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Komkommertijd? Of is de politieke meute
thuis gebleven om ons nog meer te
koeioneren?
26/12/2021
Man blaast eigen Tesla op met Elon Musk-afgietsel achter
het stuur uit protest tegen reparatiekosten
Tuomas Katainen, die in het Finse dorp Jaala woont, besloot zijn Model S op te
blazen nadat hij te horen kreeg dat hij €20.000 (ongeveer $22.500) moest betalen
voor een nieuwe accu voor zijn auto.
In een nu virale video is te zien hoe Katainen 30 kg dynamiet gebruikt om zijn
auto op te blazen, maar niet voordat hij een etalagepop met het gezicht van Tesla CEO Elon Musk op de bestuurdersstoel heeft gezet.
De reputatie van Tesla is onlangs gekelderd na een golf van klachten over technische mankementen, hoge reparatiekosten, de bouwkwaliteit en, uiteraard, de beruchte zelfbestuurbaarheid van de auto's.
Misschien had Katainen kunnen wachten om te zien of de auto vanzelf in vlammen
opging? Dat doen ze regelmatig als de batterij ‘oud’ is!
Dit is de zoveelste GROENE FASCISTISCHE DROOM die aan diggelen gaat. Elektriciteit zal nooit gas, benzine of diesel kunnen vervangen! Oh, en er is GEEN tekort
aan deze brandstoffen. Allemaal zever
om ons met list en bedrog naar de
‘groene’ zever van Rockefeller te dwingen!
Musk moet geen miljarden belasting betalen in Californië! Nee, hij zet zijn
aandelen om in geld voordat zijn TESLA
fabriek FAILLIET gaat!
Hiernaast kunt u zien hoe de Fin zijn
TESLA opblaast.
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Alles draait om geld omdat het monetaire systeem op instorten staat en de vaccinatiecampagnes om allen boven de 60 de kist in te spuiten toch niet snel genoeg schijnt te gaan. Tegelijkertijd maken ze u wijs dat ‘fossiele’ brandstoffen
op hun einde lopen en dat we naar groene energie moeten overlopen. Daarom zit u
waarschijnlijk ergens wel tijdens de meest donkere en koude maanden eens zonder
gas of elektriciteit! Tegelijkertijd kunnen ze de spanning met Rusland opvoeren
voor degenen die deze spelletjes nog niet doorheeft en de energieprijzen opvoeren to in het oneindige! Leuk toch? Blijf maar heerlijk vertrouwen op al dat
moorddadige POLITIEKE TUIG! Veel succes ermee!

ENKELE HERSENSPOELENDE FEITEN ingelepeld via ‘ONDER’WIJS
1. Er bestaan geen ‘fossiele’ brandstoffen. Er wordt op dit moment op diepten
geboord naar gas en olie waarvan we zeker weten dat er nooit leven is geweest. Olie en gas zakken niet verder in de grond, want olie drijft op water en gas ontsnapt direct in de buitenlucht, dus is nog vluchtiger dan
olie!
2. Er bestaat NERGENS op de wereld ÉÉN levend virus. Niemand maar dan ook
geen enkele viroloog ter wereld kan volgens de GOUDEN ACADEMISCHE normen
die hiervoor bestaan bewijzen dat er een virus bestaat. Zelfs het mazelenvirus bestaat niet! Dood materiaal kan niemand besmetten. Geen enkele viroloog kan zeggen of hij naar een zootje dode cellen zit te kijken of naar
de diarree van een ‘zieke’ bacterie! Alle virologen zijn oplichters en
leugenaars.
3. Er bestaat niet zoiets als ‘opwarming’ van de aarde. Satellietmetingen
zijn niet accuraat en helpen de onzin van Rockefeller meer dan dat er iets
met wordt gedaan op academisch niveau. Elke zendamateur weet dat je goede
‘condities’ nodig hebt om verre verbindingen te kunnen maken. Deze verbindingen zijn afhankelijk van de zonne-uitbarstingen, de zogenaamde zonnevlammen, om het magnetisch veld rondom de aarde aan te vullen! Dit alles
kan worden gemeten en dus kunnen we als zendamateurs ook vrij goed voorspellen welke banden er goed redelijk of niet te werken zijn. Echter, we
kunnen dat ook gebruiken om het weer te voorspellen! Slecht weer slechte
verbindingen, veel ruis en statische ‘ontploffingen’ op de frequenties die
al uren van te voor zich melden op zeer lage frequenties in de 80- of 40meterband. En dagen tot een week op de 20 meterband en hoger. Zelf ben ik
35 jaar zendamateur. Ik hoor het slecht weer aankomen maar hoor ook de beter dagen. De ganse kosmos heeft een cyclus en de aarde heeft een hartritme dat we de SCHUMANRESONANTIE noemen. Ons zonnestelsel draait ook nog
eens om een nog nooit ontdekte entiteit in ongeveer 10.000 jaar. Daar komen de extreme temperatuurschommelingen door en de afname van de zonneuitbarstingen. Alles is al neergeschreven. Alles is al onderzocht, alleen
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komt het nooit aan bod tijdens de lessen Aardrijkskunde of Natuurkunde omdat men les krijgt van veredelde schoenpoetsers die nooit iets hebben onderzocht of de moeite genomen hebben om de onzin die ze ons en onze kinderen wijsmaken ook wel juist is!
4. Eén van de meest befaamde gehersenspoelde natuurkundige overdrachten in
het onderwijs is: De OERKNAL! De oerknal is gepropageerd door een
Belgische Jezuïet en is sindsdien als theorie, die gemakkelijk naar de
vuilnisbak kan worden verwezen, verkocht aan allen als een FEIT, een WET!
Maar hoe kun je dat academische bewijzen als ENERGIE NIET UIT ZICHZELF KAN
ONTSTAAN? De oerknal was een SCHEET van God waardoor het ontstaan van ons
zonnestelsel in werking werd gezet? Kom, dat gelooft een kleuter niet
eens! Mensen zijn voor een groot gedeelte niet langer capabel voor zichzelf te denken en dat is het grote probleem! Het verplicht onderwijs en de
vele politieke zever heeft hen suf gewiegd. Ze geloven de overheid als het
hen uitkomt en maken de overheid af als het hen uitkomt! Om hun ‘eigen’
mening te vormen, baseren ze zich op de zever van de boekskes en andere
riooljournalistiek zoals de hedendaagse omgekochte en corrupte kranten en
‘nieuwszenders’ allemaal in handen van de rijke klootzakken die ons via de
spuit mee het graf in helpen! Wat is er aan de hand? Waarom nagelt niemand
de familie Van Thillo en de Rothschild’s aan het kruis? Ze missen hiervoor
de ballen zeker?

Politiepost bij De Jonge thuis om hem te beschermen

Als je als ‘democratisch’ gekozen minister van het volk op deze manier moet
worden beschermd door de politie, dringt het dan nog niet door bij het OM, ministerie van justitie en alle andere politieke leuteraars dat er iets scheelt
aan het beleid? Wat betreft een GRANIETEN PLAAT voor de kop hebben bij het tuig
van de richel, dat blijkt niet langer af te strijden!
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Media en politie stop met slaafse onderdanigheid aan de rijken der aarde.
Werk voor de mensheid.
Stop met manipuleren!
Stop met werken voor leugenaars en moordenaars!

De echte VAXXERS
Liep gisteren door het station en zag tot mijn grote verbazing daar dat mensen
zichzelf aan het boosteren waren. Het is al ver gekomen met die COVID onzin. Er
bestaan nu dus zelfhulp boosters zeker?
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Nog maar een keer achter de waarheid aan
In Engeland is er nooit iemand gestorven aan of met omicron. Dit was zever van
het meest troebele water. Johnson trek aan je stutten, LEUGENAAR! Media wat hier
nu verschijnt weet u hoe dat heet? ECHTE ONDERZOEKSJOURNALISTIEK!
Eerder deze maand meldde het Verenigd Koninkrijk voor het eerst dat een patiënt
was overleden die besmet was met de omicronvariant van het coronavirus. Het
lijkt erop dat de Britse regering de eerste in de wereld is die een sterfgeval
rapporteert, schreven de Nederlandse media.
In de Britse media verschenen ook artikelen waarin werd geclaimd dat de man ongevaccineerd was. Ze baseerden zich daarbij op de uitspraken van ene John, die
beweert de stiefzoon van de patiënt te zijn.

Geen sterfgevallen bekend
John zei op radiozender LBC dat zijn stiefvader niet was gevaccineerd en dat
hij zich niet had laten inenten omdat hij dacht dat ‘het een complot was’. De
media namen het gretig over.
Volgens John overleed zijn stiefvader in een ziekenhuis in Northampton. Na de
uitzending van LBC zag Northampton General Hospital (NGH) zich genoodzaakt te
reageren op de uitspraken. Een woordvoerder van de NHS Northamptonshire CCG
(Clinical Commissioning Group) zei dat:

“er in Northamptonshire op dit moment geen sterfgevallen als gevolg van omicron zijn geregistreerd,” schrijft de Northampton Chronicle.

Niemand gestorven in ziekenhuis aan omicron
Dus het ziekenhuis waar deze ongevaccineerde patiënt zou zijn overleden aan of
met omicron, zegt dat daar niemand is overleden aan of met omicron.

En wat dacht u van deze JOODSE SHIT?
https://www.joods.nl/2021/11/israel-gaat-corona-oefening-houden-voortheoretische-omega-variant/
Een oefening voor de volgende variant die al een naam heeft gekregen. Hebben de
JODEN dan toch een KRISTALLEN BOL? Wie gelooft deze propagandashit eigenlijk
nog? Oh ja, die staan daar allemaal in de rij om hun boosterspuit te halen.
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Fascisme is kapitalisme plus moord –

Upton Sinclair

Hij zei ook dit:

Het is dwaas om overtuigd te worden zonder bewijs,
maar het is even dwaas om te weigeren door echt bewijs
te worden overtuigd.
Dit vertelt me dat meeste rechters gewoon een stelletje DWAZEN zijn, en de regering bestaat uit moordenaars! We zien het allemaal en toch is er niemand die
opstaat om onze rechten terug te eisen met harde hand!
Alles is al onderzocht en alles is al gepubliceerd of uitgesproken. Mensen die
kunnen lezen en onafhankelijk onderzoek doen, weten exact wat er speelt!

ONGEKEND!
Drie professionele voetballers stierven in de afgelopen 5 dagen aan een hartaanval.
- Kroatische Marin Cacic, 23 jaar oud.
- Algerijnse Soufiane Lokar, 30 jaar oud.
- Omaanse Makhlid Al Raqadi, 29 jaar oud.
Is iedereen nog zeker dat het NIETS met de ‘vaccinaties’ heeft te maken? Alle
‘bijverschijnselen’ waren al bekend voor de spuiterij begon. Alleen DE DOOD ontbrak nog in het gepubliceerde rijtje! Wel, dat is nu ook bewezen!
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Dr. Füllmich 84e sessie
Session 84: "Bear One Another‘s Burdens"
This week already on Thursday!
Due to technical problems and Youtube-censorship, no video recording of the
last committee session was available for hours after the livestream. Now the English version is permanently available again on Odysee.
Here you can go directly to the:

Odysee Video 🇺🇸
(https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/SCA84:c)
Here you can find the link to the German stream 🇩🇪
(https://t.me/ReinerFuellmich/668)Topic excerpt:
1. A Bishops and a Rabbis perspective on Corona, the measures and prospects
for the future
2. The Overton Window and parallels to the Nazi era
3. Population reduction or saving lives - pandemic actors at odds with themselves
4. Aborigines in the crosshairs of the Australian vaccination campaign

For new messages of Lawyer Dr. Reiner Fuellmich, go to the channel here:
http://t.me/ReinerFuellmichEnglish

Rechters, zoek jullie ballen een keer bij elkaar
Het Deens gerecht zwiert een minister voor zestig dagen de cel in voor een
ambtsmisdrijf. Het Belgische gerecht is milder om niet te zeggen LAF. Anders zaten Jan Jambon, Alexander De Croo, Tinne Van der Straeten, Ben Weyts en Frank
Vandenbroucke nu in de psychiatrische vleugel van Lantin. Wat in Denemarken
strafbaar beleid is, blijkt in België de gewone gang van zaken. Arm België.
Knokkabinet van kibbelpartijen. De hoe-snel-valt-ie-regering hinkt op zijn laatste dikke teen. De boom in met die zooi! Aan de hoogste boom!
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De ondergang van de middenstand ligt op koers
Ondernemers zijn hardwerkend,
plaats van obstakels.
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Dat is de reden dat zoveel nog zolang het hoofd boven water hebben kunnen houden, maar ook bij hen komt een keer het eind in zicht.
Veel ondernemers verkeren in een soort shocktoestand waarbij het nog niet helemaal is doorgedrongen wat er nu precies gaande is.
Zij hebben geworsteld van lockdown naar lockdown en na iedere nieuwe persconferentie geprobeerd om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ze hebben niet te
lang bij alles stil gestaan, want er lagen te veel urgente problemen die moesten
worden aangepakt.
En dan komt gelukkig de overheid met steunmaatregelen, dat wil zeggen, dat ondernemers misschien wel wat geld krijgen, maar veel is krediet. Een aloude truc
van de bankiers om mensen tot slaven te maken.
Heeft u financiële steun gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW,
TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Sommige regelingen moet u terugbetalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen.
Nu komt men in Den Haag met geluiden dat we als maatschappij ons leven voorgoed
moeten aanpassen vanwege de niet aflatende coronagriep. Zoals wij jaren geleden
voorspelden zullen wij nooit teruggaan naar normaal en zullen wij ons voortslepen van lockdown naar lockdown waarbij de overheid een dictatoriale macht bezit.
Er is met afgrijzen gereageerd op het plan van de overheid om onze maatschappij
voorgoed te veranderen, waarbij bruiloften en partijen in de zomer moeten
plaatsvinden en waar de maatschappij iedere winter in een soort lockdown gaat.
Zoals bekend heeft de nep coronapandemie totaal niets te maken met gezondheid,
maar wel met het slopen van de bestaande maatschappij, waarbij vooral bepaalde
elementen zullen moeten verdwijnen, elementen die niet thuishoren in de komende
communistische maatschappij.
In die maatschappij is geen ruimte voor kleine ondernemers, de middenstand, de
hardwerkende zelfstandigen. Mensen die zelf bepalen wat ze doen, hoe ze het doen
en met wie ze het doen.
Dat kan niet langer in een maatschappij die tot op micro niveau door autoriteiten wordt bestuurd. Zelf denken, zelf dingen doen, zelf bepalen? Het zijn allemaal zaken die niet thuis horen in het nieuwe normaal.
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En daarom zullen uiteindelijk alle kleine ondernemers dienen te verdwijnen. De
ene keer zullen ze als reden gezondheid aanvoeren en de andere keer zullen ze
als reden het klimaat aanvoeren.
Maar, slopen zullen ze omdat dit onderdeel vormt van het grotere plan.
Je ziet nu dat de macht stap voor stap wordt overgeheveld naar Brussel. Dit is
een tussenstap naar een almachtige wereldregering.
Europa heeft straks een begroting met eigen belastingen en zij gaan binnen Europa bepalen welke projecten wel of niet worden uitgevoerd.
Als je één ding niet tegenkwam in de voormalige Sovjet Unie, dan waren het wel
zelfstandige ondernemers. Er bestond geen enkele mogelijkheid voor particulier
iniatief, want het denken en plannen werd gedaan door het almachtige Politburo.
In juli schreven wij een artikel over hoe de vaccinaties in combinatie met het
klimaat de weg naar de communistische New World Order vrijmaken. Een wereld waar
geen plaats is voor kleine zelfstandige ondernemers.
Er werd onlangs een artikel gepubliceerd met daarin een video van een Joodse
man die opschept over hoe fantastisch de Joden wel niet zijn en dat als er een
übermensch zou bestaan zij in die categorie automatisch alle prijzen zouden winnen.
Wel maakt hij verschil tussen goede Joden, dat wil zeggen, zij die goede dingen
doen voor het Joodse volk en zij die “voor het kwade” hebben gekozen die hij
“self-hating” Jews noemt. In werkelijkheid praten we bij wat hij “self-hating”
Jews noemt over leden van de Illuminati maffia, de satanische sekte die in de
achtergrond aan de touwtjes trekt.
En hoewel klein voor wat betreft aantallen mensen, is het een heel machtige
sekte, want zij zijn ook degenen die de technologie in handen hebben om van de
mensen die na de grote genocide mogen blijven leven een slavenvolk te maken.
Ze gebruiken de nep coronapandemie als katalysator om via de klimaatdoelstellingen dit voor elkaar te krijgen. De pandemie zorgt voor een digitaal controlesysteem van iedere wereldburger en de klimaatdoelen zullen de door hen gewenste
communistische dictatuur installeren.
Al in 2015 schreven wij dat op dat moment de nieuwe wereldregering werd geïnstalleerd door de paus bij de Verenigde Naties.
De doelstellingen van deze nieuwe wereldregering werden toen ook helemaal duidelijk. Ze werden gepresenteerd in de vorm van de zogenaamde 17 SDG’s. Dit staat
voor Sustainable Development Goals; op zijn Nederlands klinkt het helemaal afgrijselijk: Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
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17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Zes jaar geleden schreven wij de volgende vertalingen voor deze doelen:
Wat we hier nu zullen doen is nogmaals de 17 speerpunten van de wereldregering
plaatsen, met daaronder een vertaling van wat het werkelijk betekent.
1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle
financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij
zonder contant geld.
2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding
en promoot duurzame landbouw.
Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)
3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Vertaling: massale vaccinaties. Codex Alimentarius.
4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of
haar leven lang leermogelijkheden heeft.
Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg
tot het graf.
5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.
6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen.
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te
voegen.
7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal
smart meters.
8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve
arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.
Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de
grote megabedrijven.
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9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en
omarm innovatie.
Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.
10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde
octopus.
11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.
12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.
13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel
bedrijven als burgers (footprint taxes).
14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor
duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems,
inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan.
15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen,
het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel
het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.
Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.
16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer
“vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.
17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor
duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN.
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Bovenstaande doelstellingen betekenen niets anders dan het installeren van een
communistische wereldstaat.
Een staat waarbij niemand nog iets bezit, maar toch helemaal gelukkig zal zijn
volgens het WEF van de “self-hating” Klaus Schwab.
Een situatie die volkomen gelijk is aan de situatie zoals die ooit is bedacht
door de “self-hating” Karl Marx, alias Moses Mordecai Marx Levy.
Het volgende over Karl Marx:
Is er één iemand die de beroemde Karl Marx in verband brengt met de geplande
New World Order? Waarschijnlijk niet, want het roept eigenlijk alleen maar associaties op met communisme en socialisme.
Daarom was de verontwaardiging ook groot toen de baas van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, naar Trier ging om de geboortedag van Karl Marx te
vieren.
Het is ongelooflijk, maar op de dag dat Nederland Bevrijdingsdag viert is JeanClaude Juncker naar het Duitse Trier gegaan om Karl Marx eer te bewijzen. Marx
werd 200 jaar geleden geboren in die stad. Ongelooflijk genoeg is daar reden geweest voor Juncker om naar die stad af te reizen en Marx’ leven en filosofie te
eren.
Met andere woorden, Juncker ziet zichzelf als erfgenaam van Marx.
Als kers op de taart presenteerde hij een 4,4 meter hoog standbeeld van Marx,
dat gedoneerd is door China en vanaf nu in het centrum van Trier staat.
Schandaliger dan dit wordt het niet.
Als je de werkelijke reden en achtergrond niet kent, dan begrijp je inderdaad
niet dat het volkomen logisch is dat Juncker naar Trier ging om Marx eer te bewijzen.
Marx is namelijk één van de grondleggers van de New World Order en daardoor uiteraard één van de helden van de ongekozen technocraten van de Europese Unie.
Het gebeurt voor onze ogen, het staart ons in het gezicht en toch zijn er maar
weinigen die echt zien waar het naartoe gaat.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
https://netforum.nl/index.php?/topic/821-wat-als-dit-nu-het-doel-is/
&do=findComment&comment=3145
https://netforum.nl/index.php?/topic/821-wat-als-dit-nu-het-doel-is/
&do=findComment&comment=3145
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https://niburu.co/het-complot/16449-de-weg-naar-het-communisme-is-metvaccinaties-geplaveid
https://brucewilds.blogspot.com/2021/06/by-2030-youll-own-nothing-and-youllbe.html
https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/schandalig-eu-topman-jean-claudejuncker-eert-karl-marx-in-waanzinnige-ceremony/
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/newage_illuminati/
illuminati_06.htm

