroom, nikkel, en vloeibaar gesteente.   

Door het warmer worden van deze massa zal deze ook uitzetten met een 
gemiddelde van 0,013 mm per graden Celsius.  

Dit komt overeen met een massa toenamen van  7.700 KM³ per graden Celsius. 

Met als gevolg dat er meer tektonische activiteiten zullen zijn als gevolg van het 
stelselmatig sproeien van deze zware metalen. 

Daar bewust meet spanning op de Aardschil veroorzaakt wordt, zal dit ook te 
beïnvloeden zijn, de Aardbeving van Japan 2011 was hier een voorbeeld van. 

Door gebruik te maken van H.A.A.R.P zend men met 3,6 MEGA WATT, een signaal 
uit van 2,8Hz tot 3 GHz, dat gaat als volg te werk, in de tijdsperioden van 2,5Hz zend 
men met een veel hogere frequentie.  

Hierdoor krijgt men het magnetron effect, dat de monocle van waterstof zal 
versnellen waardoor deze warmer worden. 



Om de Aarde bevind zich de ionosfeer, deze word op deze manier met zo een groot 
vermogen opgewarmd tot ca 1600 graden Celsius, en dit met een interval van 2,5 Hz 
. 

Hierdoor zal de Ionosfeer uitzetten met deze gelijke interval, waardoor het vacuüm 
opgevuld wordt met de overige  atmosfeer.  

Deze actie zal als een membraam werken op het gelijke principe van een 
luidspreker. 

Echter wij kunnen dit niet horen, omdat ons gehoor vanaf 20Hz tot max 18KHz kan 
waarnemen. 

Het vermogen dat terug naar de Aarde geslingerd wordt is veel hoger dan de 3,6 
Mega watt die vanuit H.A.A.R.P. om hoog gestraald wordt, dit komt omdat de 
ionosfeer erg positief geladen is door de zon. 

Als deze kracht met deze frequentie op een plaats van de natuurlijke Tektonische 
platen  gericht wordt zal deze uiteindelijk zijn opgebouwde spanning vrijgeven die in 
het binnensten van de Aarde is opgebouwd. 

 

  



De Aardbeving voor de kust van Japan was dan ook een aanslag op een soevereine 
staat, gepleegd door de VS, dit was een act van sluipende oorlog voering. 

Zo worden teven opzettelijke weersinvloeden bewerkstelligd die voor grote rampen 
over de hele wereld zijn. 

Dit alles in het teken van Agenda 21 overeenkomst van 178 staten waaronder ook 
onze volksverraders uit onze politiek. 

De door deze aanslag op Japan heeft niet alleen directe slachtoffer gekend, maar zal 
wereld wijd tot een grote Genocide leiden, door de radio actieve besmetting die nu al 
meer als 3 jaar aan de gang is. 

 

Alle vreemde natuur verschijnselen kunnen terug herleid worden naar H.A.A.R.P. 
Massale vissterfte, vogels die uit de lucht vallen, orkanen, Hagel, droogte. 

De werkelijke daders    Alles als stille oorlog voering tegen de wereld bevolking, 
in opdracht en bekostigd door de FED en ECB eigenaren, alle politici wereldwijd  

die als marionetten voor deze gewetenloze samenzweerders werken. 

 



  

Dit zijn de families die de wereld regeren door hun corrupte activiteiten, waar onze 
regering onderdeel van uit maakt, samen met de monarchie. 

Een verzameling van Psychopaten die op een gewetenloze manier massa Genocide 
plegen.  

Daarom roep ik op, om deze mensen niet langer te steunen. 

Je hebt geen keuze als je wil blijven leven. 

Doe aangifte tegen deze Regering op grond van:  

Artikel 162 WB Sr  

o    1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

o    2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen 
of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de 
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 

o    3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten 
is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

  

Artikel 93 WB Sr  

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder 
vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt 
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.  

  

Bij het weigeren van een aangifte op nemen door de politie kan men gebruik maken 
van: 

 Artikel 12  

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de 
vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de 
rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, 
binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere 
vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de 



beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het 
functioneel parket, is het gerechtshof te ?s-Gravenhage bevoegd.  

  

2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die 
krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang 
behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging 
rechtstreeks wordt getroffen.  

  

Of men kan gebruik maken van onderstaand formulier:  

http://www.sdnl.nl/aangifte-weigering.htm 

  

 

 Voor meer info zie: http://stop-eu.blogspot.com 

Wat kunnen wij doen om een chaos te voorkomen waar onze politiek zo hard aan het werken 
is en aan het veroorzaken is. 

Want de Grondwet aanpassen maken met de stelling dat we een democratie zijn is ronduit 
gelogen en het zoveelste bewijs dat men ons weer wil misleiden en vooral juridisch 
machteloos maken.  

Want de grondrechten worden daarmee gejuridiseerd en komen alleen tot gelding wanneer 
een rechter (al dan niet corrupt) zijn oordeel velt. 



De politiek weet zich geen raad met het feit dat de bevolking aan te ontwaken is. Zijn ze toch 
niet door en door slecht of alleen maar erg dom, wie zal het zeggen? 

Want wanneer de burger begint te snappen (niet alleen de kleine groep die het al weet) dat hij 
wordt beroofd en bestolen van wat hij/zij minimaal nodig hebben om te kunnen functioneren, 
dat dan een bank-run nog sneller kan leiden tot een politieke en monetaire ontwrichting met 
een volksopstand. 

Ook het koningspaar dat ten onrechte op de troon zit weet niet meer hoe het alle leugens uit 
moet leggen, en schuift het af op de politiek.  

Dit terwijl koning Willy over zijn lange termijnplan spreekt. Ik geloof dat Maxima gelijk had 
toen ze zei dat ‘Willy’ een beetje dom was, en hij nu slachtoffer is van de karaktermoord door 
zijn eigen vrouw.  

Maar het toppunt van boekhoudfraude van de overheid is het illegaal laten verdwijnen van 
50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor de AOW. Het overzicht en de correspondentie 
daarover vindt u als bewijsmateriaal hier. 

http://www.sdnl.nl/aow-fonds-bedrog.htm  

http://www.sdnl.nl/pdf/aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf 

De miljardennota’s vanaf de oprichting van het fonds blijken vervalst te zijn met onjuiste en 
onvolledige verklaringen van de respectievelijke regeringen.  

Omdat ons geld enkel een symbolische waarde heeft die we er zelf aan toekennen is het ook 
mogelijk om de sanering van het geldstelsel een manier te laten verlopen zonder plunderingen 
en chaos.  

http://www.sdnl.nl/geld.htm   

http://www.sdnl.nl/belgische-verdwijntruc.htm 

Mario Draghi zou iets kunnen doen door aan alle uitkerings- en inkomensafhankelijke 
personen in de EU (ca. 500 miljoen personen), ongeacht de achtergrond, een donatie te doen 
van 1000 euro; en volgend jaar nog eens.  

Het gevolg daarvan zal zijn dat een gigantische opschoning van schulden in de EU wordt 
bewerkstelligd.  

Dat de banken hun aflossingen van hypotheken en andere kredieten zien verbeteren, de 
afschrijvingen in de VAR zullen verminderen, en de koopkracht voor de afzet van de industrie 
met groeiende werkgelegenheid toenemen.  

Een massale koopkrachtinjectie vanuit de Europese Centrale Bank is noodzakelijk om 
enerzijds de afzet voor de winkels en het bedrijfsleven op gang te helpen en anderzijds de 
armoede te bestrijden die tot maatschappelijke ontwrichting leidt met alle bezuinigingen op 
het circulatieproces van geld.  



Tijdens deze gesprekken kunnen we al aangeven dat we bepaalde producten die van 
Monsanto komen niet meer willen kopen, en deze ook niet meer in de winkel aangeboden 
willen krijgen. We willen geen vergif in ons eten hebben.  

Een nieuwe regering zal moeten zorgen dat er een nieuwe aanvullende, alternatieve munt 
bijkomt, met een voorkeur om de guldenmark in te voeren.  

http://www.vice.com/nl/read/we-spraken-de-president-van-het-zelfuitgeroepen-derde-
buurland-van-nederland 

De belasting die we zouden moeten betalen, maar niet mogen betalen, omdat onze regenten 
een onderdeel vormen van een criminele dictatuur de Nazi, EU, IMF, VN, NATO, FED, ECB.  

Deze kunnen we individueel verrekenen met de nieuwe regering die volgens Zwitsers model 
zal worden, met een bindend referendum structuur.  http://www.wir.ch/ 

De AOW-korting komt er stiekem aan! Zo komen we sterker uit de crisis die voorbij is. Stem 
VVD of PvdA en ga rustig slapen! Grappig dat niemand het aandurft om vragen te stellen 
over de grootste boekhoudfraude ooit.  

Als we met zijn allen de schouders er onder zetten moet het mogelijk zijn om dit alles te 
realiseren binnen een paar maanden, ik zou willen dat ik dit als Kerstcadeau zou kunnen 
aanbieden.  

