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Peter R. de Vries: ‘misdaadverslaggever’?

In veel mensen hun ogen is De Vries een held, om niet te zeggen een volksheld.
Maar is dat de waarheid? Er zijn heel wat vragen over de moordaanslag op Peter
R. de Vries. 

Wat heel erg veel vragen oproept is: 

“hoe konden de artikels van de media al 9 en 10
uur oud zijn op een tijdstip amper 2 uur na de
aanslag?”

Het handelt hier om hun internetpagina’s. Ook GOOGLE maakte dezelfde fout! Dus
hoort de vraag te zijn: 

“wat wisten journalistiek en overheid al zeker 10
uur op voorhand en waarom is deze moordaanslag dan
niet voorkomen?” 

Mensen die De Vries een held vinden, zijn dezelfde mensen die al 2 maal zijn
volgespoten met het zogenaamde ‘anti-COVID’ vergif waaraan ze in de nabije toe-
komst zullen sterven. Mensen die Windows en Google gebruiken, FB, Insta, Twitter
en al die andere opgeklopte CIA controlezooi! Ze zijn goedgelovig en natuurlijk
heeft de staat altijd gelijk! Daarom kunnen de staatscriminelen uit de regering
en alle andere ministeries hen ook van alles op de mouw spellen. Degenen die de
staatscriminelen echter tegengas geven en uitdagen om met alle BEWIJZEN aan te
komen, worden uitgemaakt voor ‘wappies’ en zelfs ‘linkse extremisten’? Echt? 

“En hoe noemt u de fascistische regering waarvoor
u werkt,” is dan mijn wedervraag?

De Vries is een ‘ziek’ mannetje dat geilt op media-aandacht, goed gebekt is en
de vuile was van zowel misdadigers uit de onderwereld als uit regering en hun
ministeries goed praat of er een wending aangeeft zodat het voor de grote massa
de vuilnisbak in kan. 

Als je de Amsterdamse Penoze hier en daar wat vragen stelt, weet je dat de
Vries een even grote bandiet is dan al degenen, politieambtenaren en advocaten
inclusief, die in zijn RTL ‘praatprogramma’s’ zijn komen optreden!

En, er zijn nog wat andere rare toevalligheden in deze zaak.

Voor de staat is de zaak ‘De Vries’ echter zo belangrijk dat ze er een voetbal-
wedstrijd voor onderbreken om een ‘persconferentie’ te geven over het voorval.
Waarom? Wat heeft De Vries voor de apenregering van Nederland in al die jaren
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betekent, en wat heeft hij exact goed gepraat en voor wie, is de cruciale vraag
die men hier moet stellen! 

Verder was de persconferentie in Amsterdam waarin een Hoofdofficier van justi-
tie, de burgemeester en een hoge pief van de lokale politie in optraden een wer-
kelijk schandaal. Er werd namelijk geen fluit verteld door deze drie zeer slech-
te toneelspelers. NIETS! Feitelijk konden ze niets vertellen in ‘kader van het
lopende onderzoek’!

Er was zeker 20 minuten voor de persconferentie veel plezier bij de journalis-
ten aanwezig in de zaal. Grappen, grollen en lachen! Niemand scheen bedroefd te
zijn. Dat roept ook nogal wat vragen op. Ik vraag u eens te rade te gaan bij
uzelf. Hebt u zin om een paar uur nadat u op de hoogte bent gesteld van een
moordaanslag op een collega van u, te gaan grappen en lachen met alle andere
collega’s vlak voor een persconferentie die daar alle cruciale vragen zou moeten
beantwoorden? Zelfs de vraagstelling was ver beneden peil! En de antwoorden, tja
die waren al aan bod gekomen. ‘In het kader van het lopende onderzoek ... bla,
bla bla’!

Vragen maar geen antwoorden:
In mijn ogen is dit een Psy  chologische   Op  eratie   geweest. Waarom? Om de aandacht
af te leiden van iets verschrikkelijk belangrijk en iets wat onze grondrechten
volledig heeft ondermijnd. Het wetsvoorstel ‘verplicht isoleren’ is op datzelfde
moment aangenomen door alle criminelen in de regering, want hoe kunnen we deze
genocide plegende maffiosi en het Koningshuis, werkend voor de Khazariaanse maf-
fia van Rothschild en Rockefeller, anders nog noemen? En, dat moest toch maar
liever niet landelijk bekend worden gemaakt! De operatie is duidelijk volledig
mislukt, want na een paar dagen spreekt niemand er nog over en is er via de al-
ternatieve media zoveel bekend geworden over de misdadige handel en wandel van
De Vries dat ze hem net zo goed weer op straat rond kunnen laten lopen want die
is niet gewond!

Waarom zeg ik dat? De korte Leidsedwarsstraat is een van de drukste straten
rondom het Leidse Plein waar meer dan de helft van het vertier op en rondom het
Leidse Plein zich afspeelt! Het is daar druk, zeker op een zonnige dag en avond.
Mensen zeggen allemaal vijf schoten gehoord te hebben maar NIEMAND heeft de aan-
slag daadwerkelijk gezien? 

Waarom waren de artikels op het moment van bekendmaking van de aanslag al 9 en
10 uur oud? Zelfs Google was al 9 uur voordien op de hoogte! Dit zijn serieuze
media fouten!

En, als de media dit allemaal al zover van te voren wist, waarom zijn er dan
geen maatregelen getroffen om De Vries te beschermen? Alles duidt werkelijk op
een toneelspel met de nodige toneelspelers.

Ook de politie en justitie hebben cruciale fouten gemaakt. Niemand heeft de da-
der(s) gezien maar wat later kunnen ze dan WEL een auto aanhouden met twee ver-
dachten erin? Denken ze werkelijk dat iedereen in hun toneelspelletjes trapt?
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Ze hebben me zelfs 9/11 niet kunnen verkopen als echt! Teveel ontploffingen op
verschillende etages van de Torens. Dat was duidelijk DEMOLITIE en elke DemSpec
weet het en heeft het doorverteld aan zijn teamleden, wel of niet langer meer
werkend voor ‘De Baas’!

Alles is noodzakelijk om een niet bestaand virus te blijven verkopen als pande-
mie om al onze grondrechten af te kunnen nemen en mensen dood te spuiten.
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