27/12/2021
Is alles wel zoals het lijkt?
Met grote verbazing stel ik regelmatig vast dat veel mensen niet in kunnen zien
hoe diep en ver deze staatsgreep gevorderd is. Hoe dieper je erin duikt, hoe erger het wordt.
Als iemand die als minister in een marxistische regering als oorlogsmisdadiger
genocide pleegt op 2,5 miljoen mensen (de Amharen), dan ben je blijkbaar goed
genoeg om directeur te worden van het WHO.
De heer Tedros, welke 60% van de Nederlandse bevolking zulke geweldige persoon
vindt als je de corrupte media moet geloven. Tedros was vooraanstaand lid van
TPLF, de gewelddadige marxistische partij van Ethiopië. Een partij waarin ook
een soort van SS-commando’s actief waren waar hij leiding aan gaf.
Zo’n misdadiger wordt dan directeur van WHO en gaat ons uit de corona-crisis
helpen?
Tedros is de persoonlijke vriend van Bill Gates. Daarnaast zie je hem ook op
foto’s met Soros en andere misdadigers. Geloof je het niet? Kun je gewoon opzoeken. Internet staat er vol mee!
Ook is er rond 2016 een onderzoek ingesteld door de VN naar de fraude binnen de
WHO. De Australiër die dit onderzoek moest uitvoeren, is kort daarna dood gevonden. Daarna kon de VN nooit meer onderzoek doen. Ook geen onderzoek meer binnen
de IPCC overigens.
Waarom niet? De misdadigers rukten verder op tot in de top van de VN en alle
andere instanties. Wat we nu dus zien, is alleen de uitvoering ná de staatsgreep. We staan zeker niet aan het begin, zoals veel onderzoekers nog denken.
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Bedankt Marion
Wij werken voor de staat die op dit moment de genadeslag geeft aan de middenstand. Alles moet wijken voor het digitale tijdperk van de nieuwe orde. Transities zijn al in volle gang, Apeldoorn gaat de eerste smartcity worden en de
tweedeling is een feit.
Stelt dan echt niemand kritische vraagtekens? Denken de meeste mensen echt dat
we teruggaan naar het oude normaal? Het plan van aanpak jegens corona van dit
kabinet:

elk najaar en winter avondklokken en lockdown's,
en in de zomer mogen we wat meer.
Met andere woorden:

4 maanden kan je leven en socializen, 8 maanden
zit je opgehokt. Niets over het bouwen van
corona/griep opvang. Geld is er genoeg want er
wordt wel maandelijks 34,5 miljoen euro vrij gemaakt voor handhaving van de qr code. En dit goor
kabinet komt er ongestraft mee weg.
Mensen... wordt heel snel wakker alsjeblieft. Stop met die qr code en het nemen van boosters. Je ziet nu toch zeker zelf wel in dat dit alles niet klopt,
zeker na de lachwekkende persconferentie met fossiel van Dissel.

IC-verpleegkundigen trekken aan de bel over ‘overweldigend’ aantal hartaanvallen, bloedproppen en beroertes
Zorgmedewerkers uit Ventura County in de Amerikaanse staat Californië trekken
aan de bel over een enorme stijging van het aantal hartproblemen, beroertes en
bloedproppen bij gevaccineerden.
IC-verpleegkundige Sam spreekt zich uit omdat hij ‘klaar is met de onzin’. Hij
ziet dat steeds meer jonge mensen last krijgen van ernstige gezondheidsproblemen
nadat ze een coronaprik hebben genomen.
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Sam zegt dat er veel jonge mensen worden binnengebracht die een beroerte of
hartaanval hebben gehad. Hij voegt toe dat artsen maar niet onder ogen willen
zien dat de problemen met het vaccin te maken hebben.

Nog nooit zo druk geweest
Er kwam een vrouw binnen die de dag ervoor de Moderna-prik had gehaald. Ze had
een hartaanval gekregen. Er werd met geen woord gerept over het vaccin ‘omdat je
het niet kunt bewijzen’.
Hoewel er ook steeds meer mensen met myocarditis worden binnengebracht, een
bijwerking van het coronavaccin, ‘probeert iedereen het te bagatelliseren’, zegt
Sam.
IC-verpleegkundige Dana zegt dat het aantal ernstig zieke mensen in haar ziekenhuis in Ventura County ‘overweldigend’ is.

“Het is nog nooit zo druk geweest en dit heeft
niets te maken met corona,” zegt Dana.
Ze vertelt dat er vooral mensen worden binnengebracht die een beroerte, hersenbloeding of hartaanval hebben gehad.

Het is krankzinnig
“Normaal gesproken hebben we zes tot 10 aortadissecties per jaar. In de afgelopen maand hebben we
er al zes gehad. Het is krankzinnig,” aldus Dana.
(Omgekochte/corupte?) Artsen1 denken dat het te maken heeft met de feestdagen.
De IC-verpleegkundige denkt daar anders over:

“Het vaccin is de boosdoener.”
Ze zegt ook dat de meeste patiënten die met corona worden binnengebracht al gevaccineerd zijn. Ondertussen kampen ziekenhuizen in Californië met grote personeelstekorten. Er worden nieuwe verpleegkundigen aangenomen, maar die maken veel
fouten. Medische fouten. Bovendien is er onvoldoende plek voor alle patiënten.
Sam zegt dat de coronaprik ‘niet echt een vaccin is’. “Het is experimenteel.”
En bijwerkingen? Die worden niet gemeld. “Niemand praat erover,” onthult de ICverpleegkundige.
Wanneer gaan hier de ogen open van het gehersenspoelde volk?
1

Ze hebben toch niet allemaal een betonnen plaat voor hun kop zeker?
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Waarom komen alle ‘complottheorieën’ over corona stuk
voor stuk uit?
Het is verbazingwekkend als je wat terugkijkt in de tijd en dan ziet hoeveel
van wat eerst een complottheorie werd genoemd nu is uitgekomen.
En nog steeds is het grootste deel van het volk verblind en ziet niet dat hoe
meer ze zich laten inspuiten hoe eerder ze dood zijn.
We zijn nu bijna twee jaar onderweg met een nep pandemie. Een met opzet in het
leven geroepen pandemie die de normale griep heeft vervangen.
Maar, omdat de griep nu corona heet was de mainstream media in staat om de ene
na de andere corona angstcampagne te lanceren.
De media die zoals bekend volledig in dienst en onder controle staan van het
WEF, een onderdeel van de satanische Illuminati.
Dat dit zo is, wordt publiekelijk toegegeven door Klaus Schwab, één van de vele
Joodse bestuurders van het World Economic Forum.
https://vk.com/video516205560_456239328
Wij weten natuurlijk dat het allemaal nep is en dat de coronapandemie gebruikt
wordt om de bevolking enerzijds flink uit te dunnen en anderzijds om een communistische wereldstaat te creëren.
Maar, alles wat websites zoals
deze schreven over corona en de
nep pandemie werd standaard afgedaan als een complottheorie.
Echter, als je nu terugkijkt
dan zie je dat eigenlijk alles
wat eerst complottheorie werd
genoemd
is
uitgekomen.
Daar
staat dan tegenover, dat nu ook
duidelijk wordt dat alle propaganda van de mainstream media
niet waar was.
Ondanks het feit dat er sprake
is van een nep pandemie sterven
mensen toch bij bosjes. Volgens
de laatste berichten zijn er inmiddels al zo’n 40.000 mensen
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overleden bovenop wat men normaal vindt op basis van het langjarig gemiddelde.
Bedenk het volgende:
Alhoewel 80 procent van de mensen die met dit ‘virus’ 2 in aanraking komt geen
enkele klacht heeft, worden ze met het Mrna vaccin opzettelijk geïnjecteerd met
synthetische ziekteverwekkers. Gezonde mensen worden op deze manier bewust ziek
gemaakt, aldus Dr. Martin. Ook doet dit alles helemaal niets om de verspreiding
van een virus af te laten nemen of te verhinderen. Dit alles draait erom dat
jouw eigen cellen fabrieken zullen worden die ziekteverwekkers produceren waardoor jij uiteindelijk ziek zult worden.
Het zal onder andere auto-immuunziektes veroorzaken en volgens Dr. Mikovits ook
ziektes zoals MS, Alzheimer’s en het kankerproces versnellen. Dat is wat de synthetische GMO-formule van dit vaccin zal veroorzaken in het menselijk lichaam.
Let eens op in de praktijk hoe vaak je nu verhalen voorbij ziet komen van mensen die plotseling kanker krijgen en even later dood zijn.
In plaats van dat de ‘coronavaccins’ je beschermen bieden ze een negatieve bescherming zoals we gisteren schreven.
Maar, het enige dat men in mainstream land wil zien is dat de bescherming toch
wel heel snel afneemt, maar er wordt met geen woord gerept over negatieve bescherming.
De hoeveelheid antistoffen tegen corona in het bloed van bloeddonoren die zijn
gevaccineerd is in ruim twee maanden tijd ongeveer gehalveerd. Dat zegt Sanquin
op basis van onderzoek onder 2200 bloeddonoren.
Omdat ze alleen maar de afname kijken en niet naar de negatieve effecten is het
antwoord: spuiten, spuiten en nog eens spuiten.
Waarmee je dan een dodelijke carrousel in beweging zet. Hoe meer er wordt gespoten des te kwetsbaarder worden mensen voor allerlei ziektes, inclusief Alzheimer en kanker. Dit, uiteraard nog los van de enorme schade aan de bloedvaten
als gevolg van de kunstmatige spike eiwitten.
En zo zie je alle ultieme complottheorieën stuk voor stuk voor je ogen uitkomen.
Niemand kan hier BLIND voor blijven. Wacht maar totdat de kinderen met bosjes
tegelijk gaan sterven!
2

Nog nooit geïsoleerd en dus volgens de gouden academische richtlijnen NIET BESTAAND! De PCR test is pure
oplichting en de staafjes voorgefabriceerd, waardoor instanties kunnen kiezen hoeveel ‘besmette’ mensen er elke
dag bijkomen! ALLES IS EEN GROTE LEUGEN! Alle bewijzen bestaan!
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Hulpdiensten rukken in Vlaardingen 4 keer in een etmaal
uit voor reanimatie
In Vlaardingen zijn de hulpdiensten in een etmaal vier keer uitgerukt voor een
reanimatie. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukten de hulpdiensten uit voor
een reanimatie aan de Joke Smitkade. De melding kwam vlak na middernacht binnen
bij de alarmcentrale. Er zijn twee ambulances naar de locatie gestuurd.
Zaterdagochtend rukten de hulpdiensten uit voor een reanimatie aan de Columbusstraat. Die melding kwam iets na zessen bij de alarmcentrale binnen. Er werden
twee ambulances naar het incident gestuurd.

Opnieuw raak
Zaterdagavond om 20.51 uur was het opnieuw raak. Hulpdiensten werden ingezet
voor een reanimatie aan de Schiedamseweg. Ook dit keer werden twee ambulances
gestuurd.
Ongeveer een half uur later waren de hulpdiensten ook nodig op de Van der Duynstraat. Opnieuw een reanimatie en opnieuw twee ambulances. Deze melding kwam om
21.22 uur binnen.

Bijna 600 keer
De ambulance moest de afgelopen 30 dagen bijna 600 keer naar Vlaardingen toe,
bericht Alarmeringen.nl, de grootste database met 112-meldingen van Nederland.
Als we zoeken naar een gat met maar ongeveer 3.000 inwoners zoals Clinge bij de
Belgische grens in de provincie Zeeland, dan zien we dat de ambulance daar de
laatste 30 dagen 11 maal moest zijn. Dat is ongeveer één ambulancerit elke 2 dagen naar een dorpje waar zeker 90% van alle inwoners is gevaccineerd. Geeft het
echt niet te denken? Een paar jaar geleden zag men daar zelden, is 5 tot 10 maal
per jaar, een ambulance!
Zelfs tijdens de PLANDEMISCHE PROPAGANDAPIEK in 2020 kwam er zelden een ambulance!