De nieuwe politiek zal in loondienst komen met een contact dat bij niet voldoen ook opgezegd 
kan worden, want we hebben geleerd van de fouten uit het verleden. Zij dienen allen een 
politiek rijbewijs te behalen.  

Zo zal ook de massale corruptie in ons land aangepakt kunnen worden. 
http://www.sdnl.nl/corruptie.htm 

Het is slechts een manier, wat zeker te verbeteren valt, maar wat er ook komen gaat het moet 
transparant en voor iedereen begrijpelijk zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5R5SMZhhE0#t=19 



 

  

  



 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LeVK1gwjUhE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i4wNG35TYYU 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=ADnBxAoj_V8 

  



 

  



 

  

  

  



 

  

  



 



 



 

  



 



 

  



 

  



 

  

  



 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=H7ksm5ZEL-s#t=123 



 
http://olympiczion.nl/index.php/uitgelekte-fotos-van-chemtrail-verspreidingssysteem/ 

  

 
  



 

  
  



 



 

Als Banken Industrie Regering en Media Samen tegen de bevolking samenzweren hebben we 
een Fascistische op Nazi ideologie Dictatuur. 

 



 

 
  



 
  

http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/28/het-makkelijke-truukje-met-
onroerend-goed-oranje-schuift-even-met-miljoenen/ 

  
http://www.waarinholland.nl/oranjes-reageren-op-hun-corrupte-rol-in-griekenland/ 

  
  
  



 

Het graf van Friso ? Geen Geld om een grafsteen te kopen voor de arme Prins. 

Zou hij er wel in liggen, als we dit controleren gaan, kunnen we gelijk kijken of het DNA 
overeenkomt met Willem III van Oranje, is dat voor eens en altijd ontzenuwd.  



 
Naar dat de aangifte van start ging is er als nog een heel goedkope steen op gekomen, 
alsof men zich betrapt voelde, nooit is er een treurende familie bij het graf geweest. 



 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Amerikaanse-miljardair-waarschuwt-
superrijken-voor-wraak-van-het-volk 

  



 
  

Hier is de Media heel stil, enkel de EU Propaganda werkt in de MSM. 
  



 
  
  



 

  



 

  

  
  



 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Cp1HigeDkbA  
  

http://ommekeer-nederland.nl/ik-beschuldig-de-staat-jaccuse/ 
  



 
  

 
Heeft u al in de gaten wie dit gaat BETALEN? 



 
  
  



 
  

http://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2013/12/31/het-boek-de-nazi-
achtergronden-van-brussel-eu-online-in-het-nederlands-lezen-en-meer/ 

  



 
  

Door Ferdinand Scholten Enschede: 

Ik heb het allemaal gelezen, Het zit allemaal zo complex in elkaar dat de een manier hebben 
bedacht elkaar de bal toe te kunnen werpen zodra er juridische stappen komen op Geo-
engeneering. H.A.A.P. is een wereldwijd probleem.  

Wie klaag je aan ? en tot welke hoogte. Lijkt het me ondoenlijk om onomstotelijk bewijs 
(voor het Nederlandse corrupte RECHTS - systeem )  

Aan te dragen die met al hun beschikbare middelen zullen vechten tot je er horen DOL van 

word.  



Met Rutte als Kandidaat voor een top functie in Brussel zijn we nog verder van huis als 

gedacht.  

Ik gok dat de media zich helemaal niet aan de Chemtrail variant durft te wagen, en alles 

zullen ontkennen en afdoen als ze tot nu toe gedaan hebben – condensatie strepen - pffffffff 

Een aangifte is het enige wat we kunnen doen, en ik zal daar ook tijd voor vrij maken om dit 

te gaan doen.  

Echter verwacht ik een represaille voor een ieder die zich met dit middel tegen dit regiem 

verweerd.  

Nederland zoals we het kennen tijdens opgroeien - is niet meer !! – Het beeld word slechts 

in stand gehouden, en we worden overspoeld door andere culturen en gewoontes, onze 

cultuur is al lang geleden verloren gegaan – en dat werd vrolijk toe gejuicht door de Multicul 

en religie fanaten.  

Wat we ook aantonen op basis van religie en ideologie, alles word in de doofpot gedaan en 

zand er over.  

Kinderen worden misbruikt en uitgehuwelijkt, onder toeziend oog van de evt. komende E.U. 

TOP MAN Rutte ? die het allemaal wel prima vind zo ? 

Fiscaal worden we uitgezogen met ontelbare belastingen, leges en toeslagen rest ons loon 

nog als prettig boete middel om de enkele kilometer te hard gereden af te tikken bij CJIB.  

Het boete systeem kent ook geen enkele grens meer en word opgerekt tot ons loon op het 

niveau is waarop ze ons willen hebben.  

Dan hebben ze de ZORG als 2e melk koe gemaakt (na de auto ). 

En alles word onder het motto “ u wilt toch goede zorg “ toegestaan terwijl er 

woekerwinsten worden weggesluisd door de Zorgverzekeraar.  

Gaan onze premies omhoog ?! en neemt het aanbod in basis zorg non-stop af.  

Wie hier nog verandering in aan denkt te brengen is een dromer of idealist. In mijn ogen is er 

een revolutie nodig om de zittende kliek hardhandig af te werpen.  

En de staat der Nederlanden opnieuw op te gaan bouwen. Vanaf de grondwet.  

De euro de deur uit, en corrupte bedrijven de grens over ! maar dit zal nog lang niet gaan 

gebeuren Nederland slaapt lekker verder en het gaat ten onder aan de ideologie en macht 

van Europa.  

Is het binnenkort ieder voor zich en onze lieve heer voor de rest. 

  

Ja Fred maak Rutte beheerder van de SAHARA, dan is binnen ON TIME het 
zand op. 



3 juni 2014 

 

http://youtu.be/wr7a5RJaUho 

  

Nu het duidelijk is dat Nederland geen rechtmatige regering heeft, als gevolg van het feit dat 

het eerste kabinet na de oorlog een aangesteld kabinet was.  

Is het rechtssysteem en de Kabinetten van na 1945 niet Rechtsgeldig. 

Alle contracten die zijn afgesloten door al deze regeringen zijn dan niet Rechtsgeldig. 

Alle Staatsschulden hebben geen rechtsgrond !! Wetten die ons van na die tijd hebben 

onderdrukt zijn niet geldig, dus de illegale Euro zal verdwijnen. 

De verplichte Zorgverzekering is daar een mooi voorbeeld van, maar ook alle belastingen die 

we hebben betaald kunnen we terug vorderen van deze illegale STAAT.  

Daardoor zijn diverse andere contracten ook niet geldig: 

Het lidmaatschap van de VN, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lidstaten_van_de_Verenigde_Naties 



Het lidmaatschap van het IMF, http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Monetair_Fonds 

Het lidmaatschap van de EU, http://www.europa-

nu.nl/id/vg9pktppo1xz/beleid_uitbreiding_europese_unie 

Agenda 21 niet rechtsgeldig is: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 

Het al om gehate TTIP verdrag niet afgesloten kan worden: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ttip-handelsovereenkomst-tussen-europese-

unie-en-de-verenigde-staten?utm_campaign=sea-t-

Internationale_en_ontwikkelingssamenwerking-a-

TTIP_handelsovereenkomst&utm_term=ttip&gclid=CjgKEAjw286dBRDmwbLi8KP71GQSJAAO

k4sjZ3tel0pyHV5Yfv6mBHLRsru_20xP_Gfwn9DLi8U4_PD_BwE 

Staatsschulden over de hele wereld niet ontvankelijk zijn: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_staatsschuld 

De Hypotheken niet rechtsgelig zijn door het ontbreken van de wetten: 

http://www.allesoverhypotheken.nl/104/wet-op-het-financieel-toezicht.html 

http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/thema/toetskaderhypotheken.aspx 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/geldigheidsdatum_03-07-2014 

http://www.oppt-

nederland.info/phocadownload/vrijheid%20flyer%20%20nederlandse%20vertaling%20van%

20freedom%20flyer%20definitief%20.pdf 

Verzekeringen volgens de regels van de wet niet rechtsgeldig zijn: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzekering 

De CO2 belasting van 55% op de energie kosten illegaal is en ook andere belastingen niet 

rechtsgeldig zijn.  http://www.rijnmond.nl/programmas/vraag-het-de-bieb/berichten/05-03-

2011/hoeveel-soorten-belasting-bestaan-er-nederland 

Daar deze regering een illegale organisatie is en volgens de wet deze niet mogen steunen, 

hebben we een klein probleem als wel willende burger. 

De Roverheid heeft een veel groter probleem.   

We kunnen stellen dat de regering gevallen is door eigen corruptie en hoogmoed. 

Hij die nu nog belasting betaald aan de overheid maakt zich schuldig om dit ziek politiek 

systeem te ondersteunen. 

We zijn niet failliet want we bestaan niet.  

Net als het geld dat uit het niets komt verdwijnen de schulden in het niets. 



Wereldwijd zal men alle schulden moeten wegstrepen. 

We moeten ons behoeden dat de private geld scheppers nooit meer deze rol kunnen 

vervullen. 

Banken moeten weer dienstbaar worden, als eigendom van een democratie en STAAT zijn. 

  

4 juli 2014 

De Beste Klokkenluider van Nederland, Onze huidige Koningin Maxima. 

Nederland bestaat niet !!  Hoe een sprookje uit elkaar spat !! 

Hoe komt een Argentijnse schone aan deze informatie ?  

Heeft Willy gelekt en zijn mond voorbij gepraat ? 

Het zal duidelijk zijn dat ze ook weet dat ze geen Koningin is net als Willy geen Koning kan 

zijn als ze niet de rechtmatige Erven zijn, een beetje wangslijm en voor de zekerheid 

vingerafdrukken kunnen daar zeer verhelderend zijn. 

Feit: is dat het eerste kabinet van 1945 een ongekozen Kabinet was, daardoor alle volgende 

kabinetten illegaal zijn, dus ook het Kunduz boevengilde dat nu ons land aan het afbreken is. 

Door deze elitaire Narcisten-Club zijn we in een schijndemocratie beland, van list en bedrog. 

Feit:  Alle overeenkomsten en wetten over de hele wereld komen hierdoor te vervallen 

omdat ze ongeldig zijn. 

Hierdoor kan men van de kant van de schuldeisers geen aanspraak maken op tegoeden uit 

schulden. 

Als geld uit het niets komt, verdwijnt het nu ook in het niets, de hele wereld is schuldenvrij 

hierdoor. 

De FED en ECB hebben hun betovering verloren door hun eigen bedrog. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle belastingen die na 1945 zijn betaald wereldwijd kunnen mensen terug vorderen, alle 

rente die men heeft betaald is enkel list en bedrog geweest en zal men terug kunnen 

vorderen, als dit rekenkundig al mogelijk zou zijn geweest. 

Hoe ( een beetje DOM ) de wereld heeft gered.  



Nu even terug naar de realiteit,  hoe een CENT het verschil maakt, zie de link van Dagobert 

Duck uit de volgende INFO. 

http://www.sdnl.nl/aristoteles.htm 

  

 6 juli 2014 

Hoe zit de link tussen Religies, Politiek, Banken, Industrie en Media?  
 
Wiens heilige oorlog is dit?  

Waarom wordt de mens die in een versnelde Evolutie zit opzettelijk door de eerder genoemde 

krachten geremd?  

Het begint langzaam aan mensen duidelijk te worden dat bijna elke vorm van religie je ook eist dat 

de mens via de religie een levensfilosofie wordt opgelegd, en volgens welke normen en wetten 

geleefd moet worden om deze religie verder uit te dragen en respecteren.  

Echter, alle verschillende religies hebben hun eigen wetten die vaak haaks op elkaar staan.  

Als we een indeling maken dan kunnen we stellen dat er bij de een de nadruk licht op Rechten, bij de 

ander op plichten, en bij weer een ander op verboden.  

Alle hebben ze gemeen dat ze misleidend zijn.  

Al deze stellingen worden zo uitgelegd dat men mensen zo ver krijgt, dat men zich onmenswaardig 

gaat gedragen. Er is geen gemener beest dan de mens, want hij heeft de gave dat hij kan denken om 

zijn doel te kunnen bereiken. Dit gebeurt dan ook op verschillende niveaus. 

Alle oorlogen die in het verleden en het heden zijn geweest kennen winnaars en verliezers, waarbij 

de misleide mens de verliezer is en de bankiers de winnaars.  

De politici die door het volk gekozen zijn wordt de sterren van de hemel beloofd. Maar de bevolking 

wil onder de druk uit van het verstikkende systeem.  

Deze politici doen dit misschien in het begin nog uit overtuiging, maar worden door de bankiers en 

de religie chantabel gemaakt.  

Dit kan en zal op allerlei wijzen kunnen gebeuren. Hierdoor is die door Mark Rutte beloofde € 1000 

nooit meer een thema geweest, of het kwartje van Kok.  

De import van religie als de Islam destabiliseert met onderdrukking en discriminatie de inheemse 

bevolking.  

De Bankiers die ook eigenaren zijn van de grote Industrie dicteren wat de politiek mag doen.  

Wereld problemen worden opzettelijk door de Bankiers gecreëerd.  



Op slinkse wijze hebben zij via de Industrie toegang tot de EU om de wetten te dicteren, die zo aan 

de politiek worden opgelegd.  

De politiek draait de bevolking de duimschroeven verder aan om meer winst voor de industrie en 

Banken te laten genereren.  

Zo ontstaat een geldstroom van vlijtige mensen naar de rijke belegger. 

Door iedereen met een andere aparte levensfilosofie op te zadelen ontstaat de voedingsbodem voor 

conflicten, die door bankiers aan alle kanten wordt ondersteund.  

Obama ondersteund ISIS, want zijn opdrachtgevers zijn de FED-eigenaren en hij wil via de EU de 

Oekraïne onder NATO-controle hebben.  

Hoe krom  is RECHT? 

Dat komt aan het licht door de POM affaire.  

http://www.l1.nl/video/avondgasten-medewerkers-defensie-ziek-na-werk-poms-brunssum-

26-jun-2014  

Radioactief besmet legermaterieel dat in de Golfoorlog is gebruikt, hebben meerdere dodelijke 

slachtoffers bij onderhoudspersoneel geëist.  

De radioactieve voertuigen van de EU, VS en NATO zijn aan Oekraïne ter beschikking gesteld als hulp 

programma tegen de eigen opstandige bevolking.  

We kunnen nu feitelijk allemaal letselschade eisen.  

Als ik alles van een afstand bekijk, en zie dat de Paus de Grootmoeftie kust, samen met de Rotschilds 

op de foto staat, en net zo gemakkelijk met een Rabbijn contact heeft, terwijl de beminde gelovigen 

elkaar de koppen inslaan, dan vind ik dit maar zeer bedenkelijk.  

Daarom denk ik dan de mens moeten ontwaken uit deze nachtmerrie om te zoeken naar een 

Universeel Recht dat vormgegeven moet worden door een Volkstribunaal.  

Alle voorgaande wetten die er door de mens zijn opgesteld hebben enkel het doel om de 

machthebbers te beschermen, en zo op een voor hun legale manier de wereld bevolking te 

onderdrukken en te exploiteren.  

Rob Brekel, r.brekel@wilnu.nu 
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Neem AUB de moeite en kijk deze info na! 

Na al deze berichtgeving, kunt u toch ook maar tot één conclusie komen ?   

Haal morgen massaal het geld van de bank en ga aangifte doen van dit bedrog, zie voor 
verdere info op:  



http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/23-12-2013/radar-extra-de-
schuldvraag-deel-1/ 

http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/uitzending/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RpmlSWJLyNg 

http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/themas/ 

http://www.sdnl.nl/geld.htm 

Daarna komt DIT. 

https://www.youtube.com/watch?v=EfAzlezDQZc 

Wie de uitgebreide aangifte wil hebben: Stuur een mail naar Rob.Brekel@gmail.com 

Daarna zal ik deze graag toesturen en hoop dat ook u inziet dat het NU tijd is voor 
verandering. 

Komt allen uit de automatische piloot en vlieg zelf naar je droombestemming. 

Radar Extra: De Schuldvraag - deel  www.trosradar.nl 

De POLITIEK? 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Uw e-mail wordt i.v.m. het zomerreces niet direct beantwoord. Er zal na maandag 28 juli op 
uw email gereageerd worden. In gevallen van urgentie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de VVD, te bereiken op telefoonnummer 070 - 318 30 36 

SVP geen ondergang van dit systeem laten gebeuren, in verband met onze wel verdiende rust.  

Wij hebben het niet makkelijk door alle diefstal die we op de bevolking moeten plegen van 
onze aangesloten Bankiers. 

Ons geweten hebben we bewust moeten uitschakelen om het voor ons dragelijk te maken. 

Ook Jetta Kleinsma het er niet gemakkelijk mee altijd te moeten liegen en bedriegen, net als 
onze arme Heer Samson. 

Voor onze MP  Mark Rutte is dat een ander verhaal hij is een natuurtalent in liegen en 
bedriegen. 

Met vriendelijke groet, 

Anne Mulder 

Hartelijk dank voor uw e-mail. 



Vanwege de vele e-mails die ik dagelijks ontvang, is het voor mij helaas niet mogelijk om 
altijd te antwoorden. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Berichten worden wel gelezen en ik 
ben u ook erkentelijk voor de moeite die u neemt om mij te schrijven. Indien mogelijk, betrek 
ik uw suggesties en opmerkingen graag bij de voorbereiding van debatten. 

Wanneer u een agenda technisch verzoek heeft, kunt u uw mail ook sturen naar mijn 
secretaresse, A. van den Bos, via a.vdbos@tweedekamer.nl 

Met vriendelijke groet, 

Arie Slob 

Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie 

Ik ben dinsdag 8 juli weer aanwezig. 