De oudejaarskroket
Is er al iets geweten over hoeveel kroketten dat we mogen eten tijdens oudjaar?
Ik hoor zoveel tegenstrijdige berichten. Er is een beperking op het aantal kroketjes dat je mag eten, je hebt de maatregelen toch ook gehoord. Nu ik een uiterst angstige persoon ben wil ik de maatregelen opvolgen om te voorkomen dat er
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nieuwe kroketvarianten kunnen ontstaan. Sowieso moet de dampkap zeker aanstaan
als je kroketjes bakt. Volgens de maatregelen bakt men het best onder de dampkap, dat zou echt veilig zijn behalve als de toiletbril omhoog staat. Dan is het
beter om je kroketjes in de vuilnisbak te kieperen. Indien dit is gebeurd moet
je ogenblikkelijk je handen ontsmetten en voor alle zekerheid een sneltest voor
alle aanwezigen. Maar er is ook goed nieuws: heb gehoord dat je na de vierde
prik een gratis dampkap ontvangt, voor de veiligheid voor iedereen.
Persoonlijk denk ik dat ik geen kroketjes meer zal eten, het risico op een
lockdown is nogal groot. Ondanks dat vertelde mijn schoonbroer die in de gevangenis werkt dat ze daar allemaal 7 kroketjes krijgen tijdens hun oudejaarsmenu.
En dit terwijl ik de radio heb gehoord dat alleenstaanden 5 kroketjes mogen eten
als je ouder bent dan 50 jaar, enkel als je met co² neutrale auto rijdt, rechtshandig bent met uitzondering voor zwangere 50-jarigen.
Echter als je sterrenbeeld maagd, leeuw en vissen hebt, en er liggen twee maagden, drie leeuwen en een vis op de intensive care die kroketten hebben gegeten,
dan is het ten strengste verboden om kroketten te eten op oudejaar. (tussen
haakjes, je kunt natuurlijk de korst van je kroket afdoen en bij controle zeggen
dat je puree eet).
Ik begrijp eigenlijk niet dat je als leeuw, maagd en vis nog kroketten wilt
eten in deze tijden. In feite ben je enorm egoïstisch met een hyper individualistisch denkwijze, dankzij jou kan ik zelf nu geen kroketten meer eten. Bedankt
zeg, je zou beter eens gaan kijken in de kroket bedrijven, je zal dan wel anders
gaan piepen.
En net zoals bij de virologen hoor je bij de kroketologen alleen maar tegenstellingen. Ik hoorde op andere mediakanalen dat je friteuse niet mag uitgeleend
worden aan andere gezinnen om besmetting te voorkomen met omicron. Echt waar!.
Het is zelfs verboden om de kroket met je hand vast te nemen. Je mag niet te
lang kauwen, desnoods alleen even naar buiten gaan als je wilt genieten van je
kroket. Het mondmasker mag alleen eventjes af om de kroket in je mond te steken.
En terwijl je kauwt is het sterk aan te raden je ogen te sluiten, want door de
ogen stijgt de kans op besmetting enorm. Het oudejaarsdiner houdt je best zeer
kort, liefst met kleine gerechtjes zonder kaas en kroketten. Eigenlijk is dat
beter voor je spijsvertering.
De laatste maatregel die we zeker in acht moeten nemen is dat elke kroket 1.50
m uit elkaar moet liggen. Beter om ervoor te zorgen dat je een grote tafel hebt
met een bubbel van maximum vier personen die elk maximum 3 kroketten mogen eten.
Het gaat om je veiligheid. Na het opvolgen van deze nieuwe maatregelen en de
test krijg je natuurlijk je QR code om je nog beter te kunnen controleren.
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Ik hoop dat ik jullie goed heb kunnen informeren over deze nieuwe golf besmettingen veroorzaakt door de kroket.
Dit verhaal gaat over aardappelkroketten. Voor vleeskroketten gelden andere regels!
Deze info kwam van de kroketologen van Duyvis, je weet wel van die als er een
fuif is!

28/12/2021
De Europese
stand kwam!

Unie: ‘DAS VIERTE REICH’ en hoe het

tot

Is het Nederlands Koningshuis sinds 1940 gegijzeld en gekaapt door toedoen van
Nazi Prins Bernhard
en de familie Donner voor het geruisloos implementeren van het Hitler kabinet
vanuit Nederlands grondgebied? een voortzetting van Nazi’s N.W.O met globale genocide gevolgen.
Voor de Tweede Wereldoorlog:
8 maart 1926 tot 26 mei 1933.
Jan Donner was minister van justitie
31 juli 1933 tot 13 maart 1944.
Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart
1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge
Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het HitlerKabinet onder aansturing vanuit de geheime Bilderberg Conferenties. In deze periode zijn de volgende gegevens van belang:
– vanaf 1933 nam Hitler de macht in Duitsland;
– in 1933 werd Prins Bernhard lid van de Sturmabteilung (SA), van de NSDAP en
eveneens van de Reiter-SS;
– in 1935 gaat Prins Bernhard werken bij het chemiebedrijf IG Farben
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– in 1936 ontmoette prinses Juliana voor het eerst Prins Bernhard tijdens een
skivakantie in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. De relatie was al eerder tijdens een geheime ontmoeting in Amsterdam gearrangeerd;
– vanaf 3 december 1936 luitenant-ter-zee à la suite eerste klasse en kapitein
à la suite Koninklijke Landmacht;
– op 6 januari 1937 wordt aan Prins Bernhard de titel Prins der Nederlanden met
het predicaat Koninklijke Hoogheidtoegekend;
– op 7 januari 1937 treedt Prins Bernhard in het huwelijk met prinses Juliana;
– van 6 januari 1937 tot 30 april 1980 lid van de Raad van State en dus ook
tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het Hitler-Kabinet (was gelijktijdig van
1954 tot september 1976 voorzitter van de geheime Bilderberg conferenties);
– op 12 en 13 mei 1940 begeleide koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun
overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de
Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en
Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het
Hitler-Kabinet; Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het
feit dat door het vluchten van de Nederlandse regering en staatshoofdKoningin
Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het HitlerKabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat
diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg
van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust
was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden.
Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina’s schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des
te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond
van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn postnooit verlaat
(bron: Gerard’s WOII blog).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast
een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.
Op 18 mei 1940brachtAdolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede
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van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft
overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris SeyssInquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de
koning en de regering zijn toegekend, overgenomen.
Rijkscommissaris Seyss-Inquart benoemt en ontslaat:
de leden van den Hoge Raad;
de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den Hoge Raad;
de presidenten der Gerechtshoven;
de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven.
De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van justitie (thans Joris Demmink),tenzij de rijkscommissaris de
benoeming of het ontslag aan zich houdt
Op 5 juni 1940 maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart in overeenstemming met het
decreet van Hilter en zijn verordening de volgende benoemingen bekend:
voor Bestuur en Justitie, Dr. Friedrich Wimmer;
voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider);
voor Financiën en Economische Zaken, Dr. Hans Fischboeck;
voor Bijzondere Aangelegenheden, Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.
tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Gezant Otto
Bene;
tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat.
tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen.
Achtergrond: Het bezette Nederland werd in mei 1940 onderworpen aan een Duits
burgerbestuur onder leiding van Reichskommissar für die besetzten Niederlande
(rijkscommissaris voor het bezette Nederland) Arthur Seyss-Inquart. Rauter was
als HSSPF ondergeschikt aan Himmler, maar tegelijkertijd was hij als Generalkommissar für das Sicherheitswesen (commissaris-generaal voor veiligheid) de ondergeschikte van Seyss-Inquart.
De bovenbouw van de Nederlandse regering (centrale macht) werd daarmee gevormd
door:
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1. rijkscommissaris Seyss-Inquart
2. de vier commissarissen generaal: Dr. Friedrich Wimmer (bestuur en justitie),
Hanns Rauter (voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer), Dr. Hans
Fischboeck (Financiën en Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter)
3. de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor de provinciën: de commissarissen der koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet voorzien van een
speciale gevolmachtigde commissaris, zoals Kreisleiter Schmidt dat was in Limburg.
4. de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken Otto Bene
5. de Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr. Hans Piesbergen.
Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de rijkscommissaris:
de leden van den hoogen raad (de Hoge Raad);
den procureur-generaal en de advocaten-generaal bij den hoogen raad (de Hoge
Raad);
de presidenten der gerechtshoven;
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven.
De overige rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door den secretaris-generaal van justitie, tenzij de rijkscommissaris de benoeming of het ontslag aan zich houdt. (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente
Amsterdam 24 augustus 1946).
Hiermee heeft de secretaris-generaal van justitie een dictatoriale macht over
alle rechtelijke ambtenaren.
Dit geeft een verklaring voor het feit dat huidig secretaris-generaal Joris
Demmink (VVD) door huidig verantwoordelijk minister Ivo Opstelten(VVD) van Veiligheid en Justitie niet uit zijn functie kan worden ontzet en ook niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het misbruik van minderjarige kinderen waarvan vele bewijzen zijn (bron: boek ‘De Demmink doofpot’).
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart heeft aan de secretarissen-generaal van
de verschillende departementen onder meer de volgende gedelegeerde bevoegdheden
gegeven:
– dat ze mogen sub-delegeren aan anderen;
– dat ze rechtsvoorschriften in de vorm van ‘besluit’ of ‘beschikking’ mogen
uitvaardigen;
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– dat ze de Nederlandse wet kunnen wijzigen, aanvullen of buiten werking stellen en van de grondwet kunnen afwijken;
Daarmee hebben de secretarissen-generaal van de verschillende departementen een
dictatoriale macht verkregen (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, bibliotheek
Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).
13 maart 1945
Koningin Wilhelmina, die geen Staatshoofd meer was, zette in Eede (Zeeuws
Vlaanderen) weer voet op Nederlandse bodem (Bron: Wikipedia).
4 april 1945 tot 24 juni 1945
Dr. E. (Jan) de Quay (KVP/RKSP) wordt door Koningin Wilhelmina benoemd tot Nederlands minister van oorlog, wat wettelijk niet kan, want vanaf 18 mei 1940 had
Adolf Hitler de regeringsbevoegdheden van Nederland overgenomen (Bron: Parlement
& Politiek)
26 april 1945:
Eisenhower nam het initiatief voor een ontmoeting tussen ‘zijn vertegenwoordigers’ enerzijds en aan Duitse kant Seyss-Inquart en Blaskowitz. De Duitsers vermoedden dat het doel van de ontmoeting zou zijn te praten over een Duitse capitulatie en besloten werd dat Blaskowitz niet zougaan. Een eerste bespreking had
plaats op 28 april 1945 in een school in Achterveld bij Hoevelaken. SeyssInquart stuurde zijn plaatsvervanger Schwebel; aan Geallieerde kant waren Montgomery’s chef-staf, de Guignand, en de organisator van de voedselhulp generaal
Gallowayaanwezig. (Bron: De Tweede Wereldoorlog)
27 april 1945:
Hitler is op 27 april 1945 samen met Eva Braun gevlucht uit zijn bunker in Berlijn, zijn plek zou zijn waargenomen door acteurs en look a likes van Hitler.
Vervolgens zou hij zijn gevlucht naar Tonder in Denemarken vandaaruit naar Travemunde in Duitsland en toen is hij doorgevlogen naar Spanje. Vanuit daar konden
ze met hulp van generaal Franco vanuit de Canarische eilanden met een duikboot
vluchten naar Argentinië. Samen met ongeveer 50 vertrouwelingen van Hitler zou
hij in zuid Argentinië aangekomen zijn. Er zijn verklaringen van een Duitse piloot dat hij op 28 april 1945 Hitler en zijn vrouw Eva Braun uit Berlijn heeft
weggevlogen (Bronnen: Plazilla, Paradigma, Belang van Limburg).
Het moge u duidelijk zijn dat toen Hitler op 26
hower op 28 april 1945 een eerste bespreking in
Hoevelaken zou hebben om te praten over de Duitse
op 27 april 1945 is gevlucht. Dit was bij de Duits

april 1945 vernam dat Eiseneen school in Achterveld bij
capitulatie Hitler daags erop
generaal Blaskowitz en Rijks-
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commissaris Seyss-Inquart bekend. Daarom waren Blaskowitz en Seyss-Inquart op 28
april 1945 ook niet op die eerste bespreking aanwezig.
28 april 1945
Seyss-Inquart was bij het overleg om te praten over de Duitse capitulatie niet
aanwezig omdat die in het geheim een afspraak had met prins Bernhard. In de dagboek aantekeningen van prof. dr. J. E. de Quay staat daarover letterlijk het
volgende geschreven: “Om 11 uur was hij er. Reed meteen weg voor onderhoud met
Seijs-Inquart...zoals hij met een woord tegen mij zei. Om vier uur prins terug.
Deed verslag van historische bezoek aan hoofdkwartier bij het Canadeesche leger,
waar Schwebel aanwezig was. Deze was geblinddoekt door de lijn gebracht. Er was
uitsluitend gesproken over voedsel. Morgen zal men beginnen met het droppen uit
vliegtuigen.” (Bron: dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay). Het behoeft geen toelichting dat Prins Bernhard met Seijs-Inquart hebben gesproken
over de vlucht van Hitler en zijn vrouw Eva Braun en hun plannen m.b.t. tot de
zelfmoord op 30 april 1945 van een dubbelganger van Hitler met in zijn testament
dat hij Admiraal Dönitz heeft aangewezen als zijn opvolger.
30 april 1945
Er was eerst een voorbereidende bijeenkomst op zaterdag 28 april, waaraan alleen de Duitse generaal Schwebel deelnam plus een Duitse ambtenaar. SeyssInquart kwam op maandag 30 april met de generaals Schwebel en Reichelt (chefstaf van de Duitse militaire bevelhebber over bezet Nederland generaal Blaskowitz), generalkommissar Friedrich Wimmer en ambtenaar Liese (van de Liese-Aktion) en zeven hoge Nederlandse ambtenaren, onder wie secretaris-generaal Hans
Hirschfeld en de hoge ambtenaar Louwes, die over voedseldistributie gingen.
Prins Bernhard nam ook deel en er waren twee Russische waarnemers.
Onder leiding van luitenant-generaal Walter Bedell Smith, Amerikaan, vertegenwoordiger van generaal Eisenhower, namen aan de onderhandelingen deel de volgende generaals:
Harry Crerar, de opperbevelhebber van het Canadese legerkorps
Sir Francis de Guingand, Brit, chef-staf van Montgomery
Sir Alexander Galloway, Brit, van Montgomery’s 21st Army Group
Andrew Geddes, Brits RAF air-commodore, belangrijk organisator van de voedseldropping waaronder die van Operatie Manna op 29 april 1945
Charles Foulkes, de Canadese bevelhebber in Nederland, die op 5 mei 1945 de capitulatie van de Duitsers in Wageningen in ontvangst nam
Hugh Webb Faulkner, Brits schout-bij-nacht
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George Kitching, Canadees, vice-chef-staf van generaal Crerar
Sir Kenneth Strong, Brit, uit Reims, chef van de inlichtingenafdeling van het
geallieerde hoofdkwartier SHAEF
Iwan Susloparow, Rus, namens de Sovjet-Unie
Sir Edgar Williams, Brit, chef-staf inlichtingen van Montgomery.
Daarnaast namen nog deel volgens de plaquette in Achterveld de officieren kapitein Gooding, mogelijk brigadegenraal Galbride, lt-kol P.H. Tedman (Canadees),
lt-kol J. Weidemann (Can.), kol. I. Zenkovitsch (SU).
Er werd niet alleen afgesproken dat er verruimde voedseltransporten zouden
plaatsvinden, maar ook werden er regelingen getroffen voor het openstellen van
het gehele luchtruim boven Nederland plus het vrijmaken van de Nieuwe Waterweg
en de waterweg via Dordrecht en dat vanuit het dan geneutraliseerde Rhenen per
dag 1000 ton levensmiddelen over de weg aangevoerd zou worden. De relatieve
zwaarte van de delegatie van geallieerde zijde was bedoeld om meteen de capitulatie te regelen, wat echter niet geheel lukte. Het behoeft geen toelichting dat
Hitler onder deze gecreëerde openstelling van het luchtruim boven Nederland gemakkelijk met een vliegtuig naar Spanje heeft kunnen vluchten.
Bedell Smith werd tijdens de onderhandelingen kwaad op Seyss-Inquart toen deze
koppig deed. Hij zei toen Seyss-Inquart niet over een Nederlandse capitulatie
wilde spreken:

“En als u door uw koppigheid nog meer verliezen
aan mensenlevens veroorzaakt bij de geallieerde
troepen of de Nederlandse burgers, zult u uw straf
moeten ondergaan, en u weet wat dat zal betekenen.
U zult worden opgehangen.”
“Dat laat me koud“, zei Seyss-Inquart.
“Dat zal het inderdaad“, riposteerde Bedell Smith.
Na het overleg trachtte generaal Schwebel buiten Seyss-Inquart alsnog over te
halen toch in te gaan op de onderhandelingen over capitulatie, en ging terug
naar Bedell Smith die er welwillend tegenover stond (Bron: Wikipedia).
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Het behoeft geen toelichting dat Seyss-Inquart koppig deed tegenover Bedell
Smith. Hij wist namelijk dat Hitler op 27 april 1945 was gevlucht en dat een
dubbelganger op 30 april 1945 zelfmoord zou gaan plegen. Om die reden zijn na de
zelfmoord van zijn dubbelganger de lijken overgoten met benzine en in brand gestoken, waarbij de sporen zijn uitgewist.
Dat Hitler op 30 april 1945 geen zelfmoord heeft gepleegd en het om een ander
persoon gaat is uit later onderzoek feitelijk bewezen. De schedel-met-kogelgat
die tot nu toe aan Adolf Hitler werd toegeschreven, blijkt van een onbekende
Duitse vrouw te zijn. Dat melden diverse Engelse media zondag op basis van Amerikaans onderzoek.
Een museum in Moskou bewaarde jarenlang de schedel van Hitler. Zijn half verbrande lichaam werd in 1945 begraven, nadat hij op 30 april 1945 samen met Eva
Braun zelfmoord pleegde door een cyanidepil te slikken en zich vervolgens door
het hoofd te schieten. Daarna zouden de beide lichamen zijn overgoten met benzine en in brand gestoken, om te voorkomen dat Russische troepen er misbruik van
zouden maken. Sommige historici twijfelden aan deze versie van Hitlers’ dood,
omdat dit zijn heldenrol nog eens zou bevestigen. Een door de Russen gevonden
schedelfragment, inclusief kogelgat, bij de bunker van de nazileider gold lange
tijd echter als overtuigend bewijs. Dat was een jaar nadat de lichamen al door
de Russen naar Moskou waren overgebracht en daar onderzocht. Tot 1970 werden die
bewaard en pas toen door de KGB verbrand tot as.
Wetenschappers van de universiteit van Conneticut kregen in september 2009 de
mogelijkheid om het bot te onderzoeken. Ze verzamelden niet alleen DNA-monsters,
maar trokken ook conclusies op basis van het uiterlijk van het schedelfragment.
De onderzoekers kregen een uur de tijd voor hun onderzoek. „Het bot leek erg
dun”, verklaarde hoofdonderzoeker Nick Bellantoni in de Engelse krant The Guardian. „Mannelijk bot is normaal gesproken dikker. Bovendien corresponderen de
schedelnaden met die van een persoon jonger dan 40 jaar.” De DNA-test bewees
vervolgens definitief dat het schedelfragment niet afkomstig kan zijn van Hitler.
„De precieze oorzaak van zijn dood blijft daardoor onduidelijk.” Ook is het
stuk bot niet afkomstig van Eva Braun. „Waarschijnlijk is het wel van een vrouw
tussen de 20 en de 40 jaar, maar er zijn geen aanwijzingen dat Braun zich door
het hoofd heeft geschoten of dat iemand anders dat heeft gedaan. De schedel kan
van iedereen zijn geweest”, aldus Bellantoni. Hiermee is het bewijs geleverd dat
Hitler niet in de bunker is overleden (Bron: Reformatorisch Dagblad).
Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat terwijl Seyss-Inquart nog in
Achterveld over details confereerde, de Führer zelfmoord pleegde, na per testament Admiraal Dönitz te hebben aangewezen als zijn opvolger, waarop hij concludeerde dat capitulatie onvermijdelijk was (Bron: De Tweede Wereldoorlog).
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2 mei 1945
De Protocollen van Achterveld werden in Wageningen ondertekend (Bron: Wikipedia)
2 en 3 mei 1945
Admiraal Dönitz, de in het testament de opvolger van Hitler was, ontbood SeyssInquart naar Flensburg te komen; deze had een dag eerder Dönitz geïnformeerd
over zijn contact met Bedell-Smith. Van Dönitz kreeg hij de opdracht zijn contacten voort te zetten maar wegens slecht weer kon de boot in de nacht van mei
niet uitvaren (Bron: De Tweede Wereldoorlog).
4 mei 1945
Om 9 uur kwam adjudant majoor Molenaar bij minister van Oorlog Jan De Quay binnen met het bericht dat de Duitsers in Nederland, Denemarken en NW Duitsland
hadden gecapituleerd (Bron: dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay).
Direct daarna, dezelfde dag nog, werd Seyss-Inquart in Hamburg gearresteerd en
overgebracht naar Delden om verhoord te worden door generaal Crerar, de commandant van het eerste Canadese leger, die zijn hoofdkwartier toen nog op kasteel
Twickel had. Seyss-Inquart werd bewaakt door Canadese soldaten en gevangen gezet
in een tent bij de watertoren, tot groot genoegen van de Deldense bevolking, die
belangstellend kwam kijken. (Bronnen: Scholieren, Europese Bibliotheek). Op deze
wijze moest naar de Nederlandse bevolking toe de indruk worden gegeven dat Nederland was bevrijd, met de voorkennis en wetenschap dat nadien het Hitler-kabinet en daarmee de Nazi’s vanuit Nederland zijn doorgegaan omdat Adolf Hitler
niet dood was en tot 1962 heeft geleefd (Bron: Paradigma).
5 mei 1945
Rijkscommissaris Seyss-Inquart moest in Nederland (Delden) zijn om (onder
dwang!) Jan Donner (de grootvader van Piet Hein Donner) te benoemen tot lid van
de Hoge Raad. Hij was de enige persoon die daartoe bevoegd was omdat Adolf Hitler nog in leven was en Jan Donner op 13 maart 1944 ontslag heeft genomen als
raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de
bezetting (Bron: Europa Nu).
Adolf Hitler heeft na zijn spectaculaire ontsnapping namelijk nog 17 jaar gewoond op een ranch in San Carlos de Bariloche (Patagonia), waar hij in 1962 om
15:00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann is overleden (Bron: Paradigma).
Na de Tweede Wereldoorlog:

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in
West-Nederland. Op die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie
zijn getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins Bernhard.
De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula
van de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig.
De akte zelf, aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945. In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de
technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4
mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: Wikipedia). Hiermee is het
bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest.
Dit kon ook niet want Adolf Hitler was nog in leven en Rijkscommissaris SeyssInquart die op deze dag Jan Donner (ARP) als raadsheer bij de Hoge raad heeft
benoemd in Nederland (Delden) was.
Op 6 mei 1945 om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke
overgave. Dit met de wetenschap dat Nederland nog bezet was omdat Adolf Hitler
in leven was en Rijkscommissaris Seyss-Inguart in Nederland verbleef.
Op 7 mei 1945, na de vermeende dood van Adolf Hitler en in overeenstemming met
zijn laatste wil en testament, werd Dönitz benoemd tot Hitlers opvolger als
Staatsoberhaupt (staatshoofd) met de titel van rijkspresident en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Op 7 mei 1945 beval hij Alfred Jodl de Duitse overgave te tekenen in Reims, Frankrijk. Dönitz bleef aan het hoofd van de Flensburgregering, zoals het bekend kwam te staan, totdat het ontbonden werd door de geallieerden op 23 mei 1945 (Bron: Wikipedia). Omdat Adolf Hitler tot 1962 nog in
leven was en Nederland niet was bevrijd omdat Rijkscommissaris Seyss-Inquart op
deze dag nog in Nederland verbleef, betekent dat Nederland nooit bevrijd is geweest.
Op 24 juni 1945 benoemde koningin Wilhelmina het eerste naoorlogse kabinet. Dit
betekent dat Adolf Hitler vóór 24 juni 1945 koningin Wilhelmina moet hebben aangesteld als opvolger van de gevangen genomen Seyss-Inquart. Dit mocht nooit uitkomen. Om die reden is Seyss-Inquart daarna overgeplaatst naar Bad Mondorf in
Luxemburg waar alle oorlogsmisdadigers voorlopig werden verzameld voor een van
de eerste vooronderzoeken die later tot het Neurenbergproces leidden (Bron:
Scholieren). Seyss-Inquart bevond zich onder de 22 oorlogsmisdadigers die tijdens het Proces van Neurenberg werden berecht; hij werd op 1 oktober 1946 op
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drie van de vier aanklachten schuldig bevonden en op 16 oktober 1946 ter dood
gebracht (Bron: Wikipedia).
Er konden dan ook geen democratische verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om die reden heeft Wilhelmina, als opvolger van
Seyss-Inquart, het eerste kabinet Schermerhorn-Drees persoonlijk aangesteld. Om
de Nederlanders gerust te stellen werd verteld dat het om een ‘nood-kabinet’
ging dat orde op zaken moest stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moest nemen, en verkiezingen moest voorbereiden.
Het kabinet-Schermerhorn-Drees bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met
de VDBen CDU samengegaan in de PvdA), de CHU‘er Lieftinck (later PvdA) en RKSP
(later KVP), alsmede vijf partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid
werden. Minister-president Schermerhorn was afkomstig uit de kring van de VDB.
Op deze wijze heeft men weten te realiseren dat Adolf Hitler vanuit Argentinië
zijn oorlog op een ogenschijnlijke vreedzame wijze via Koningin Wilhelmina en
haar opvolgers Koningin Juliana en Beatrix heeft kunnen voortzetten. Degene die
hiervoor verantwoordelijk is, is Jan Donner die zich op 9/245 mei 1945 door
Rijkscommissaris Seyss-Inquartheeft laten benoemen tot raadsheer bij de Hoge
Raad. Hij heeft daarmee weten te bewerkstelligen dat koningin Wilhelmina op deze
wijze heeft kunnen terugkeren als Nederlands staatshoofd en als voorzitter van
de Nederlandse Raad van State.
Dit betekent dat de familie Donner (Jan Donner, Adré Donner en Piet Hein Donner) daarmee de opvolgende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, volledig
in gijzeling heeft genomen en daarmee een volledige dictatoriale macht over het
Koninklijk Huis en Nederland heeft. Daarmee is ook glashelder dat Piet Hein Donner in 2012 de nieuwe Vice-President van de Nederlandse Raad van State moest
worden. Daartoe heeft hij Koningin Beatrix verplicht.
Op 24 oktober 1945 is Verenigde Naties opgericht. Heden zijn de volgende 193
lidstaten aangesloten bij de Verenigde Naties: Afghanistan, Albanië, Algerije,
Andorra, Angola, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bahama’s, Bahrein, Bangladesh, Barbados, België, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Brazilië, Brunei, Bulgarije, Burkina
Faso, Burundi, Cambodja, Canada, Centraal-Afrikaanse Republiek, Chili, China,
Colombia, Comoren, Congo-Brazzaville, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Democratische
Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië,Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Grenada, Griekenland, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Irak, Iran, Israël, Italië, Ivo orkust, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia,
Kirgizië, Kiribati, Koeweit, Kroatië, Laos, Lesotho, Letland, Libanon, Liberia,
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Libië, Liechtenstein, Litouwen,Luxemburg, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marokko, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius,
Mexico,Micronesia, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montenegro, Mozambique, Myanmar,
Namibië, Nauru, Nederland, Nepal, Nicaragua, Nieuw-Zeeland,Niger, Nigeria,
Noord-Korea, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, OostTimor, Pakistan, Palau, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent en de Grenadines, Salomonseilanden, Samoa, San Marino, Sao Tomé en
Principe,
Saoedi-Arabië,
Senegal,
Servië,
Seychellen,
Sierra
Leone,
Singapore,Slovenië, Slowakije, Soedan, Somalië, Spanje, Sri Lanka, Suriname,
Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, Wit-Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zuid-Soedan, Zweden en Zwitserland.
Volgens eigen zeggen betreft de Verenigde Naties een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit kan onmogelijk
het geval zijn zolang Nederland lid is van deze Verenigde Naties, gezien het
feit dat vanuit Nederland is geregeld dat na de tweede wereldoorlog de Nazi’s
zijn doorgegaan, waardoor miljarden wereldbewoners bewust worden uitgeroeid met
kankerverwekkend gifvia bestrijdingsmiddelen als Agent Orange, superwolmanzoutCO (2Vandaag) en Roundup (genetsche manipulatie), Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins, cosmetica producten.
Op 3 juli 1946 beëdigd koningin Wilhelmina als opvolger van Seyss-Inquart onder
aansturing van Adolf Hitler vanuit Argentinië de nieuwe illegale bewindslieden
uit het kabinet-Beel I. Dit illegale kabinet Beel I (thans: CDA, PvdA) benoemd
op 8 november 1946 Jan Donner tot president van de illegale Hoge Raad der Nederlanden dat hij tot 1 maart 1961 is gebleven. Als waardering daarvoor heeft Louis
Beel (RKSP, thans: CDA) vanaf 1959- 1972 vice-president van de illegale Raad van
State mogen zijn en vanaf van 21 november 1956 tot 11 februari 1977 Minister van
Staat (adviseur van koningin Juliana).
Na 8 november 1946 beslist de Centrale Zuiveringsraad onder voorzitterschap van
illegaal president mr. dr. Jan Donner van de Hoge Raad dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 ‘geclausureerd en
onvoorwaardelijk’ buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens
Melhuizen als volgt:
‘In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de
schermen actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.’ Dat kwam onder meer
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omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het ‘wij circuit’: Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en
bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus
en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de
vloer.
Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang
werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees
een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen
noemt dat ‘opportunisme in dienst van de wederopbouw’
Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningenmocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in
de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn
functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, ‘het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen’. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron
‘een paarlen collier’ ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan ‘demarches’
(beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door achtereenvolgende illegale ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende ‘captains of industry’. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de
Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven
(bewijs)
Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden
zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het
bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs).
Op 4 april 1949 wordt de NAVO opgericht met als deelnemende landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Nederland,België, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Denemarken, Noorwegen, Portugal en IJsland. Later kwamen daar
Turkije en Griekenland (februari 1952), West-Duitsland (1955) en Spanje (1982)
bij. Na het einde van de Koude Oorlog sloten Tsjechië, Polen en Hongarije zich
aan (12 maart 1999), evenals Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië,
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Roemenië en Bulgarije (29 maart 2004). Zolang Nazi-Nederland lid is van deze
Verenigde Naties betreft dit een organisatie die meewerkt aan het uitroeien van
miljarden wereldbewoners met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als
Agent Orange, superwolmanzout-CO (2Vandaag) en Roundup (genetsche manipulatie),
Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins,cosmetica producten.
1953:
André Donner (ARP) was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de
Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft
voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet
de volgende uitbreiding gekregen(bewijs 1, bewijs 2).
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft deze illegale Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een
lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie
(convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte),
Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act,
acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en
Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid
van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en
Frans)), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte
(final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord,
(agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of
declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Procesverbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes
(covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.
Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek.
Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Vanuit deze en
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alle opvolgende geheime Bilderberg conferenties werd en wordt nog steeds vanuit
voormalig Nederlands grondgebied door de opeenvolgende illegale Nederlandse Kabinetten het Hitler-Kabinet voortgezet onder voorzitterschap van resp. Prins
Bernhard, koningin Beatrix en Étienne Davignon. In deze eerstegeheime Bilderbergconferentie kon voorzitter Prins Bernhard aan alle aanwezigen de mededeling
doen dat deze aanpassing van artikel 60 in de Grondwet op advies van André Donner (vader van Piet Hein Donner), is goedgekeurd door toenmalig vice-president
Frans Beelaerts van Blokland (CHU, thans: CDA) van de Raad van State, waarin
meer dan tweede derde van de Tweede Kamer der Staten Generaal ((KVP, ARP, CHU
(thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) hebben ingestemd
en door koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse
Raad van State is ondertekend.
De huidige politieke partijen CDA, PvdA, VVD en SGP, als wel de Nederlandse
Raad van State als wel koningin Juliana en haar opvolger koningin Beatrix als
staatshoofd en als voorzitter van de Raad van State en daarmee de Staat der Nederlanden als rechtspersoon zijn voor deze wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet en alle daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk, evenals de politieke partijen CDA, PvdA, VVD
en SGP als rechtspersoon daar die daarmee in zeer ernstige mate hebben gehandeld
in strijd met hun eigen verenigingsstatuten. Het is hierbij goed te weten dat
Beelaerts van Blokland vanuit zijn functie als vice-president van de Raad van
State op 13 mei 1940 koningin Wilhelmina naar Londen vergezelde en daar haar belangrijkste adviseur was. Niemand beter als hij wist dan ook dat op grond van
artikel 21 uit de Grondwet het Hitler-Kabinet door haar vlucht naar Londen Nederland heeft overgenomen. Door hen is artikel 60 in de Nederlandse Grondwet als
volgt gewijzigd:
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties
worden door of met
machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist,
door de koning bekrachtigd.
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overlegd;
zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd.
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap” gesloten en ondertekend door:
Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d’Oppuers namens België.
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Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland.
Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk.
Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië.
Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg.
Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland.
Paul-Henri Spaak (PSB) heeft dit ondertekend met de voorkennis en wetenschap:
– dat hij samen met de Nederlandse ambassadeur Mr. B.Ph. Baron van Harinxma
thoe Slooten op 5 september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst valselijk hebben ondertekend en de wetenschap,
– dat ten tijde van deze ondertekening op 5 september 1944 Mr. B.Ph. Baron van
Harinxma thoeSlooten onder president prinses Juliana (echtgenoot van Prins Bernhard) voorzitter was van de London Committee of the Netherland Red Cross Society, een op 16 september 1940 door Prinses Juliana en 13/24jonkheer van Lidth de
Jeude opgerichte stichting als opvolger van het Nederlandse Rode Kruis, welke op
17 april 1946 (na de Tweede Wereldoorlog) is opgeheven.
– dat deze jonkheer van Lidth de Jeude (VVD) door koningin Wilhelmina is benoemd tot minister van oorlog, die na de bevrijding het militair gezag had over
Nederland om ervoor te zorgen dat vanaf 6 mei 1945 vanuit Nederland Nazi-Duitsland kon blijven doorgaan onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix,
– dat korte tijd daarna (1 januari 1958) het Benelux-Verdrag zal worden gesloten wat gebaseerd is op zijn op 5 september 1944 in Londen valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst, van waaruit de Nazi’s
zich als proeftuin binnen Europa kunnen ontplooien tot een groot wereldrijk met
de hulp van de Verenigde Naties en de NAVO.
De politieke partijen die zich met het ondertekenen van dit verdrag hebben gebonden zijn:
– in België, de Socialisten, want Paul-Henri Spaak was toen verantwoordelijk
minister van Buitenlandse Zaken van België;
– in West-Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, want Konrad Adenauerwas
toen bondskanselier in de Bondsrepubliek Duitsland;
– in Frankrijk, de Socialisten, want Christian Pineauwas toen verantwoordelijk
minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk;
– in Italië, Christendemocraten, want Antonio Segniwas toen premier in Italië;
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– in Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, want Joseph Bech was toen
premier van Luxemburg;
– in Nederland, Katholieke Volkspartij (thans: CDA), want Joseph Luns was toen
verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken van Nederland; evenals de veroorzaker van dit, te weten Nederlands jonkheer van Lidth de Jeude (VVD, Liberaal)
Dit “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” is ondertekend door België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië zonder het
voorafgaande daaraan te hebben laten toetsen door een rechter aan hun Grondwet
en is daarmee niet rechtsgeldig.
In deze zes Europese Unie landen zijn thans (deels) aan de macht de volgende
partijen:
– In België, de Socialisten, Liberalen en Christelijken, met als toenmalig premier Elio Di Rupo.
– In de Bondsrepubliek Duitsland, de Christelijk Democratische Unie, met als
bondskanselier Angela Merkel,
– In Frankrijk, de Socialisten, met als president toenmalig François Hollande,
– In Italië, de Sociaaldemocraten, met als toenmalig president Giorgio Napolitano,
– In Luxemburg, de Christelijk Sociale Volkspartij, met als toenmalig premier
Jean-Claude Juncker,
– In Nederland, de Christelijken en Liberalen, met als minister-president Mark
Rutte.
Dit betekent dat België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg daarmee gebonden zijn aan het vanuit Nederland voortgezette Nazi-Duitsland
onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en
Beatrix. De hoofdverantwoordelijke daarvoor is Paul-Henri Spaak omdat dit alles
het gevolg is van het door hem op 5 september 1944 in Londen valselijk ondertekende Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst voor België en Luxemburg zonder daartoe bevoegd te zijn. Dit alles buiten Belgisch Koning Leopold
III om zonder het voorafgaande daaraan te hebben getoetst aan de Belgische
Grondwet, waartoe hij wettelijk verplicht was.
Nadien hebben deze zes landen maar liefst 21 Europese landen meer in dit vanuit
Nederland voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix in een Europese Unie getrokken
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en daarmee een Nazi-staat met een grondgebied van 4.324.782 km2 en ongeveer 500
miljoen inwoners bestaande uit de volgende 27 landen weten te realiseren:
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
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Verenigd Koninkrijk, dat zich nu heeft teruggetrokken uit de EU via de BREXIT!
Daarmee hebben Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn)
vanuit voormalig Nederlands grondgebied in vredestijd het derde Duitse Rijk weten te realiseren, qua grondgebied de zevende plek in op de wereldranglijst en
qua bevolkingsaantal – na China en India – de derde.
Op 3 februari 1958werd het “Benelux-verdrag” van kracht. Dit verdrag “BeneluxVerdrag” is ondertekend door Nederland, België en Luxemburg, met de voorkennis
dat het is gebaseerd op het op 5 september 1944 te Londen door Paul-Henri Spaak
namens België en Luxemburg en door Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens Nederland valselijk opgemaakte Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douaneovereenkomst, zonder het te hebben laten toetsen aan de Belgische Grondwet door
het Belgische Grondwettelijk Hof, waarmee België en Luxemburg vanaf dat moment
onderdeel zijn geworden van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-Duitsland onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden Wilhelmina, Juliana en
Beatrix. Daarmee is groen licht gegeven voor het vrij vervoer en vrij dumpen van
hoog problematisch gevaarlijk afval in Belgische grindgaten, zandafgravingen,
cementovens, groene stroom centrales (Machiels) en ook in Belgisch spaanplaat
(Unilin), cement, beton, stenen maar ook op Belgisch groenten en fruit (loonwerkbedrijven), via sproeivliegtuigen vanuit de lucht (NAVO), in vaccins, in
cosmetica producten, medicijnen en zelf rechtstreeks in ons drinkwater (Solvay
Chemicals International SA).
Met het ondertekenen van dit “Benelux-Verdrag” is tevens groen licht gegeven om
vanuit de Benelux met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow
Chemical, Machiels, Essers, Unilin, Solvay, etc. onder de dekmantels van, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMOkeur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro
protocol en Kyoto-protocol, agenda 21, etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 massaal in gezette vergiftiging
vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als gevolg daarvan miljarden wereldbewoners daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere
ernstige vergiftigingsziekten wat met hun eigen belastinggeld is betaald.
Koning Leopold III is gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven
om dit te voorkomen.
Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een “politiek testament” geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België
zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij
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“bezetten”). In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap
voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen
gesloten had. Op 16 juli 1951 tekende Leopold III zijn troonsafstand, en de volgende dag werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der Belgen.
Hiermee heeft Belgisch Staatshoofd in zijn in januari 1944 achtergelaten “politiek testament” de verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen en daarmee
ook de door Paul-Henri Spaak namens België en Luxemburg valselijk ondertekende
Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst. Het Belgische Federale regering dient aan deze beslissing van Koning Leopold III dan ook uitvoering te
geven en het Benelux-Verdrag daarop te vernietigen.
21 april 1962: als gevolg van de in 1953 gedane wijziging van artikel 60 in de
Nederlandse Grondwet, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot
stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA)
en VVD))
op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwetvan kracht heeft verklaard die geen
rekening houdt met:
– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase
en in de afvalfase;
– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer
giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven
worden vermeld: in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van
de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld. Als bewijs
daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 2 september 1996 (kenmerk: GZB/C&O/
963400) van Erica Terpstra, Staatsecretaris van Volksgezondheid en Sport en de
brief d.d. 10 april 1996 (kenmerk: 96/1807 HPK/HPK) van prof. dr. J.S.M. Boleij,
Secretaris van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (zie bewijs).
Met het tot stand brengen van deze Bestrijdingsmiddelenwet op 21 april 1961
heeft Nederland in zeer ernstige mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Daarin staat namelijk letterlijk het volgende
geschreven (zie bewijs):
Artikel 1
1 Tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk
der Nederlanden wordt een Economische Unie ingesteld, welke een vrij verkeer van
personen, goederen, kapitaal en diensten omvat.
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2 Deze Unie brengt met zich mede: 1. a)de coördinatie van het economische, financiële en sociale beleid.
2.b)Het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk beleid in de economische
betrekkingen met derde landen en inzake de daarmee verband houdende betalingen.
Dit betekent dat Nederlands kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en
VVD)) op grond van artikel 1 uit het op 3 februari 1958 met België gesloten Benelux-verdrag wettelijk verplicht was om het ontwerp van de Bestrijdingsmiddelenwet neer te leggen bij Kamer van volksvertegenwoordigers van België (artikel
78 Belgische Grondwet), waarna in België betreffend wetsontwerp eerst getoetst
had moeten worden aan de Belgische Grondwet. Omdat Nederland dat heeft nagelaten
betekent dat Nederland daarmee in zeer ernstige mate artikel 1 van het BeneluxVerdrag heeft overtreden. Daarmee is de rechtspersoon “Staat der Nederlanden”
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daaruit voorvloeiende vergiftigingsschade in België, Europa en de rest van de wereld.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de
Nederlandse Staat) hebben, buiten de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers
om, van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog
problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats
van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder
geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs
4, bewijs 5).
15 mei 1978:De politieke partijen CDA en VVD die op 21 april 1961 deze Bestrijdingsmiddelenwet hebben goedgekeurd wisten vooraf dat dit op den duur tot een
‘crisistijd’ zou gaan leiden. Met die voorkennis heeft het kabinet “Van Agt I”
(weer een CDA / VVD kabinet) de “Wet, houdende regelingen inzake voorzieningen
op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden” tot
stand gebracht. Deze wet regelt dat de overheid in ‘crisistijd’ desnoods al uw
financiële bezittingen in beslag kan nemen, ook uw spaargeld, goud en zilver. In
artikel 33 van deze wet wordt het de uitvoerende ministers, ambtenaren en instanties bovendien verboden om hierover ook maar iets tegen de burgers te zeggen. Bovendien zijn zij automatisch vrijgesteld van eventuele gerechtelijke vervolging in de toekomst (zie bewijs).
Ook met het tot stand brengen van deze Noodwet op 21 april 1961 heeft Nederland
in zeer ernstige mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag overtreden. Het kan namelijk nooit zo zijn dat deze Noodwet via het afgesloten Benelux-Verdrag ook in België van toepassing is en dat op grond daarvan
in ‘crisistijd’door van het vanuit Nederland voortgezette Nazi-regime ook bij
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alle Belgen en Europeanen hun spaargeld, goud en zilver kan worden afgenomen.
Het moge u duidelijk zijn dat het heel hoog tijd wordt dat bij de rechtspersoon
“Staat der Nederlanden”, alle betrokken politieke partijen als CDA, VVD, PvdA,
D66, SGP, ChristenUnie, als wel alle personen die hiervan miljardair of miljonair zijn geworden al hun geld, goud, zilver en eigendommen wordt afgenomen. Ook
op grond hiervan dient België het met Nederland afgesloten Benelux-Verdrag onmiddellijk in te trekken.
1983: Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner
ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer
te betalen schadeclaims richtingShell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner
niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig
vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner was vanaf 1967 tot 1971
(mede)voorzitter van de Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening
van de Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet
is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt (bewijs):

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de
grondwettigheid van wetten en verdragen.”
Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene
Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 17,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse
Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem
Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (weer
een CDA / VVD kabinet) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen
1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet:
Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 21 Grondwet
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
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Artikel 22 Grondwet
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voormaatschappelijke en culturele ontplooiing en voor
vrijetijdsbesteding.
Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen
(waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerdzeer giftigekankerverwekkende stoffen als arseenzuur enchroomtrioxide (chroom VI), zijndehoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of
strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. Hetzelfde geld voor alle andere
agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen, waaronder Roundup, Xentari
WG, etc.
Ook met het tot stand brengen van deze nieuwe Grondwet heeft Nederland in zeer
ernstige mate artikel 1 van het op 3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag
overtreden. Het kan namelijk nooit zo zijn dat Nederland met deze herziening van
hun Grondwet, daarmee de Belgische Grondwet heeft uitgeschakeld, en daarmee ook
het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ook op grond hiervan dient het met Nederland
afgesloten Benelux-Verdrag onmiddellijk te worden vernietigd.
Wat hiervan allemaal de gevolgen zijn voor de zeven miljard wereldbewoners in
het algemeen en Ad van Rooij en Erik Verbeek en hun familie in het bijzonder
kunt u hieronder lezen:
Op 1 september 1968 is mr. F.J.M. (Frank) Houben, zoon van dr. F.J.M.A.H.
(Frans) Houben, door Koningin Juliana benoemd tot burgemeester van de Gemeente
Luyksgestel in Noord-Brabant en is dat tot 1 februari 1977 gebleven. Op 26 oktober 1973 heeft burgemeester Frank Houben, als burgemeester van Luyksgestel, beslist dat houthandelaar C. Tissen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een bouwvergunning krijgt voor de oprichting van een houtconserveringsinrichting met ketelhuis in het buitengebied van Luyksgestel onder de
strikte voorwaarde dat hij als conserveringsmiddel “uitsluitend wolmanzout”
moest gebruiken met de nadrukkelijke vermelding dat als C. Tissen een ander conserveringsmiddel (bestrijdingsmiddel) gaat gebruiken voor elke dag dat hij dat
gebruikt daarvoor maar liefst fl 1.000,- (duizend gulden) boete aan burgemeester
Frank Houben moet betalen. Burgemeester Frank Houben legde deze dwangbepaling
bij houtbedrijf C. Tissen op zonder als burgemeester daartoe bevoegd te zijn met
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de voorkennis en wetenschap dat “wolmanzout” is samengesteld uit hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell, met daarin zeer hoge concentraties
“arseenzuur” en “chroomtrioxide” dat, via het door bedrijf C. Tissen geproduceerde en verkochte “geïmpregneerd hout” als tijdelijke drager, op een ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht wordt gedumpt.
Dit met de voorkennis en wetenschap dat de Bestrijdingsmiddelenwet een ernstige
tekortkoming kent en daarin niets is geregeld over het gedeelte van de bestrijdingsmiddelen die tijdens de gebruiksfase met het (regen)water mee uit het geïmpregneerde hout gaan en het overblijvende gedeelte dat in de afvalfase op een
ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht, al dan niet via
tijdelijke nieuwe secundaire producten (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://
www.hetechtenieuws.org/2007-08-07.php).
Dit met de voorkennis en wetenschap dat arseen (arseenzuur) en chroom
VI(chroomtrioxide) zo extreem gevaarlijk zijn dat veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden
vermeden. Dit alles met de voorkennis en wetenschap dat het koninklijk huis en
de Staat der Nederlanden groot aandeelhouders zijn van Billiton/Shell. Via hun
groot aandeelhouderschap bij Billiton/Shell hebben Koningin Beatrix en de Staat
der Nederlanden zich met de hulp van Frank Houben (CDA) daarmee met miljarden
euro`s onrechtmatig kunnen verrijken, ten koste van miljarden mensenlevens op
termijn, wat hieronder feitelijk uiteen wordt gezet (Bron: Sociale Databank Nederland, lees: http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm)