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie & 
Voorlichting van de rechtbank Amsterdam, tel.  020 541 28 82 of een e-mail sturen naar 
info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl 

Met vriendelijke groet,  

Anke Pouw 

Until Monday 28 July I will be out of office. During my absence you may contact Erica 
Durville: e.durville@tweedekamer.nl / 070- 3182020 or Maryse van der Horst: 
m.vdhorst@tweedekamer.nl / +31 6 1830 5919. In case of urgency only you may call me; +31 
6 217 03483. 

From 12- 24 July you may also call Gerald van Leiden: 070- 318 2009 

Bas Nieuwenhuizen 

OF  ZE  BESEFFEN  DAT  HUN  PLEKJE  WEG  IS  ALS  ZE  TERUG  KOMEN? 

  Hier tijdelijk de info van feiten van misdaden door de Oranjes tegen de wereld bevolking: 

  



7 Juli 20014 

 

Her Majesty's Secret Service     NWO   The Bilderberg Trix 

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND ?  

Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt 

Note:  

Het navolgende,  niet geverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd. 

Doch gezien de details houden wij er ernstig rekening mee, dat dit verhaal de waarheid zou 
kunnen bevatten. 



Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, hier is echter geen vervolg op 
gekomen. 

Wij zien het als onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te 
verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 
Sv) 

http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/nl-downloads/category/9-her-majesty-s-secret-
service 

Hoe heeft het Coöperatief Crime Systeem kunnen werken? 

Wat was de opzet? 

Wie waren de belang hebbende(n) ? 

Wie heeft er aan mee gewerkt? 

Het bedrog met Groene Stroom !!! 

Opzettelijke luchtvervuiling om dood en verderf te zaaien !!! 

Bedrijven die zaken wilde doen met de Overheid werden verplicht om op grove schaal 
milieumisdrijven te plegen uit naam van de KROON. 

Piet Hein Donner heeft hier een vooraanstaande rol in gespeeld op verzoek van de Oranjes. 

Hij heeft wetten aangepast om de rechter de mogelijkheid te ontnemen om milieu 
overtredingen te toetsen van alle bedrijven van de Oranjes. 

Op 18 December 2008 komt hierin een geweldige ommekeer door het boek 
van Ine Veen, met de titel: ‘U wordt vergiftigd’. 

Mevrouw van Amsbergen ( Koningin Beatrix ) heeft hier een sleutelrol in de voorgenomen 
genocide op de totale wereldbevolking.  

http://www.ineveen.nl/iv16.htm 

Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, inmiddels weet iedereen 
het. 

Door Henk Niggebrugge 

NIJNSEL - 18 december 2008 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php 

8 juni 2013:  



New World Order met als leiders Jan Peter Balkenende en Peter Maas 
feitelijk bewezen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-juni-2013-new-world-order-met-als-
leiders-jan-peter-balkenende-en-peter-maas-feitelijk-bewezen.pdf 

BEWIJS: Brief van criminoloog Bovenkerk aan hoofdofficier mr. 
C.R.L.R.M. Ficq van justitie en vluchtende politieman Hurkmans blijft 14 
jaar lang onbeantwoord. 

N.a.v. de onthullingen van gif-klokkenluider Ad van Rooij (zie de bewijzen) nam de 
hoofdofficier van justitie, Mr Ficq te Den Bosch, zich voor een onderzoek te starten. 
Criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk moedigde dit onderzoek in 1993 aan door middel van in 
deze editie gepubliceerde brief. Een kopie van deze brief was destijds ook verstuurd naar de 
vluchtende milieupolitieman J. Hurkmans. ( Zie editie 17 augustus 2007 
)http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-30.php 

Open brief aan staat der Nederlanden  aan A, Jorritsma Lebbink 22 April 
2002 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-
jorritsma-van-economische-zaken.pdf 

Groene stroom maffia - de media slapen  

Een ernstige tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg 
algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen 
arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, endergelijke. Dit is al 
ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet 
gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende 
schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen 
die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. 
Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, 
die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen 
belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft 
de landelijke en lokale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de 
hieronder beschreven groene stroom maffia. http://www.stelling.nl/kleintje/352/Vanrooij.htm 

Groene stroom maffia misbruikt tekortkoming in de 
bestrijdingsmiddelenwet - de media slapen  

http://www.sdnl.nl/column20.htm 

Klacht over journalist Jan van Egmond van het Eindhovens Dagblad aan 
de Raad voor de Journalistiek  

Aan de SDN. Hier de bewuste brief aan Pim Fortuyn die ik op 2 mei 2002 aangetekend met 
ontvangstbevestiging heb verstuurd. Op 3 mei 2002 zou hij die brief moeten hebben 
ontvangen. Op 6 mei 2002 werd hij vermoord door 'n vermoedelijke milieuactivist. Op 22 mei 
2002 - 20 dagen na verzending - is deze brief of een gedeelte daarvan pas aangeboden aan 



Fortuyn BV. (zie het bewijs van verzending en ontvangst onderaan) 
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm 

 ALARM U WORDT VERGIFTIGD !  

Zal de wereld ondergaan aan gift, milieu en 
bedrog?http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf 

Giftige stoffen via lucht mag niet meer. 

uitspraak Europees hof Oktober 1999 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-
meer.pdf 

Vergunning voor spuiten met gif 16 Oktober 1999 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf 

7 september 1998 

Totaal verbod op vermalen van vervuild hout dat hergebruikt wordt.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf 

Provincies negeren verbod raad van state op houtversnippering. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-
houtversnippering.pdf 

19 november 1999 

Nederlandse bedrijven voeren op grote schaal giftig hout afval uit. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-
hout-uit-nl.pdf 

Een verdachte dood  

http://www.sdnl.nl/pamela-fotoreportage.htm 

Demonisering gaat gewoon door (klik) 

Of de diskettes per ongeluk bij Peter R. de Vries zijn beland is de vraag  

http://www.sdnl.nl/aivd-fortuyn.htm 



Moord namens de KROON PIM FORTUYN 

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 

"Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord" 

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-
vermoord.aspx 

4 mei 2007   

Download [MP3, 12 Mb; lees het transcript hieronder] het interview met 
Jean Thomassen over het boek van Ine Veen.  

Download [MP3, 10 Mb] een deel van voorgesprek met Thomassen.  

http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html 

Onderaan deze pagina staan ook video  beelden die u niet mag missen ??  

bekijk en luister ze op uw gemak en trek zelf uw conclusie hier uit. 

http://www.sdnl.nl/blokschema.htm 

Verdiepingsonderzoek 2 februari 2007  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-
09.pdf 

Diffuse vergiftiging 9 januari 2002 

http://www.sdnl.nl/nvvk_bestanden/frame.htm 

ARCHIEF - HET ECHTE NIEUWS OVER GEÏMPREGNEERD HOUT (andere edities 
staan onderaan) 

2014-06-30 

Klacht aan Veiligheidsregio Zeeland i.v.m. negeren info over geïmpregneerd hout  

2014-06-05 

Onrust door geïmpregneerde houten picknicktafels op kinderspeelplaats  

2014-06-02 

BEWIJS: Geïmpregneerd hout is niet bedoeld voor direct contact met levensmiddelen  



http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/ 

BEWIJS: Houtimpregneerders hebben de staat opgelicht voor meer dan 2,4 
miljard euro  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php 

Diverse documenten die een gevolg zijn van uitspraken getoetst aan het 
testament van Koning Leopold III van België   

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiZXN0Y
W5kZW5mb3Rvc3xneDpiNzgxOTFmYzEyYjJlMTI 

Het vanuit vliegtuigen (chemtrails) illegaal en massaal vergiftigen van 
burgers en flora door Procureur des Konings van Gent op valselijk 
verkregen dossier geseponeerd.  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/duitse-luchtvaartmedewerker-gaf-toe-
chemtrail-sproeiapparaten-geienstalleerd-te-hebben 

International Criminal Court  

Office of the Prosecutor, Information & Evidence Unit Post Office Box 
19519, 2500 CM The Hague, The Netherlands,  

(e-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int)  

Betreft: Officiële klacht tegen het niet democratische overleg over de Krim tijdens en na de 
Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag, met de bedoeling te komen 
tot “onwettige” economische sancties vanuit een “onwettige” Europese Unie (EU) en VS 
tegen Rusland, 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-internationaal-
strafhof-den-haag.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-
internationaal-strafhof-den-haag.pdf 

UN Secretary-General Ban Ki-moon  

140 East 45th Street  

New York, NY 10017  

(e-mail: sg@un.org)  



http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-verenigde-
naties-new-york.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-
verenigde-naties-new-york.pdf 

Mijn conclusie Regeringen en Koningshuis gaan over lijken. 

Aan: De Vereniging voor de Verenigde Naties in België  

t.a.v. Voorzitter Frank Maes,  

Deberiotstraat 34, 3000 – Leuven.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-
belgie.pdf 

  

Downloads - Her Majesty's Secret Service 

www.vereniging.vrije-mens.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 Juli 2014 

 

Zoals reeds eerder door mij is aangegeven, de Aangifte die nu te downloaden is, is op mijn 

persoonlijke beleving gebaseerd en op de nu bekende feiten, die we samen hebben 

doorgesproken. 

Dat mensen dit naar eigen inzicht konden wijzigen is ook de reden, dat er een Word 

Document van is gemaakt:  

Eenieder moet voor zichzelf uitmaken of de vermeldde punten (of een selectie daarvan)  in 

overeenstemming zijn met zijn eigen beleving/ervaringen. 

De bewijzen stapelen zich enorm op en zijn te vinden op het blog http://aangifte-

regering.blogspot.com.  

Deze bestaande aangifte is geschreven op verzoek en in overleg met de Ommekeer-

Nederland, WILNU en diverse privé personen, samen hebben we de 25 punten doorgelopen 

en waar nodig aangepast. 



Door sommige twijfels die er waren en doordat sommigen zich kennelijk niet inhoudelijk 

verdiept hebben in de aangedragen Feiten van iedere betrokkene, hebben we het document 

beschouwd als een Algemene Aangifte.  

En is het aan de persoon in kwestie, die uiteindelijk de aangifte gaat doen, dat hij deze eerst 

goed bestudeert. 

Nogmaals, de duidelijke reden waarom er met een Word Document gewerkt is. 

Om aangifte te doen is het niet noodzakelijk jurist te zijn, want dan zouden slechts weinigen 

aangifte van een misdrijf kunnen doen. 

Het daadwerkelijk toetsen van de Aangifte is, op een later tijdstip, het werk van het 

Openbaar Ministerie. 

Er doet zich echter een probleem voor: Zijn de wetten die in Nederland gehandhaafd 

worden wel legaal?  

Deze vraag wordt beantwoord middels de Video-verklaring van ing Ad van Rooij op 

http://aangifte-regering.blogspot.com  

Hij heeft in 25 jaar tijd alle bewijzen verzameld, diverse rechtszaken aangespannen en 

gewonnen. 

Zie daarvoor ook de informatie die hij bekend heeft gemaakt met alle ter zake doende 

documenten. 

Het voorstel van Arie van der Pijl en Tilasmi Frigge begroet ik zeer om te kijken of er een 

jurist te vinden is die de aangifte eens tegen het licht kan houden.  

Dit , voor wat mij betreft, vooral om te beoordelen of deze verder uitgebreid kan worden. 

We kunnen vooruitlopend op deze zaak een Civiele procedure aanspannen tegen de Oranjes 

en deze Regering, om letselschade te eisen voor al diegene die aan kanker overleden zijn, of 

nu kanker hebben. 

Mocht het zo zijn dat, ons huidige Rechtssysteem NIET rechtsgeldig is, dan zal er een nieuw 

rechtssysteem moeten komen. 

Rechters moeten ook geen onvoorwaardelijke eed (meer) afleggen aan een persoon (De 

Koning), maar aan de Universele Rechten van de mens.  

De voorbereidingen om een Burger Tribunaal op te zetten zijn in volle gang. 

De werkwijze is als volgt: Door Juryleden wordt beslist of om te beginnen een aanklacht 

gegrond is en indien dit zo is, er tot een uitspraak gekomen zal worden. 



Er zal dan een strafmaat volgen, die aan de gepleegde misdaad Recht doet en dit volgens 

universeel recht. 

Vergeet bij dit alles één ding niet, deze actie is de reactie op ontwikkelingen binnen het 

huidige corrupte systeem, waardoor mensen die dit signaleerden zijn gaan overleggen hoe 

we hier SAMEN verandering in kunnen brengen. 

Dit door onze kennis, inzicht en informatie te delen: 

Sociale Databank Nederland 

Wilnu 

No Cancer Foundation  

Europese gerechtshof 

UN  

Diverse klokkenluiders over heel de wereld 

Mensen die mee willen claimen aan letselschade kunnen me een Email sturen aan 

R.Brekel@wilnu.nu ook zal ik de laatste uitgebreide versie van de aangifte sturen in PDF 

vorm.  

Zie tevens onderstaand bericht met video: 

  

Occult Message in Speech by Christine Lagarde of IMF 

Gepubliceerd op 24 mei 2014  

To watch the full video go to: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXTzVj5-uE 

"7" references: 
"Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic seven" 
"Most of you will know that seven is quite a number 
"2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven" 
"It will mark the 70th anniversary, 70th anniversary, drop the zero, seven, of the Bretton 
Woods Conference that actually gave birth to the IMF" (7 + 0 = 7) 
"And it will be the 25th anniversary of the fall of the berlin wall, 25th.." (2 + 5 = 7) 
"It will also mark the 7th anniversary of the financial market jietters" 
"After those seven miserable years, weak and fragile" 
"We have seven strong years" 
"Now I don't know if the G7 will have anything to do with it" (G is also the 7th letter of the 
alphabet) 
 
 
"2014" references: 
"The global economy and what we should expect for 2014" 
"So if we think about 2014" 
"2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven" 
"So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in may respects" 
"So my hope and my wish for 2014" 
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Zalm dreigde Spies in Vestia-zaak 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3685397/2014/07/07/Zalm-dreigde-
Spies-in-Vestia-zaak.dhtml  

 

 
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/07/08/13-mei-1940/#more-33547 
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In EenVandaag werd vermeld dat Defensie een verfsoort gebruikte die een hoge concentratie 
Chroom VI bevatte. Die kankerverwekkende stof zit ook in CCA-zouten, ofwel in 
Wolmanzouten waarmee hout werd geïmpregneerd. Dus ik in kinderspeeltoestellen bij 
scholen. 

Zie: www.sdnl.nl/wolmanouten.htm  en www.sdnl.nl/petitie-per-11-december-2007.htm 

 

 Deze misdaad valt onder de verantwoordelijkheid van de Oranjes.  

Mensen worden verzocht om zich te melden om een letselschade tegen de Oranjes 
en de verantwoordelijke politici te gaan voeren. 

Mensen die voor de moord op hun familieleden met Kanker en Alzheimer slachtoffer 
zijn geworden. 

Mensen die nu Kanker of  Alzheimer hebben. 

En mensen die een schadevergoeding wensen op de aanslag op hun leven door 
onze nette Oranjes. 

Reacties sturen naar r.brekel@wilnu.nu 

Info via:       Sociale Databank Nederland Brockhus: http://www.mstsnl.net/video/chroom-
6.wmv 
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Aanvullende info over het GROOTSTE schandaal uit de wereld geschiedenis DANK 
ONZE ORANJES.      

Genocide uit hebzucht met hulp van alle kabinetten van de laatste 30 jaar of langer. 

Vanaf september zal de wereld er anders uit gaan zien, en de schuldigen zullen 
vervolgd gaan worden. 

Ondertussen kunnen slachtoffers of nabestaanden, als ook overige wereld bewoners 
aanspraak maken op een schadeclaim op de daders van  



 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-

inzake-strafklacht-belgie.pdf 

  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2014-bezwaarschrift-benw-heusden-inzake-

strafklacht-belgie.pdf 

Ad Van Rooij: Europees erkend safety manager 

Is van oorsprong elektrotechnisch ingenieur en is vanaf 1978 werkzaam geweest in de service en productie van 

de CT scanners bij Philips Healtcare die vroegtijdig kanker bij patiënten kunnen opsporen. 

Is vanaf 1990 bij Philips Healtcare werkzaam geweest als safety manager en environmental manager en heeft 

binnen dat bedrijf de arbo en milieu managment systemen opgezet (OHSAS18001 en ISO14001). 

Heeft in 2006 meegedaan bij de landelijke verkiezingen voor lijst 14. 

Heeft in 2010 meegedaan bij de verkiezingen in de gemeente Sint-Oederode als lijstrekker voor de De Groenen.  



Heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor de SOPN, voor toelichting zie de volgende twee 

video's video1 / video2 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager 

 DE BELGISCHE GRONDWET 

De wijzigingen van kracht vanaf 25 mei 2014 zijn hier beschikbaar 

http://www.senate.be/doc/const_nl.html 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-nato.pdf 

  



 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-eu-commissie.pdf 

  

 

 
 

 



Nu een lof voor een Nederlandse Rechter die de moed heeft om deze 
schande een halt toe te roepen. 

 

 Zie op pagina 100, 116, 117 welke banken aan dit vies spel hebben mee gewerkt met foto's van de 

daders er bij. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2013-cassatie-hoge-raad.pdf 

 

 

Bilderberg Group 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie 

1998. ... Etienne Davignon, voorzitter van de Bilderberg Groep. 
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Woensdag GEHAKTDAG. 

Vandaag heb ik alle info aan meer als 50 kranten gestuurd over de aangifte tegen de STAAT 

en REGERING. 

Hierdoor zal een lawine van ellende over de Elite neerdalen, voor al hun misdaden tegen de 

mensheid. 

Soms wint Oranje, nu verliezen de Oranjes, de beerput is open en kan niet meer dicht. 

Maak gebruik van het doen van aangifte tegen de staat en regering. 