Op 7 juli 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad
over houtimpregneerder C. Tissen “Hout impregneren
zonder het milieu te belasten.”
Volgens het Eindhovens dagblad belast houtimpregneerder C. Tissen te Luyksgestel het milieu niet met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). De werkelijkheid is echter totaal anders. Houtimpregneerder C. Tisssen heeft namelijk berekend en gemeten dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000
kg. chroomtrioxide (chroom VI) in het hout perst dat nooit meer op zijn bedrijf
terugkomt. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn zware metalen die in de natuur
nooit afbreken en volledig oplossen in water. Dit betekent dat als het geïmpregneerde hout er niet meer is (is verrot), al het arseenzuur en chroomtrioxide
(chroom VI) in opgeloste vorm in het oppervlaktewater, grondwater en daarmee later ook in ons drinkwater terecht is gekomen, waaruit het technisch niet meer te
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verwijderen valt. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen
in Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van arseen in grondwater. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt besmet te raken door het drinken van met
arseen verontreinigd grondwater. Ondanks deze wetenschap en de wetenschap dat
hetzelfde met alle 17,5 miljoen Nederlanders en vanuit Nederland met alle Wereldbewoners staat te gebeuren als gevolg van hun foute artikel over houtimpregneerder C. Tissen, weigert de redactie van het Eindhoven Dagblad haar artikel
daarop te rectificeren. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php).
Bij brief d.d. 17 juli 1996 heeft houtimpregneerder C. Tissen hierover de Vaste
Kamercommisie Milieubeheer van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. Bij brief
d.d. 9 september 2006 (kenmerk: VROM 96-629) heeft de Tweede Kamer der StatenGeneraal houtimpregneerder C. Tissen laten weten dat haar commissie in haar vergadering van 28 augustus 1996 unaniem heeft besloten dat zijn brief d.d. 17 juli
1996 voor kennisgeving is aangenomen. Dit betekent dat daarmee alle in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal zittende politieke partijen, zijnde de CDA, PvdA, VVD,
D66, Groenlinks, SP, RPF, SGP en Groep Nijpels hebben beslist dat zij akkoord
zijn met het op deze wijze vergiftigen van de gehele wereld via Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel en de vanuit Nederland aan de buitenlandse
houtimpregneerbedrijven (waaronder België) geleverde wolmanzouten als dekmantel,
waarmee het Nederlandse koninklijke huis zich persoonlijk met de hulp van Frank
Houben met miljarden euro`s onrechtmatig heeft kunnen verrijken (Bron: Sociale
Databank Nederland, lees: http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm)
Op 22 april 1987 is mr. F.J.M. (Frank) Houben door Koningin Beatrix benoemd tot
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant en is dat tot 1 oktober 2003 gebleven.
In oktober 1987 zijn Ad en Leo van Aarle (mijn buren) in Olland begonnen met de
graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van een kelder, waarin tienduizenden
liters wolmanzouten moesten worden opgeslagen en waar bovenop een grote houtimpregneerketel moest worden geplaatst in strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder voorafgaande sanering
van het sterk verontreinigde bedrijventerrein (14 maal de saneringswaarde met
arseen, koper en zink) waartoe Ad en Leo van Aarle op grond van de gemeentelijke
bouwverordening wettelijk verplicht waren. Al mijn brieven hierover aan Frank
Houben als Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werden niet inhoudelijk
20/24behandeld en voor kennisgeving aangenomen. Met bovengenoemde beschreven
kennis in zijn achterhoofd heeft milieuminister Hans Alders (PvdA) via zijn afdelingshoofd ing. C.M. Moons op 20 mei 1992 een “circulaire” laten uitgaan naar
alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en alle betrokken overheden, met daarin
de nadrukkelijke vermelding dat in de milieuvergunningen die aan de Nederlandse
houtimpregneerbedrijven (waaronder mijn buurman) worden afgegeven geen rekening
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mag worden gehouden met de gebruiks- en afvalfase van het door deze houtimpregneerbedrijven geproduceerde en verkochte geïmpregneerde hout en houten producten
daarvan, waaronder geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, zandbakken en zelfs
picknicktafels. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/
2007-08-02.php).
Bij onherroepelijke uitspraak van 20 juli 2005 in de door mij aangespannen
rechtszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de
door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders verleende milieuvergunning aan
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman) hebben de staatsraden mr.
J.R. Schaafsma (voorzitter), mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen (leden),
in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort (ambtenaar van Staat) op 20 juli
2005 in zaaknummer: 200408002/1 beslist (en daarmee onherroepelijke jurisprudentie laten ontstaan) dat de Wet milieubeheer geen betrekking heeft op de schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en het in het afvalstadium
geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten.
Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen, die persoonlijk verantwoordelijk is voor deze onherroepelijk uitspraak in zaaknummer:
200408002/1, sinds 1989 ook kamerheer is van Koningin Beatrix en een persoonlijk
zeer goede vriend is van Frank Houben. Het is hierbij tevens goed te weten dat
deze staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen lid is van het landelijke Christen Democratische Appel (CDA) en als lid hierover veel heeft vergaderd met onder meer
Pieter van Geel (voormalig staatssecretaris en huidige landelijk voorzitter van
de CDA) en Gerda Verburg (huidig CDA-Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen
(mede)oprichter, eigenaar is van het advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen
N.V. en dat dit advocatenkantoor om die reden er alle belang bij heeft dat van
mij al mijn geld en eigendommen worden afgenomen. Juist om die reden krijg ik al
maar liefst 18 jaar lang de ene na de andere onrechtmatige executoriale beslaglegging opgelegd vanuit advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. in opdracht
van eerst burgemeester P. Schriek (CDA) en nu burgemeester P.M. Maas (CDA) van
Sint-Oedenrode.
Met bovengenoemde voorkennis hebben de politieke partijen CDA en PvdA (vanuit
kabinet Lubbers III) met steun van de politieke partijen VVD, D66, Groenlinks,
SP, RPF, SGP en Groep Nijpels geheel Nederland vergiftigd met onder meer tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en is men
vanuit Nederland, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni
1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA),
de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap
van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens
de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA) onder de dekmantel van “Duurzaamheid” de gehele wereldbevolking aan het vergiftigen met onder meer miljarden
kilogrammen levensgevaarlijke volledig in water oplosbare stoffen als valselijk
geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI). De kankerexplosie als gevolg daarvan zal de komende tien jaar wereldwijd meer dan een miljard mensen
treffen. De veroorzaker daarvan is niet koningin Beatrix die hieraan persoonlijk
miljarden euro`s heeft verdiend maar is de “Houben-clan” onder voorzitterschap
van huidig kamerheer Frank Houben, zoals voormalig premier prof. dr. J.E. de
Quay dat noemde. Dit samen met de familie Donner, te weten: Jan Donner, Andre
Donner en Piet Hein Donner. Daarom moest Piet Hein Donner (CDA) kost wat kost
Vice-President bij de Nederlandse Raad van State worden en was ik daarvoor niet
geschikt. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-1117.php ).
Onder de dekmantel van “wij hebben u rijk gemaakt en wereldwijd veel macht bezorgd” wordt koningin Beatrix die op 10 maart 1966 in het huwelijk is getreden
met prins Claus (op mijn verjaardag) al maar liefst 30 jaar lang hierover het
zwijgen opgelegd door kamerheer Frank Houben en de familie Donner en daarmee gegijzeld. Ik heb het met haar te doen om 30 jaar zo te hebben moeten leven. Onze
koningin verdient veel beter.(Bron: Sociale Databank Nederland, lees: http://
www.sdnl.nl/column30.htm)
Om de hierboven beschreven “Duurzaamheid” (hetgeen feitelijk de vergiftiging
van de gehele wereldbevolking inhoudt) kracht bij te zetten, heeft Frank Houben
(CDA) stichting Telos in het leven geroepen die in 2003 aan hemzelf de eerste
“Frank Houben duurzaamheidsprijs” heeft uitgereikt, die vervolgens om de twee
jaar aan personen wordt uitgereikt die veel voor het milieu en de natuur hebben
gedaan. In 2005 is de Frank Houben duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Ger van den
Oetenlaar (wethouder in Boxtel), in 2007 aan Rob de Vrind en in 2009 aan Ron Lodewijk (journalist Brabants Dagblad). Op deze wijze haalt hij kritische mensen
van weleer in zijn kamp om onder de dekmantel van “duurzaamheid” letterlijk alles te vergiftigen tot onze kinderen aan toe met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).
Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de
Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter.
Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de ‘minister die het aangaat’ over de voorstellen te adviseren. Ook adviseert het Kapittel over de toekenning van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Sinds 1 november 2005 is
mr. F.J.M. Houben hiervan voorzitter en mr. J.C. van Ingen secretaris. Dit betekent dat Frank Houben vanaf 1 november 2005 daarmee de hoogste zeggenschap heeft
gekregen welke personen op Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding krijgen.
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Het moge u duidelijk zijn dat dit nagenoeg allemaal mensen zullen zijn die voldoen aan zijn hierboven beschreven “duurzaamheidseisen” en dat de gevolgen daarvan desastreus zullen zijn voor de gehele wereldbevolking.
Om Koningin Beatrix in een dergelijke “gijzeling” te houden heeft Koningin Beatrix, mede op advies van de Frank Houben, bij besluit zelfs de beslissing genomen dat houtimpregneerbedrijf Van Swaay Schijndel B.V. te Schijndel vanaf 1993
het predicaat Hofleverancier mag dragen en dat Frank Houben, als commissaris van
de koningin in Noord Brabant, deze beslissing met een daarbij behorende oorkonde
moet overbrengen aan directeur Jan van Swaay tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst. (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://
www.hetechtenieuws.org/2007-11-15.php). Dit verklaart dat minister J.P.H. Donner
(CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nota bene voorheenzelf staatsraad)
geen uitvoering geeft aan de tegen hem door mij gewonnen uitspraak van 20 mei
2009 in zaaknummer: 200807464/1 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, uitgesproken door mr. J.E.M. Polak (voorzitter), en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek (leden) in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J.
Graat (ambtenaar van Staat). (Bron: Het Echte Nieuws, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php ).
22/24Onder Voorzitterschap van mr. J.E.M. Polak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 mei 2009 inzake de kankerverwekkende
stoffen bevattende geïmpregneerde palen op het schoolplein EBS-Online te Eindhoven, die afkomstig zijn van Hofleverancier Van Swaay Schijndel B.V. en waaraan
de kinderen van de familie Heijmen jarenlang verplicht zijn blootgesteld, onherroepelijk uitspraak gedaan. Op grond van deze onherroepelijke uitspraak moest
verantwoordelijk minister J.H.P. Donner (CDA) een nieuw besluit nemen waarin de
inhoud van mijn aanvullende Risico- Inventarisatie en –Evaluatie rapport d.d. 8
februari 2007 (mede vanwege mijn Europees erkende Arbodeskundigheid) moest worden meegenomen. Ondanks deze bij onherroepelijke uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opgelegde wettelijke verplichting heeft
verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met
zijn voor mij tot 19 mei 2010 achtergehouden besluit d.d. 26 oktober 2009 (ref:
WBJA/JA-SVA/2007/21266/BOB3) daaraan geen uitvoering gegeven. Om dit alles af te
dekken heeft hij zichzelf met de hulp van minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie benoemd tot Vice-President van de Nederlandse Raad van State.
Voormalig burgemeester Piet Schriek (CDA) en huidig burgemeester Peter Maas
(CDA) van Sint-Oedenrode zijn partijgenoten van Frank Houben (CDA) en Piet Hein
Donner (CDA). Daarnaast is huidig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode een persoonlijke vriend van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA). (Bron: Het Echte Nieuws, lees:http://www.hetechtenieuws.org/2009-1107.php ).
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Om deze mens- en milieu-vergiftigende politieke “Corporate Crime” redenen heeft
A.M.L. van Rooij (door toedoen van de Nazi-gemeente Sint-Oedenrode) op 21 april
2010 naar België moeten vluchten om niet te worden vermoord in navolging van Pim
Fortuyn.
Op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) heeft A.M.L. van Rooij bij
aangetekende brief in België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
Joëlle Milquet.
Ondergetekende Verbeek Erik en zijn familie zijn maar liefst 20 jaar lang het
slachtoffer van Nazi-Staat Nederland die België met het ondertekenen van het op
3 februari 1958 gesloten Benelux-Verdrag er mee heeft ingetrokken. Hiertegen
loopt heden een strafrechtelijk onderzoek onder referte FD30.99.15-12 LP-mv bij
federaal magistraat Lieve Pellens, Parket Brussel, welke is overgemaakt aan procureur des konings Marc Rubens te Hasselt en daar in behandeling is genomen onder nr: HA45. F1.7961-12. Ook is onder notitienummer: HA60.LI.19356/09 hierover
een rechtszaak in behandeling genomen bij de correctionele rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt, waarvan de procureur generaal bij het parket van het Hof van Beroep in Antwerpen als partij in kennis is gesteld.
Meer lezen en alle links wat ‘DAS VIERTE REICH’ betreft:
https://indignatie.nl/ik-wil-geen-eens-nederlander-meer-zijn-ik-zou-zeggenlees-en-gruwel-dit-is-ons-koninklijk-huis/
Natuurlijk is niet alleen deze familie in gijzeling genomen door alle politieke
klootzakken en strontbalen in België en Nederland. Wij zijn als burgers allemaal
gegijzeld in deze landen. ALLEMAAL! Alle bij de EU aangesloten landen haar burgers zijn GEGIJZELDEN van alle corrupte politiek klootzakken, advocaten en rechters in de EU! Zij weten dit allemaal, en doen er geen ZAK aan! MACHT CORRUMPEERT en we zijn op koers naar ABSOLUTE MACHT voor deze LAMSTRALEN, volksverraders, landverraders, hypocrieten, strontbalen, leeglopers, sociopaten EN PSYCHOPATEN!

Het grootste mysterie is waarom de MSM en de gezondheidsfunctionarissen de natuurlijke immuniteit negeren
en de mensen dwingen zich te laten vaccineren?
Het plan om de wereldbevolking te dwingen zich te laten vaccineren houdt niet
op. Zelfs de mensen met de natuurlijke immuniteit, opgedaan door de virusinfectie, worden gedwongen de prik te krijgen. Waarom dwing je mensen om zich te la-
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ten vaccineren als we weten dat de vaccins de verspreiding van het virus niet
kunnen stoppen en niet kunnen voorkomen dat ze besmet raken?
Vele soorten onderzoek in het verleden hebben bewezen dat natuurlijke immuniteit beter is en werkt. Een beruchte Israëlische studie toonde aan dat "natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie,
symptomatische ziekte en ziekenhuisopname," Het werd gerepliceerd als een onafhankelijke studie.
Er moesten vele studies worden gemaakt om hun ongelijk te bewijzen omdat de natuurlijke immuniteit werd geweigerd, vooral door de Democraten.
Een nieuwe studie in het European Journal of Immunology toont aan dat natuurlijke immuniteit doeltreffend is en superieur aan gevaccineerde immuniteit omdat
ze lang aanhoudt.

"De meeste proefpersonen ontwikkelen antilichamen
tegen SARS-CoV-2 na infectie," stelt de studie.
"Om de duur van de door SARS-CoV-2 geïnduceerde
immuniteit in te schatten, is het belangrijk om te
begrijpen hoe lang antilichamen persisteren na infectie bij mensen... Wij vonden dat NAb [natuurlijke antilichamen] tegen het WT-virus [B-lijn varianten] persisteerden in 89% en S-IgG in 97% van
de proefpersonen gedurende ten minste 13 maanden
na infectie."
Big Pharma zal veel geld verliezen door deze studie.
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Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de mensen een natuurlijke immuniteit tegen eerdere infecties heeft. De onderzoekers wilden nagaan of de natuurlijke immuniteit tegen bepaalde zorgwekkende varianten bescherming kan bieden tegen toekomstige varianten.
"Eerdere infectie met SARS-CoV-2 heeft aangetoond effectieve immuniteit en bescherming tegen herinfecties te induceren bij de meeste individuen," zegt de
studie. "In dierstudies is een beschermende antilichaamtiter tegen SARS-CoV-2infectie gesuggereerd tot hieronder. Hogere IgG-antistofniveaus tegen SARS-CoV-2
bij gezondheidswerkers binnen drie maanden na vaccinatie bleken geassocieerd te
zijn met een lagere besmettelijkheid. Een beschermende drempel voor mensen staat
echter nog ter discussie en is afhankelijk van de standaardisatie van serologische methoden. De accumulerende onderzoeksgegevens over de persistentie van antilichamen na natuurlijke infectie, en NAbs in het bijzonder, zullen belangrijk
inzicht verschaffen in het inschatten van hoe lang kan worden verwacht dat antilichamen geïnduceerd door vaccinatie tegen Coronavirusziekte 2019 (COVID-19)
persisteren en bescherming bieden tegen opkomende SARS-CoV-2-varianten."
Het is cruciaal te vermelden dat de CDC de aanwezigheid van de antilichamen
niet wil aanvaarden als een bewijs van natuurlijke immuniteit tegen C-19. Zij
dwingen de mensen om de vaccins te krijgen, ongeacht de vorige infectie.
De studie deelde:
Antilichaam testen worden momenteel niet aanbevolen om te beoordelen op immuniteit tegen SARS-CoV-2 na COVID-19-vaccinatie, om de noodzaak van vaccinatie te
beoordelen bij een niet-gevaccineerde persoon, of om de noodzaak van quarantaine
te bepalen na een nauw contact met iemand die COVID-19 heeft. Sommige antilichaam testen zullen de antilichamen die door COVID-19-vaccins worden aangemaakt
niet opsporen. Omdat deze vaccins antilichamen opwekken tegen specifieke virale
proteïnedoelwitten, zullen de resultaten van antilichaam tests na vaccinatie negatief zijn bij personen zonder voorgeschiedenis van eerdere infectie, als de
gebruikte test geen antilichamen opspoort die door het vaccin zijn opgewekt.
Alle in aanmerking komende personen moeten worden gevaccineerd, ook ongevaccineerde personen die eerder zijn besmet en aantoonbare antilichamen hebben.
Niet-gevaccineerde personen, ook degenen die eerder antilichamen positief hebben getest, moeten de huidige aanbevelingen opvolgen om SARS-CoV-2-infectie te
voorkomen.
Er wordt echter geen geloofwaardige wetenschappelijke redenering gedeeld, maar
er wordt alleen een vage oproep gedaan om de specifieke antilichamen door de
vaccins hard te testen.
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Volgens de CDC zijn er in de VS 146,6 miljoen eerdere besmettingen geweest. Op
basis van deze berekening zijn er 200 miljoen mensen met natuurlijke immuniteit.
De Mayo kliniek achtte 200 miljoen gevaccineerde Amerikanen met natuurlijke immuniteit voldoende om haar groepsimmuniteit te hebben. De ‘desk(k)undigen’ denken nog steeds dat de vaccinatie zal leiden tot nul gevallen van covid-19.