Voor een uitgebreide aangifte kunnen jullie me mailen naar R.Brekel@wilnu.nu 

Ik hoop deze week nog contact te hebben met een letselschade advocaat die allen claims in 

Nederland zal behartigen, overige landen die Agenda 21 in 1992 hebben ondertekend zal ik 

ook zoeken voor de juiste juristen van al deze landen.  
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Beste Ruud, r.sep@hollandmediacombinatie.nl 
 
 

  

Mijn naam is Rob Brekel. 

 

  

Je kunt op Facebook op mijn tijdlijn kijken en op http://aangifte-regering.blogspot.com. 

Omdat ik op zoek ben gegaan naar de oorsprong van de ondergang van Nederland. Ik ben 

zaken aan de weet gekomen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Daarom zijn 

verschillende mensen die op hun manier met dit onderzoek bezig zijn met mij in aanraking 

gekomen. Met deze gegevens heb ik voor mezelf eens alles op een logische volgorde gezet. 

 

Nu de onvrede zo hoog is onder de bevolking en er enkel nog een vonkje nodig is om dit tot 

ontploffing te brengen, heb ik me voorgenomen om de schuldigen aan te wijzen. Op die 

manier hoop ik dat er geen opstand komt als ten tijde van de Franse revolutie.  

 



  

Kopie naar:  Sociale Databank Nederland, Wilnu, No Cancer Foundation, Freek vdf Poot, Gea 

Gibson, Casper Rutten van http://volkstribunaal.vrije-mens.org, Arie van der Pijl en Tilasmi 

Frigge, Arie van Velsen, Herman Verwoest, Gerard Beukeveld, Farida Gillot, die samen 

Burgerlijke ongehoorzaamheid en Ommekeer-Nederland vorm geven. Dan zijn misschien, en 

mogelijk ongewild, ook Koningin Maxima en verdere Klokkenluiders te vinden op volgende 

link. www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm 

 

  

Al deze mensen onthullen een deel van de rol die de elite in ons land speelt in dit GIGA-

schandaal. Wanneer je op de foto klikt krijg je te zien welke rol iedereen speelt in het 

uitroeien van de mensheid. Nu is er per 1 Juli 2014 een nieuw vaccinatieprogramma gestart 

om vrouwen en kinderen te vaccineren met kankerverwekkende stoffen. Het is de bedoeling 

om mensen onvruchtbaar te maken en een lijdensweg te geven tot de dood er op volgt. 

 

  

Zie een heldere analyse van de risico's die we lopen met het H1N1-vaccin tegen de 

Mexicaanse Griep www.sdnl.nl/pdf/tweede-aangifte.pdf 

 

Zeer hoge urgentie omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle 
Philips medewerkers kan ontstaan. Want eerder is aan de school van prinses Amalia en wat 
later aan de leden van de Twee Kamer een voorbeeld aangeboden van giftig houten speelgoed 
dat bij scholen en speelpleinen staat. Dit hout is geïmpregneerd met o.a. Chroom-VI  en 
Arseen. (CCA-zout ofwel Wolmanzouten).  

 

  

 

Aan: Philips Medical Systems Nederland B.V.  

 

t.a.v. de bestuurder R. Fonville  

 

Veenpluis 6  



 

5684 PC Best  

 

Sint Oedenrode, 24 oktober 2009  

 

Ons kenmerk: Philips/24109/AvR 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-

waaruit.pdf 

 

  

Aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende 
De betreffende professor was prof.dr.ir. A.F.P van Putten als deskundige voor 

het rechtsbedrijf 

 

http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm 

 

Nu hebben alle groepen een chronisch te kort aan financiële middelen, daarom is Gea 

Gibson met het idee gekomen om een club op te richten, die de CLUB van 100 gaat heten. 

We willen mensen vragen om hier een bedrag van € 100 of meer in te storten om zo de 

organisatie mogelijk te maken. 

 

Mijn plan is om informatieavonden te organiseren waarbij de opbrengst ten goede komt om 

alle kosten te kunnen betalen en verder uit te breiden. 

 

Hier gaan we mensen ( de Middenstand Ondernemers wakker maken die hun eigen 

economisch belang kunnen dienen met kennis over de geldpolitiek )  

 



Daarom stel ik ook voor om het thema WAKE UP te noemen. Ik wil meerdere zaken gaan 

belichten middels de informatie die op http://aangifte-regering.blogspot.com is te vinden. 

 

  

Hier werken alle mensen aan mee, zoals eerder vermeld ( mits ze in de gelegenheid zijn ). 

Deze mensen doen dit op basis dat hun eigen idee of stokpaardje en hun  eigenbelang 

ondergeschikt te laten zijn aan de veiligheid en sociale cohesie van ons allen. 

 

  

Nu u geïnformeerd bent en niets onderneemt, accepteert u medeverantwoordelijkheid voor 

de sociale chaos en mogelijke opstand. 

 

  

Tevens heb ik Advocaat Palsgroep deze info door gestuurd om te kijken of zij landelijk de 

slachtoffers willen bijstaan. palsgroep@palsgroep.nl 

 

  

http://www.palsgroep.nl/jurist-bij-

letselschade?gclid=CjwKEAjw8_idBRCExfC15My3owwSJACSDX_WTu8V34k2CpR7BHwtHPyD6

9dLzMz-KzMvR9-aRM-enBoCuhDw_wcB 

 

Als zij het aandurven kunnen we rekenen dat dit 

landelijk in goede handen is. 
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Lieve lotgenoten, we gaan geschiedenis schrijven!!!!!!  

Ik zit met een probleem!! 

Nu ik een bijstandsuitkering heb, ben ik gebonden en kan niet dat doen wat ik zou 
willen/moeten doen. 

Misschien dat ik werk kan krijgen, maar dat is helaas nog onzeker. 

Voor nu vind ik de missie die ik op me genomen heb, wel even belangrijker! 

Daarom vraag ik jullie het volgende. 

Om geld bijeen te krijgen, dit om met de strijd door te kunnen blijven gaan, zijn we vanuit  
WILNU.NU   een actie gestart. 



WILNU.NU  is een Humane Volksbeweging die andere medestrijders wil ondersteunen, 
zoals: 

Sociale Databank Nederland - No Cancer Foundation - Volkstribunaal en Klokkenluiders, die 
door geldgebrek hun werk niet naar believen kunnen doen. 

Vanuit  WILNU.NU  willen we jullie vragen om bij ons te bestellen:  

een Hooivork en een Spiegel, tezamen met een jaar lidmaatschap voor een totaal bedrag van € 
27,50. Kun je het bedrag missen en ben je bereidt deze actie te ondersteunen, maak dan s.v.p. 
voornoemd bedrag over, t.n.v. WILNU , Hooivork rekeningnummer NL 16 
ABNA0434383732. 

Tevens zal er een ‘Club van 50 en 100’ komen, waarvoor hetzelfde bankrekeningnummer 
wordt gebruikt. Hierop kunnen personen en / of bedrijven € 50,=, € 100,= of meer storten om 
ons werk, ten behoeve van het algemeen belang, voort te kunnen zetten. 

Het ligt in de bedoeling, in de nabije toekomst, een bijeenkomst te organiseren, midden in het 
land, alwaar deze spullen door mij persoonlijk zullen worden overhandigd. 

Uiteraard zal dan uitvoerig besproken worden, waarom we deze spullen nodig hebben. 

Ik, Rob Brekel, zal namens WILNU.NU  in samenwerking met eerder vermelde groepen 
informatie- en netwerkavonden houden met de opbrengst en inkomsten hiervan. 

De Hooivork zal wel duidelijk zijn! 

Een spiegel weerkaatst de zon, als we samen op een punt zouden richten, zal het resultaat 
desastreus zijn. 

Geen auto, mens of gebouw, kan dit meer dan een paar seconden volhouden. 

We maken dan gebruik van de Natuur om ons van onze moordenaars te ontdoen. 

Als de politie, zich verschuilend achter hun functie, niet onze interesse vertegenwoordigt en 
zich (bijna ondenkbaar) niet bij ons aansluit, dan vertrouw ik erop dat hun echtgenoten en 
kinderen zich bij ons aansluiten op het schorem te verjagen. 

Er zal geen moord namens de Kroon meer getolereerd worden, Els Borst was de laatste. 

Meld je ook aan als kandidaat Jurylid  bij het http://volkstribunaal.vrije-mens.org om de 
daders te berechten. 

Mochten de daders vluchten gaan we ze halen waar ter wereld ze ook zijn !!!!!!!!!!!!!!!! 
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                                                                                                              Zonhoven: 10 juli 2014 



  

Betreft:  

-       Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins 
Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens. 

  

  

Geachte heer Wildemeersch, 

  

Als afdelingshoofd, afdeling preventie, van het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid heeft 
u op 2 mei 2014 een brief laten uitgaan aan de huisartsen en kinderartsen in Vlaanderen en 
Brussel. In betreffende brief heeft u letterlijk het volgende geschreven (originele brief): 

  

AGENTSCHAP 

ZORG & GEZONDHEID  

  

Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 BRUSSEL 

T 02 553 35 00                          aan de huisartsen en kinderartsen in Vlaanderen en 
Brussel 

F 02 553 35 84 

www.zorg-en-grzondheid-be 

  

Contactpersoon                       E-mail                                                  Telefoon 

Geert Top                     geert.top@zorg-en-grzondheid.be         02 5533585 

  

Ons kenmerk                Uw kenmerk                                         Datum 

                                                                                              02.05.2014 



  

Wijzigingen in het aanbod gratis vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen 

  

Geachte collega, 

  

Vanaf 1 juli 2014 zijn er een aantal wijzigingen in het aanbod van de vaccins die door de 
Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden aan de vaccinatoren. Het gaat om 
volgende vaccins: 

·         Voor het hexavalente vaccin bij baby’s wordt Infanrix Hexa vervangen door 
Hexyon. Dit vaccin wordt toegediend op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op de leeftijd 
van 15 maanden. 

Voor de overgangsperiode wordt volgende aanpak voorgesteld: 

*  Bij een baby waarbij de basisvaccinatie gestart is met Infanrix Hexa vervolledigt u die 

basisvaccinatie best met hetzelfde vaccin voor de tweede en derde dosis op de leeftijd van 12 
en 16 weken. 

            *  Voor nieuw op te starten vaccinaties start u met Hexyon op de leeftijd van 8 weken. 

            * Vanaf 1 juli gebruikt u voor de boosterdosis op de leeftijd van 15 maanden voor 
iedereen 

    Hexyon. Dit vaccin mag op hetzelfde ogenblik toegediend worden als het 

    meningokokkenvaccin NeisVac-C (wel op een verschillende injectieplaats), ook al 
staat 

    hierover niets in de bijsluiter. 

* Vanaf oktober kan u eventuele rest aan vaccins Infanrix Hexa opgebruiken voor de 

    boostervaccinatie op 15 maanden. 

·         Gardasil wordt vervangen door Cervarix als vaccin tegen HPV ter voorkoming van 
baarmoederhalskanker. Gardasil kan vanaf 1 juli niet meer besteld worden in Vaccinnet en 
kan dan ook niet meer gratis bekomen worden. Cervarix wordt gratis ter beschikking gesteld 
enkel voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs (of van dezelfde leeftijd voor het 
buitengewoon onderwijs, dus voor het volgende schooljaar meisjes geboren in 2002). Het 
volstaat om 2 dosissen toe te dienen met een interval van 6 maanden (minimum 5 maanden) 
voor volwaardige vaccinatie. Voor de doelgroep voor vaccinatie met gratis vaccins zijn dus 
geen 3 dosissen meer nodig, tenzij bij immuungecompromiteerden. Voor oudere meisjes 
vanaf 15 jaar zijn wel nog drie dosissen nodig, maar voor deze leeftijdsgroep kunnen geen 



gratis vaccins bekomen worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over combinatieschema’s 
met Gardasil en Cervarix. 

* Voor wie gestart is met Gardasil zorgt u er best voor de vaccinatie te vervolledigen met 

   hetzelfde vaccin. Hiervoor gebruikt u uw restvoorraad Gardasil. 

* Voor nieuw te vaccineren meisjes die in aanmerking komen voor gratis vaccins start u best 

   direct met Cervarix. 

  

·         De vaccins Tedivax pro adulto kunnen vanaf 1 juli niet meer besteld worden. In 
Vlaanderen worden ze vervangen door vaccins Boostrix met een kinkhoestcomponent 
bij. Deze vaccins mogen toegediend worden op het moment van de herhalingsinenting tegen 
tetanus en difterie. De laatste vaccins Tevidax pro adulto die nog geleverd worden, hebben 
een zeer korte houdbaarheid, namelijk tot september 2014. Het heeft dan ook geen zin extra 
vaccins te bestellen. 

·         De vaccins Boostrix zijn ook bedoeld om zwangere vrouwen te vaccineren. Ze 
worden bij voorkeur toegediend tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, en dit tijdens 
elke zwangerschap. Op deze manier kan de moeder een maximale hoeveelheid maternele 
antistoffen aan haar baby doorgeven. Zo is die beschermd in afwachting dat de eigen 
immuniteit op gang komt door vaccinatie. Deze strategie wordt ook toegepast in de Verenigde 
Staten en in Groot-Brittannië. Dit vaccin kan veilig toegediend worden tijdens de 
zwangerschap. 

  

Deze laatste twee wijzigingen zijn concrete implementatie in Vlaanderen van het advies van 
de Hoge Gezondheidsraad over kinkhoestvaccinatie bij volwassenen (fiche van 30 augustus 
2013) dat u ook op onze website vaccinaties vindt (www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties) 
bij de informatie voor vaccinatoren. Het past ook volledig in het actieplan vaccinaties bij de 
Vlaamse gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020. Er is de laatste jaren immers een 
toename in het aantal gevallen van kinkhoest en de allerkleinsten lopen daarbij het grootste 
risico op complicaties als ze kinkhoest krijgen. 

  

Voor Brussel moet men de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nog afgesproken 
worden of deze vaccins ook gratis zullen kunnen bekomen worden of niet. 

  

Deze vaccins kunnen door de huisartsen gewoon in Vaccinnet besteld worden en worden 
gratis geleverd op het adres van de vaccinator. Ze moeten dus niet meer voorgeschreven 
worden maar kunnen gewoon uit voorraad gebruikt worden. 

  



Wanneer vaccins toch aangekocht worden in de apotheek (omdat een patiënt bv. Al een 
voorschrift liggen had) heeft de Vlaamse overheid geen enkele mogelijkheid om gemaakte 
kosten terug te betalen. Enkel vaccins besteld in Vaccinnet en geleverd in het kader van de 
overheidsopdracht kunnen door de Vlaamse overheid gefinancierd worden. 

  

Een algemene informatieve folder over vaccinatie tijdens de zwangerschap is in 
voorbereiding. Deze zal via gynaecologen verspreid worden voor de zwangere vrouwen. Op 
de vergadering van de Vlaamse Vaccinatiekoepel waren de gynaecologen en huisartsen het 
erover eens dat deze vaccinaties best door de huisartsen toegediend worden. We vragen de 
gynaecologen dan ook deze vaccinaties te willen aanraden en de huisartsen om deze 
vaccinaties te willen toedienen. 

  

Vriendelijke groeten, 

  

Dr. Dirk Wildemeersch 

Afdelingshoofd 

Afdeling Preventie 

11 Juli 2014 



 

Stoppen met het Caligola tijdperk BROOD en SPELEN. 

Caligula (verkleinwoord van Lat. caliga = soldatenschoen), de bijnaam van de Romeinse 
keizer Gaius (Julius) Caesar Germanicus (Antium [?] 12 n.C. – Rome 41). 

Na enkele mislukte samenzweringen werd hij door een samenzwering van officieren van de 
pretoriaanse garde en staatssecretaris Callistus vermoord (41), 



 

De val van de Nieuwe Wereld Orde start in Nederland, want vanuit Nederland is de Wereld 
ook gegijzeld. Wat kunnen we doen? Het is zaak dat we duidelijk hebben op welk niveau als 
Mens we zelf staan. 

Door alle vernederingen, bedrog, corruptie, en moorden gepleegd door onze regering en in 
naam van Oranje, met hun doel om ons totaal te vernietigen als bevolking. 

Dan kunnen we stellen dat de Monarchie de Nederlandse bevolking exploiteert. 

Tot dit niveau willen we ons niet verlagen.  

We zullen samen met politie verantwoordelijken arresteren en snelrecht toepassen met het 
http://volkstribunaal.vrije-mens.org.  

Hiervoor kunnen mensen zich aanmelden om als Jurylid mee te oordelen of de personen 
schuldig is. 

Omdat we zelf een hoger sociaal bewustzijn hebben dan de daders mogen we hen geen haar 
krenken, want dan zijn we net zo rot als zij. 

De ergste straf die denkbaar en humaan is, zou een totale vernedering zijn ten overstaan van 
de hele wereld.  

Een voor een aan de schandpaal, virtueel de haren afscheren in hen smeren met koude 
bitumen, en vol strooien met veren. 



Als boetedoening, moeten alle aardse verworvenheden worden afgenomen, want die behoren 
toe aan het volk.  

In Nederland staan een flink aantal gevangenissen leeg en te wachten op het insluiten van 
bestuurlijk, politiek, juridisch  en rechterlijk gespuis. 

 

Er is nog veel werk te verrichten om het land sociaal weer op te bouwen, mijnenvelden 
opruimen.  

Natuurlijk filmen we die processen en die de hele wereld laten zien op Youtube.  

Wie denk dat dit een wensdroom is zal snel begrijpen dat het voor hen een nachtmerrie wordt 
en tot hun bittere einde.  

Hierover lopen diverse acties wereldwijd, van verschillende groeperingen die niet zo mild en 
humaan zijn als wij. 

Het hoogtepunt kunnen we verwachten ergens in november 2014. Deze slag kan de NWO en 
politiek niet winnen. 