"Eerdere studies hebben aangegeven dat de aanwezigheid van antilichamen tegen
SARS-CoV-2 geassocieerd was met een significant verminderd risico op herinfectie
van SARS-CoV-2 onder gezondheidswerkers tot 7 maanden na infectie," wijst de
studie uit. "We stelden vast dat S-IgG antilichamen [één van de drie types gemedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
test in de studie] en NAbs [natuurlijke antilichamen] bij de meeste individuen
minstens een jaar na infectie blijven bestaan. Dit suggereert sterk dat bescherming tegen herinfectie lang blijft bestaan, hoewel antilichaam-gemedieerde immuniteit mogelijk niet even goed blijft bestaan bij oudere personen."

"De resultaten van onze studie ondersteunen eerdere bevindingen die erop wijzen dat bescherming tegen infectie gemedieerd door NAbs verminderd kan
zijn tegen de VOCs [varianten van zorg], vooral na
een milde ziekte," vervolgen de auteurs van de
studie. "Terwijl in de afwezigheid van NAbs herinfectie mogelijk is, wordt cellulaire immuniteit
niet op dezelfde manier beïnvloed door mutaties in
de RBD site [receptor-bindend domein op het virus]
en biedt het waarschijnlijk bescherming op lange
termijn tegen ernstige ziekte."
De negen auteurs van deze studie zijn lid van het Department of Health Security
en het Department of Public Health and Welfare in Helsinki, Finland.
De RBD-mutatie is het cruciale kenmerk van de Omicron-mutatie. Uit gegevens van
Zuid-Afrika blijkt dat de eerdere inducties van de delta-variant een natuurlijke
immuniteit tegen de omicron-variant tot stand brengen.
De laatste studie, uitgevoerd op kinderen, is de laatste nagel aan de doodskist
voor de ontkenners van de natuurlijke immuniteit in de media.

"SARS-CoV-2 infectie is over het algemeen mild of
asymptomatisch bij kinderen, maar een biologische
basis voor dit resultaat is onduidelijk," stellen
de auteurs van de studie in het abstract. "Hier
vergelijken we antilichaam- en cellulaire immuniteit bij kinderen (tussen 3 en 11 jaar) en volwassenen. Antilichaamresponsen tegen spike-eiwit waren hoog bij kinderen, en seroconversie versterkte
de responsen tegen seizoensgebonden Beta-coronavirussen door kruisrecognitie van het S2-domein.
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Neutralisatie van virale varianten was vergelijkbaar tussen kinderen en volwassenen."
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Uit de studie bleek dat de kinderen een sterkere T-celrespons hadden dan volwassenen. Hun natuurlijke immuunrespons hield langer aan.
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"Spike-specifieke T cel responsen waren meer dan
twee keer zo hoog bij kinderen en werden ook gedetecteerd bij veel seronegatieve kinderen, wat
wijst op reeds bestaande kruisreactieve responsen
tegen seizoensgebonden coronavirussen," stelt de
studie. "Belangrijk is dat kinderen hun antilichaam- en cellulaire responsen zes maanden na infectie behielden, terwijl deze bij volwassenen relatief afnamen. Spike-specifieke reacties waren
ook over het algemeen stabiel na 12 maanden."
"Daarom genereren kinderen robuuste, kruisreactieve en aanhoudende immuunreacties tegen SARS-CoV-2
met gerichte specificiteit voor het spike-eiwit,"
merkt de studie op. "Deze bevindingen geven inzicht in de relatieve klinische bescherming die
optreedt bij de meeste kinderen en kunnen helpen
om het ontwerp van pediatrische vaccinatieschema's
te sturen."
De kinderen hadden een sterke humorale immuniteit, terwijl de meeste volwassenen dit type van adaptieve immuniteit vertoonden.
"Vervolgens evalueerden we de levensduur van de immuunrespons in een subgroep
van 35 kinderen en 81 volwassenen die ten minste zes maanden voor de analyse seroconversie hadden vertoond", aldus de studie. "Alle kinderen behielden humorale
immuniteit, terwijl 7% (6/81) van de voorheen seropositieve volwassenen geen antilichaamresponsen vertoonden. Kinderen behielden ook hogere antilichaamtiters
tegen spike en RBD, die 1,8-maal hoger waren dan bij volwassenen."
Amerika is een van de weinige landen in de westerse wereld die kinderen nog
steeds behandelt alsof zij aan hetzelfde risico zijn blootgesteld als volwassenen. Negenentwintig staten in de VS kennen geen C-19 gerelateerd sterftecijfer
bij kinderen, en het overlevingspercentage bij kinderen is 99,99995%.
Ook is Amerika een van de zeven landen die erop staan dat kinderen op school
worden gemaskeerd.
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Volksgezondheidsfunctionarissen in de VS en ook in Europa negeren de wetenschap
over vaccins, natuurlijke immuniteit, en het bewijs van immuunresistentie tegen
de C-19 bij kinderen.
Volgens deze studie, een studie die al meerdere malen is gedaan in de laatste
decennia, is het NIET noodzakelijk om kinderen te (laten) vaccineren. Zelfs vaccineren van volwassen zou nu eveneens ter discussie moeten staan!
Ik denk dat de salonartsen en -virologen3 terug naar school moeten om hun ganse
huiswerk een keer over te doen! Daarna hangen we ze aan de hoogste boom bij hen
in de buurt voor volksverlakkerij, volksverraad, landverraad en misdaden tegen
de menselijkheid met de dood tot gevolg!

WHO-doelstelling van 40% vaccinatie wereldwijd niet gehaald tegen eind van 2021
In oktober kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie haar strategische doelstelling aan dat 40% van de wereldbevolking tegen het einde van het jaar een eerste
vaccinatie zou moeten hebben ontvangen. Dit doel werd gemist. In ongeveer 40
landen had nog geen tien procent van de mensen het ontvangen.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en het hoofd
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros A. Ghebreyesus, hebben op 5
oktober in Lyon (Frankrijk) gezamenlijk hun doelstelling gepresenteerd om 40%
van de wereldbevolking tegen COVID-19 te vaccineren tegen het einde van dit jaar
en 70% tegen medio 2022. Uit de huidige cijfers blijkt dat dit nog lang niet het
geval is.
Tientallen landen, vooral in Afrika, zullen duidelijk het doel missen om tegen
het einde van dit jaar 40 procent van de Corona-vaccinatie te halen, aldus de
Deutsche Presse-Agentur (dpa). Kort voor Kerstmis was volgens de WHO in ongeveer
"de helft van de 194 aangesloten landen 40 procent van de bevolking nog niet gevaccineerd. In ongeveer 40 landen was nog geen tien procent gevaccineerd".
Volgens het verslag waren tot dinsdag wereldwijd meer dan 8,6 miljard vaccindoses toegediend. De hoofdzakelijk "rijke" landen, die hun eigen contracten met
vaccinproducenten hadden, bevonden zich in een duidelijk voordelige positie. Armere landen waren aangewezen op voorraden van COVAX, een initiatief om wereldwijd gelijke en billijke toegang tot COVID-19-vaccins te waarborgen.
3

Deze ‘slecht’ geïnformeerde strontbalen worden constant ‘geconsulteerd’ door de grootste klootzakken en leeglopers in ons land, de POLITICI. Die schijnen helemaal geen KLOTEN te hebben. Hun dagelijkse toneelstukjes daar
KOTS ik op! En hun opgehangen zever evenzo!
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De dpa wees er nogmaals op dat het COVAX-initiatief weliswaar maandenlang geld
had ontvangen van de meeste westerse landen om vaccins te kopen, maar dat "de
rijke landen aanvankelijk een groot deel van de vaccinproductie voor zichzelf
hadden veiliggesteld".
Terwijl in Duitsland volgens de huidige cijfers van de WHO gemiddeld ongeveer
171 vaccindoses per 100 inwoners werden toegediend, lag dit cijfer volgens dpa
in Madagaskar bijvoorbeeld net onder de 2,7 en in de Democratische Republiek
Congo op 0,32. In de meeste Afrikaanse landen zou het cijfer in het gunstigste
geval in de lage dubbele cijfers liggen. In een zondag gepubliceerd artikel
heeft de New York Times een actuele lijst gepubliceerd als inventaris van de wereldwijde stand van zaken onder de titel "Tracking Coronavirus Vaccinations
Around the World".
Volgens dpa zou het de overtuiging van de farmaceutische industrie zijn dat het
niet "een gebrek aan vaccindoses" is dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde
vaccinatiegraad. Het scepticisme ten aanzien van vaccinatie is in veel landen
veeleer groot en veel landen hebben problemen met het organiseren van de distributie van vaccins. Volgens schattingen van de farmaceutische vereniging IFPMA
heeft de industrie alleen al in december ongeveer 1,4 miljard vaccindoses geproduceerd.
Volgens informatie van de WHO uit oktober bedraagt de mondiale vaccinproductie
momenteel bijna 1,5 miljard doses per maand. Om 70 procent van de wereldbevolking in te enten, zouden echter minstens elf miljard doses vaccin nodig zijn.
Eind september waren er volgens cijfers van de WHO wereldwijd al iets meer dan
zes miljard doses toegediend.
Bovendien voerde de WHO aan dat volgens haar "het bereiken van de vaccinatiedoelstelling van 40% in wezen het einde van de acute fase van de pandemie van
het coronavirus zou kunnen betekenen". Indien de doelstellingen echter niet kunnen worden gehaald, "bestaat nog steeds het risico dat er nieuwe varianten 4 opduiken die resistent kunnen zijn tegen het vaccin".
Daar deze PSYCHOPATEN niets anders zijn dan genocideplegers zou ik me van geraaskal van deze nooit door de volkeren verkozen randdebielen en idioten van de
VN en WGZ hun zever niet teveel aantrekken. Tot nu toe hebben deze totaal overbodige instellingen samen met onze regeringen niets anders dan leugens en vooral
klootzakkerij verkocht. Wat mij betreft kunnen al deze overbodige strontbalen
doodvallen!
4

Als mensen de spuit NIET hebben gekregen in deze landen dan zouden die vervolgens toch allemaal dood moeten
vallen vanwege dat ‘gevaarlijke’ virus en al die verzonnen varianten, of niet? Maar er is voor de volle 100% bewijs
dat juist de met het GATES VERGIF geïnjecteerde mensen massaal doodvallen! Zijn ze bij de WHO dan allemaal
compleet onnozel? Het begint er wel op te lijken! Massamoordenaar Tedros zei dat boosters kinderen doden maar
dat alle regeringen hun booster aandacht moeten richten op (het uitmoordend van?) 60 en 65 plussers!
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29/12/2021
Ze beweerden dat de Vaxx de overdracht stopte, nu krabbelen ze terug. Jammer dat we de video hebben!
Ze zeggen dat we de prik moeten krijgen om de mensen om ons heen te beschermen
Valse claim. Nep verhaal.
COVID-19 spuiten hebben geen enkel effect op de verspreiding van het virus.
Fraudci en Gates moeten met een andere oplossing komen.
Bekijk deze video op Rumble.
Als je de docu hebt bekeken, weet je ZEKER dat al deze KLOOTZAKKEN al 2 jaar
liegen. Ze willen veel geld verdienen aan UW ZEKERE DOOD! Vooral iedereen boven
de 60 jaar is hun DOELWIT! Onze regeringen zijn deze windbuilen hun kontneukers!

Dr. Martin ontmaskerde Fauci als huurling van de dood!
Waarom heeft Fauci het coronavirus gepatenteerd voordat de pandemie uitbrak?
Wie zijn andere huurlingen des doods die bijdroegen tot het doden van zoveel
mogelijk mensen in de wereld voor geld?
Waarom dienden vooral de Amerikaanse soldaten als proefkonijnen voor de communistische cabal?
Dr. Martin spreekt hier precies over en meer.
Hij toont de bonnetjes van pandemie pre-planning, zoals hij het gat blootlegde
in de medische maffia propaganda rond deze hele coronavirus pandemie.
Bekijk de video en hoor het uit wat hij te zeggen heeft over de gepatenteerde
GENOCIDE!

De Italiaanse doodskistenfoto die het begin inluidde
voor een wereldwijde LOCKDOWN en ontzettend zware maatregelen was feitelijk pure oplichterij!
Herinnert u zich nog, die foto die de wereld rond ging van een grote hangar of
zoiets volledig gevuld met lijkkisten, met de titel BERGAMO 2020?
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Wel, dat was een LEUGEN!
De foto was genomen in het Lampedusa van 2013 na de scheepsramp aan de kust
waar honderden mensen door omkwamen.

We zijn vanaf het begin van deze PLANDEMIE voorgelogen door iedere klootzak als
het gaat over deze zogenaamde ziekte die niets meer is dan een verkoudheid. ALLE
LEUGENS komen boven. Sommige leugens eerder dan andere!
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Dit is de ORIGINELE LAMPEDUSA foto uit 2013
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Het is duidelijk een moorddadig complot van WEF/WHO/VN samen met alle massamedia, vele universiteiten hun professoren en politici als omgekochte en corrupte
KONTNEUKERS tegen alle volkeren op aarde!
Er is echter een lichtpuntje! Uit goede bron heb ik vernomen dat militairen
zich voorbereiden om ALLE bezittingen van IEDEREEN die hier aan mee heeft gewerkt te bevriezen vanaf februari 2022. Ik ben reuze benieuwd of dit gaat lukken. In ieder geval is het duidelijk dat regeringen en andere idioten veel hebben uitgesteld tot na februari 2022. Misschien moeten we eens gaan zien waarom
ze alles uitstellen. Ook de stemmingen over de SPUIT verplicht of niet verplicht
is uitgesteld tot NA februari 2022! Zeer opvallend, want in nog geen maand tijd
heb ik februari 2022 meer dan 10 keer zien verschijnen. Er gaat duidelijk iets
gebeuren rondom deze datum.
Het zal kut Von der Leyen en haar lul van een echtgenoot die duidelijk een diepe hand heeft in al deze euthanasiepuitenshit, niet anders vergaan dan de andere
schuldigen! ALLE POLITICI, ALLE MSM JOURNALISTEN, ALLE RECHTERS, ALLE LIEGENDE
MEDISCHE RANDDEBIELEN en de vele POLITIEAGENTEN die er lustig op los sloegen
zullen zich moeten verantwoorden via snelrecht en worden gefusilleerd. Jullie
zullen jullie zelf niet achter FAUCI kunnen verschuilen! “Ich hab’s nicht gewusst” kunnen jullie vergeten! Er is teveel bewijs voor een complot tegen ons!
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Van Booster in sneltreinvaart naar kanker
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Franse toptennisser voor de 250e keer positief getest
Wereld top-50 ster Benoit Paire heeft zijn plannen voor de start van het nieuwe
seizoen verstoord zien worden nadat de gefrustreerde Franse aas zei dat hij positief had getest op coronavirus "voor de 250e keer."
Paire plaatste woensdag een bericht op Instagram stories waarin hij zijn teleurstelling ventileerde, slechts enkele dagen voordat hij zijn seizoen zou beginnen op het ATP's 'Melbourne Summer Set'-evenement op 4 januari.