We moeten wakker worden en leren begrijpen dat wij zelf de macht zijn. 

1e We moeten stoppen met luisteren naar de misleiding van politici en de media. 



2e De burgers zullen moet opkomen voor hun rechten door o.a. het gestolen spaargeld uit het 
Spaarfonds voor de AOW terug te vragen van de overheid en de Tweede Kamer, want zij zijn 
duidelijk slachtoffer van de valse streken van de politieke elite met het over de schutting 
gooien van zorgtaken naar de gemeenten. Het drama gaat komen wanneer de gekorte 
budgetten half volgend jaar opgebruikt zijn voor de hulp aan zieken en ouderen. 

3e We kunnen de truckers en boeren vragen om onze acties te ondersteunen met blokkades of 
verspreiding van kennis hoe de politiek en de media te dwingen om de consequenties van het 
bezuinigingsbeleid openbaar bespreekbaar te maken. Nu  zwijgt bijna iedereen. 

4e Het is een grote schande dat in land met miljarden aan export van voedsel dat er überhaupt 
voedselbanken bestaan. 

5e Wij vragen ons af wat men bij de Bilderbergconferentie bepaalt m.b.t. onze welvaart, 
welzijn en sociale zorg in alle opzichten. 

6e Dit  pamflet kan voor de rest van de wereld een startsein zijn om in eigen land eindelijk 
schoonschip te maken. 

7e De elite provoceert de bevolking tot een volksopstand en mogelijk een burgeroorlog, wel 
misschien wordt dat wel een selffulfilling prophecy. 

8e Het invoeren van alle structuren die nodig zijn om een vreedzame wereld te creëren. 

9e Bezinnen wat religie inhoudt en met welk doel deze ons stil heeft kunnen houden 2114 jaar 
lang. Verbijsterend als je er over nadenkt. 

10e Wij bouwen niet aan Utopia, want we wonen al in een paradijs dat bewust kapot gemaakt 
werd door verraderlijke gedrochten, die ons de hel op aarde bezorgen. 

Rob Brekel 

Heereveldje 48 

voedselbanken 

R.Brekel@wilnu.nu 

www.sdnl.nl/rob-brekel.htm en http://stop-eu.blogspot.nl 

11 Juli 2014 

Hoi Rob,  

Hier zijn de video's waar ik het daarnet over had, (mijn man had deze gevonden) om evt. 

door te sturen naar Ad van Rooij en Rob Brockus.  

Hier de omschrijving voor jou: In de eerste (Chinese Mafia destroys Illuminati) gaat het er 

over de Canadese journalist Benjamin Fulford, deze woont in Japan.  



Hij is tegen de NWO, schreef ook artikelen op deze manier, werd vervolgens met de dood 

bedreigd.  

Een huurmoordenaar hield hem de keus voor: of stoppen of anders ... Als hij er voor koos 

om de NWO te steunen, zou zijn beloning zijn, hij vrij toegang hebben tot Free Mason's Elite 

(hogere vrijmetselaars).  

Om te overleven heeft hij daarvoor gekozen.  

De volgende dag werd hij benaderd door een Aziatisch onderwereldfiguur (die een groep 

van 6 miljoen - waarvan 2,5 miljoen maffioso - achter zich weet !!), zij boden hem 

bescherming als hij er voor zou kiezen te breken met de NWO.  

China, Vietnam en andere landen, dus zeg maar Azië is bezig met acties tegen de NWO, b.v. 

door acties als het om zeep helpen van de 

Petrodollar. Door de Russisch/Chinese Gas Deal van 400 miljard, mag je er denkelijk van 

uitgaan dat ook Rusland, Putin daar bij in zit.  

De moraal van het hele verhaal: Het is, voor ONS, fijn om te weten, dat er van buiten Europa 

support/backing is !!  

http://nesaranews.blogspot.nl/2014/05/chinese-mafia-destroys-illuminati.html  

http://www.youtube.com/watch?v=F5Anr6fIgqI 

https://www.youtube.com/watch?v=gJJqOaAdllA 

12 Juli 2014 

De FED eigenaren hebben weer een aanslag gepleegd op een soeverein land Japan,  en weer 
met H.A.A.R.P.      http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/12/erdbeben-der-
staerke-68-erschuettert-umgebung-der-atom-ruine-fukushima/ 

!3 Juli 2014 

Aanklacht DOOD door SCHULD – Hoogverraad – Fraude, waarbij meer dan 100 banken in de 

gifthandel van de Oranjes wereldwijd betrokken zijn.  

Deze keer een zeer kort verhaal. WILNU.NU wil jullie vragen bestel:  

Een Hooivork en Spiegel, tezamen met een jaar lidmaatschap voor € 27,50, t.n.v. WILNU, 

Hooivork rekeningnummer NL 16 ABNA0434383732. 

Of t.n.v. ‘Club van 50 en 100’ om ons werk, ten behoeve van het algemeen belang, voort te 

kunnen zetten. Bij meer dan 200 bestellingen zal ik deze beginnen uit te delen op een 

bijeenkomst, daar geef ik een demo van de werking van mijn plan. Dit zal opgenomen 

worden en Online gezet worden. 



http://www.wanttoknow.nl/overige/media/nederlandse-bilderberggroep-in-de-

schijnwerpers/ 

Voor het laatste nieuws kijk op http://aangifte-regering.blogspot.com/   

MELD je aan als Jurylid om de daders te berechten !!! http://volkstribunaal.vrije-mens.org 

  

 

  

  



 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/els-borst 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7106:waarom-al-die-
leugens-over-de-moord-op-els-borst&catid=9:binnenland&Itemid=22 

2014 Juli 2014, 

We zitten in de eind face van hun sinister 
plan. 

Zal de ontknoping door Christine Legard van het IMF op 20 Juli komen???? 

http://www.medicalfacts.nl/2013/01/27/hans-wijers-in-raad-van-bestuur-gsk/ de HIT MEN 
van Beatrix 

Nazi Partij D66 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/d66-tommel-en-de-milieumaffia 

Mede schuldigen  

http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm 

http://www.sdnl.nl/irm-43.htm  Ed Nijpels, zijn vader nam afstand van zijn criminele zoon, 
omdat hij als een psychopaat.  



 

http://nos.nl/artikel/247344-mysterieuze-bilderberggroep-bijeen.html 

De conferentie van vorig jaar in de Spaanse badplaats Sitges werd verder bijgewoond door 
Neelie Kroes, ING-topman Jan Hommen, Alexander Rinnooy Kan en Nout Wellink. In het 
verleden zijn ook mensen als Maxime Verhagen, Jeroen van der Veer (Shell), Hans Wijers 
(Akzo), Jaap de Hoop Scheffer, Ruud Lubbers, Wim Duisenberg en kroonprins Willem 
Alexander één of meer keren deelnemer geweest. 

Naast kleine beleggers stemden ook bijna alle grote instituten tegen deze 'uitwas'. De National 
Association of Pension Funds en de Association of British Insurers, die samen 40 procent van 
de aandelen bezitten, hadden al hun leden geadviseerd tegen te stemmen. Verzekeraar 
Standard Life met 110 miljoen Glaxo-aandelen zei 'ernstig bezorgd te zijn over de 
hedendaagse beloningspraktijken van grote concerns'. . 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/725311/2003/05/20/Aandeelhou
ders-GSK-torpederen-gouden-handdruk.dhtml 

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8140:kinderen-
ingezet-als-bio-wapen-tegen-amerika&catid=10:buitenland&Itemid=23 

14 Juli 2014 

Ook bekend als de Struisvogel Drugs affaire  

Drugs industrie in Brabant en Limburg   



http://www.npo.nl/nos-journaal/14-07-2014/POW_00722827 

Zie de samenhang van volgende link. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2014-bezwaarschrift-benw-heusden-inzake-strafklacht-
belgie.pdf 

Aantekenen met 
ontvangstbevestiging  

Aan: DE BELGISCHE STAAT ,  

Vertegenwoordigd door Joëlle Milquet,  

Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen  

Wetstraat 2 1000 Brussel  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-maart-2014-verzoekschrift-joelle-milquet-erik-verbeek-en-
ad-van-rooij.pdf 

Afgegeven met ontvangstbewijs  

Aan: Raad van State  

Afdeling bestuursrechtspraak  

Postbus 20019,  

2500 EA Sint-Oedenrode.  

Sint Oedenrode, 13 juni 2012  

Ons kenmerk: MvH/130612/B  

Betreft: M.R.G.W. van den Heuvel (appellant)/ 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2012-beroepschrift-marjo-rvs-bestemmingsplan.pdf 

15 Juli 2014 

Dank Ad van Rooij is er direct op gereageerd, door mensenrechten organisatie. 

 http://mensenrechten-droits-de-lhomme.skynetblogs.be/archive/2014/07/15/hoe-veilig-zijn-
vaccins-8235936.html 

16 Juli 2014 

  



https://www.youtube.com/watch?v=EgfvCVEKhvg 

  

  

  

 