"Hey mijn naam is Benoit Paire, en voor de 250ste
keer ben ik positief getest op Covid!!!" schreef de
nummer 46 van de wereld.
"Eerlijk gezegd kan ik niet meer omgaan met deze
Covid s**t. Hoe gaat het met mij?
"Door de Covid heb ik een loopneus, maar door al
die quarantaines in een hotelkamer aan de andere
kant van de wereld, voel ik me mentaal niet goed.
"Vorig jaar was zwaar, en dit jaar begint precies
hetzelfde!!"
Paire, 32, specificeerde niet waar hij zich afzonderde, maar zijn boodschap
verwees naar de geschiedenis die zich herhaalt.
De Franse aas werd opgesloten in een harde quarantaine voor de Australian Open
van 2021 eerder dit jaar toen een persoon op zijn vlucht naar Melbourne positief
testte.
Nadat hij in de eerste ronde van het toernooi verloor, noemde de beruchte heethoofd het toernooi "s**t" en haalde uit naar de organisatoren.
In augustus 2020 werd Paire uitgesloten van de US Open na een positieve test
enkele dagen voordat hij moest spelen.
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Paire, die gevaccineerd is, verduidelijkte woensdag in zijn post op sociale media dat hij volledig achter het krijgen van een prik tegen het virus staat, maar
was desalniettemin boos over de gang van zaken.
"P.S. Nog één ding, ik ben 100% voor het vaccin, maar laten we gewoon leven zoals voor Covid, anders zie ik het nut er niet van in", aldus de Fransman.
Paire is door sommige van zijn uitbarstingen een berucht figuur geworden in het
tenniscircuit.
Hij mocht Frankrijk niet vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokyo
2020 na "zeer ongepast" gedrag op het veld, waaronder spugen op een toernooi in
Argentinië, terwijl hij in juni werd bestraft voor een gebrek aan inzet tijdens
een wedstrijd in de eerste ronde op Wimbledon.
Hij werd naar huis gestuurd van de Olympische Spelen van 2016 in Rio voor
slecht gedrag en het overtreden van de teamregels.
Paire heeft drie ATP enkelspeltitels op zijn naam staan en heeft meer dan 9
miljoen dollar aan prijzengeld in zijn carrière vergaard.
Zijn beste resultaat op een Grand Slam is het bereiken van de vierde ronde op
de French Open, Wimbledon en US Open, terwijl hij de derde ronde haalde in Melbourne in 2014 en 2017.
De bebaarde ster zal een strijd moeten leveren om te worden vrijgegeven voor de
Australian Open van 2022, die op 17 januari begint.
Verreweg de grootste potentiële afwezige van het toernooi is negenvoudig herenkampioen Novak Djokovic.
De nummer één van de wereld heeft zijn vaccinatiestatus of plannen voor het
evenement in Melbourne nog steeds niet bevestigd, hoewel de ATP-organisatoren er
dinsdag op hamerden dat de Serviër nog steeds ingeschreven stond om deel te nemen aan de ATP Cup, die dit weekend in Sydney begint.
De Russische nummer vijf van de wereld Andrey Rublev kondigde deze week aan dat
hij positief had getest op Covid terwijl hij in Barcelona was, wat betekent dat
hij niet voor Rusland zal verschijnen op de ATP Cup. Zijn plannen voor de Australian Open blijven twijfelachtig.

Teneur van het verhaal?
De ‘vaccins’ zijn geen vaccins want ze beschermen NIET. De pseudowetenschappers
en al het andere omgekochte tuig dat hier aan meewerkt blijft na minimaal tweemaal hetzelfde proberen en zelfs na een derde spuit van dezelfde genetische shit
hopen, dat ze een andere uitkomst gaan zien! Dat zijn dus DEBIELEN!
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
MOOI NIET!
U gevaccineerde, u bent genaaid door uw overheid en alle staatsclowns die dagelijks op televisie komen!
Als we vanonder het CORONAJUK willen komen, dan zijn dit de mensen die op zicht
moeten worden afgeschoten om de grote schoonmaak te beginnen!

Er bestaat ook een sneltest, die pas ik toe als ik twijfel of ik corona heb!
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De imbecielen weten zelf niet wat voor leugens ze door hun idiotengedrag en
laag IQ etaleren!

Als je jezelf niet mag laten testen als je de symptomen hebt hoe kunnen we dan
de test vertrouwen. Wat stelt dan positief getest zijn voor? Hoe kunnen onze
pseudowetenschappers dit verklaren?

Wat nog meer te hekelen is, is dat het genetische spul nog steeds NIET is goedgekeurd en dus NOOIT kan worden verplicht.
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Niemand kan u verplichten om u mee te laten doen aan een experiment. Alles
draait om propaganda en uw goedgelovigheid! Zoals het er nu op lijkt is dit genetisch vergif een MOORDWAPEN en iedereen die bij mij aan de deur komt en me
probeert te dwingen deze shit in te laten spuiten mag ik AFSCHIETEN als zelfverdediging! Zelfs als ze worden begeleid door politieagenten of militairen!
Wellicht zal dit dan ook het laatste zijn wat ik doe! Maar ik zal dan als NIET
GEVACCINEERDE en zonder COVID de pijp uitgaan, wetend dat ik minstens twee MASSAMOORDENAARS heb meegenomen naar de eeuwige jachtvelden waar ik mijn hetze op
deze klootzakken verder zal zetten! Ze krijgen NOOIT geen rust meer! Mijn Grote
Manitou zal me eeuwig beschermen!
U zou ook deze link eens kunnen lezen, een open brief van BMJ aan FACEBOOK eigenaar Marc Suikerbuik en zijn ‘FACTC+HECKERS’!

30/12/2021
Hier is een lijst van verschillende medische wetenschappers, juristen en artsen
die proberen je de waarheid aan het verstand te brengen tegen hoge kosten, mogelijke strafvervolging, gezichtsverlies en censuur voor henzelf. Zoek naar hen
via ongecensureerde zoekmachines en platforms zoals Duck Duck Go, Telegram, Bitchute, Rumble en Odysee.
Er staan twee Nobelprijswinnaars en één genomineerde op deze lijst.
Dr. Michael Yeadon (Former Pfizer VP)
Dr. Robert Malone (mRNA inventor)
Dr. Peter McCullough (most published on CV)
Dr. Vladimir Zelenko (Nobel PP Nominee)
Dr. Kary Mullis (PCR inventor/Nobel PP winner)
Dr. Rima Laibow
Dr. Naomi Wolf
Dr. David Martin
Dr. Luc Montainger
Dr. Roger Hodkinson
Dr. Geert Vanden Bossche
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Dr. Sherri Tenpenny
Dr. Judy Mitkovitz
Dr. Carrie Madej
Dr. Vernon Coleman
Dr. Ben Tapper
Dr. Michael Lake
Dr. Christiane Northrop
Dr. Simone Gold
Dr. Sean Brooks
Dr. Shiva Ayyadurai
Dr. Jane Ruby
Dr. Ryan Cole
Dr. Kevin Stillwagon
Dr. Afzal Niaz
Dr. Rashid A.Buttar
Dr. Paul Thomas
Dr. Vanessa Passov
Dr. Jessica Rose
Dr. Christopher Rake
Dr. Charles Hoffe
Dr. Mark Mcdonald
Dr. Jeff Barke
Dr. Andrew Kaufman
Dr. Manuel Alonso
Dr. Amir Shahar
Dr. Patrick Phillips
Dr. Bryan Ardis
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Dr. Franc Zalewski
Dr. Daniel Griffin
Dr. Zandra Botha
Dr. Rochagné Kilian
Dr. Joseph Mercola
Dr. James Lyons-Weiler
Dr. Henry Ealy
Dr. Jay Bhattacharya
Dr. Michael Palmer
Dr. Eddy Bettermann MD
Dr. Harvey Risch
Dr. Steven Hotze
Dr. Dan Stock
Dr. Sam Duby
Dr. Francis Christian
Dr. Chris Milburn
Dr. John Carpay
Dr. Richard Fleming
Dr. Gina Gold
Dr. Kevin Corbett
Dr. Michael Mcdowell
Dr. John Witcher
Dr. Jim Meehan
Dr. Chris Shaw
Dr. Anne McCloskey
Dr. Reiner Fuellmich
Dr. Christiana Parks
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Dr. Robert Young
Dr. Amandha Vollmer
Dr. Judy Wilyman
Dr. Michael McConville
Dr. Stella Immanuel
Dr. James Nellenschwander
Dr. Julie Ponesse
Dr. Sucharit Bhakdi
Dr. Paul Cottrell
Dr. Lee Merritt
Dr. Rochagne Killian
Dr. Larry Palevsky
Dr. Natalia Prego Cancelo
Dr. Hilde de Smet
Dr. Elizabeth Evans
Dr. Brian Hooker
Dr. Joel Hirschhorn
Dr. R. Zac Cox
Dr. Mohammed Adil
Dr. Ralph ER Sundberg
Dr. Johan Denis
Dr. Daniel Cullum
Dr. Anne Fierlafijin
Dr. Kevin Corbett
Dr. Pior Rubis
Dr. Pascal Sacre
Dr. Nicole Delepine
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Dr. Lorraine Day
Dr. Yoav Yehezkelli
Dr. Nour De San
Dr. Kelly Brogan
Dr. Hervé Seligmann
Dr. Annie Bukacek
Dr. Mark Brody
Dr. Steven LaTulippe
Dr. Mark Trozzi
Dr. Scott Jensen
Dr. Byram W. Bridle
Dr. Andrew Wakefield
Dr. Larry Palevsky
Dr. Dan Erickson
Dr. James Todaro
Dr. Joe Lapado
Dr. Richard Bartlett
Dr. Ben Edwards
Dr. Pierre Kory
Dr. Heather Gessling
Dr. Bryan Tyson
Dr. Richard Urso
Dr. John Littell
Dr. Scott Jensen
Dr. Ben Carson
Dr. Peter Schirmacher
Dr. Zandra Botha
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Dr. Pamela Popper
Dr. Theresa Long
Dr. Nancy Burks
Dr. Russel Blaylock
Dr. Shiv Chopra
Dr. Suzanne Humphries
Dr. Tori Bark
Dr. Meryl Nass
Dr. Raymond Obamsawin
Dr. Ghislaine Lanctot
Dr. Robert Rowen
Dr. David Ayoub
Dr. Boyd Hailey
Dr. Roby Mitchell
Dr. Ken Stoller
Dr. Mayer Eiesenstien
Dr. Frank Engley
Dr. David Davis
Dr. Tetyana Obukhanych
Dr. Harold Butram
Dr. Kelly Brogan
Dr. RC Tent
Dr. Rebecca Carley
Dr. Andrew Moulden
Dr. Jack Wolfson
Dr. Michael Elice
Dr. Terry Wahls
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Dr. Paul Thomas
Dr. Stephanie Seneff
Dr. Richard Moskowitz
Dr. Jane Orient
Dr. Richard Deth
Dr. Lucija Tomljenovic
Dr. Chris Shaw
Dr. Susan McCreadie
Dr. May Ann Block
Dr. David Brownstein
Dr. Jayne Donegan
Dr. Troy Ross
Dr. Phillip Incao
Dr. Robert Mendelson
Dr. Theressa Deisher
Dr. Sam Eggertsen
Dr. Peter Doshi
Dr. Shankara Chetty
Dr. Elizabeth Eads
Dr. Kurt Malhom
Dr. Carolyn Bosack
Dr. Heiko Shoning
Prof. Retsif Levi
Dr. Aseem Malhotra
Dr. Patricia Lee
Dr. Daniel Nagase
Dr. Mobeen Syed
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Dr. Bruce Patterson
Dr. Randi Juanta
Dr. Phillip McMillan
Dr. Peter Gotzche
Dr. Kurt Malholm
Dr. Sam Sigoloff
Dr. Suzanne Humphries
Dr. Ariyana Love
Dr. Pierre Gilbert
Dr. Nathan Thompson
Dr. Scott Youngblood
Dr. Peterson Pierre
Dr. Darell Wolfe
Dr. Mary Tally Bowden
Dr. Thomas Ynges
Dr. Guido Hofmann
Dr. Anne Mcclosky
Dr. James Grundvig
Dr. Amanda Vollmer
Dr. Kevin Stillwagon
Dr. Luis Miguel de Benito
Dr. Bruce Boros
Dr. Steven Gundry
Dr. Ray Page
Dr. Tess Lawrie
Dr. Andreas Noack
Dr. Mark Hobart
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Dr. Peter Campbell
Dr. Peter Johnston
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Zie ook het nieuwe interview5
van Fuellmich met de Sloveense
Pater Dr. Karli Gržan. Hoor hoe
hij denkt over de COVID Manipulatie! Zonder media en medewerking van alle religies was dit
nooit mogelijk geweest, volgens
deze beroemde pater! Ga naar
deze link voor de korte versie
want de pater spreekt geen Engels en alles verloopt via een
tolk.

CDC trekt alle oplichter en corrupte PCR
testen in
De CDC trekt de COVID PCR-test
in en de media hoor je niet
terwijl dit op de voorpagina
zou moeten staan.

Het intrekken van
de COVID PCR-test
als geldig voor
het detecteren en
identificeren van
SARS-CoV-2 is van
cruciaal
belang
voor alle beperkingen en lockdowns.
Dus, alle CORONA ZEVER en MAATREGELEN zijn vanaf nu totaal overbodig! Geen testen meer dan ook GEEN corona meer! Punt uit! Want alles was altijd al gebaseerd
op de leugens van de PCR test die nooit een diagnosemiddel is geweest, maar een
zootje ongeregeld van de familie ROTHSCHILD die dat patenteerde in 2015!

5

Lange versie!
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De Taliban van vandaag in Afghanistan lijkt me niet gevaarlijker dan de Rechtspraak in Nederland of België.
Slecht, corrupt en vol van leugens, zelfs MOORDDADIG!

31/12/2021
Iets over mij
Als zevenjarige zag ik op het nieuws Kennedy doodgeschoten worden tijdens de
Kermis in Heikant bij mijn grootouders op de boerderij! Datzelfde jaar trokken
mijn vader en ik meer de bossen in dan voordien. Mijn vader was een Korea-veteraan die me spelenderwijs leerde overleven, hutten bouwen, eten verzamelen,
stropen en strikken zetten, schieten met uiteenlopende vuurwapens, messengevechten en zelfverdediging, geneeskruiden verzamelen en prepareren, kortweg te verdwijnen in de natuur als het noodzakelijk zou worden! Tijdens deze ‘sessies’
kreeg ik ook de nodige informatie over zaken en feiten en hoe de wereld WERKELIJK in elkaar zat. Volgens hem, en hij was soms zeer kort door de bocht, leefden we in een verrotte wereld veroorzaakt door de ZWARTROKKEN6 en JODEN7!
Vanaf dan ben ik de wereld ook veel anders gaan zien. Nauwelijks 10 jaar oud
kon ik de meeste kwalen genezen waarvoor meneer Doktoor 8 tot 10 jaar universiteit had afgelegd om uitsluitend en alleen daar een recept tegenover te kunnen
zetten. Hoogst bedenkelijk! Ik ruis de bossen in, zoek de kruiden, prepareer ze
en kan ze direct toedienen. Wat gaat meneer Doktoor doen zonder bijvoorbeeld
elektriciteit en gas voor langere tijd? Geen medicatie meer?
Verder wil ik nu op deze dag 31/12/2021 iedereen feliciteren. Vandaag is iedereen even oud. Als u nu uw ouderdom optelt bij uw geboortejaar krijgt IEDEREEN
2021 als uitkomst! Het gebeurt slechts 1 keer in de 1000 jaar. PROFICIAT! Ik
zoek nu naar een methode om alle mensen even WIJS te maken, maar dat zal nog
even duren, denk ik! Dat zal niet kunnen gebeuren met een rekensommetje!

22 maanden corona kort samengevat.
Deskundigen: "De meeste "besmettingen" vinden binnenshuis plaats"
Maatregel? Blijf binnen!
6
7

Jezuïeten
De Khazar joden. Dit zijn NAMAAKJODEN en zeker geen Semitische joden! Ze komen uit de streek van Oekraïne!
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Deskundigen: "Er vinden weinig "besmettingen" plaats in de horeca."
Maatregel? Sluit de horeca!
Deskundigen: "De meeste patiënten op de IC hebben overgewicht."
Maatregel? Alleen fastfoodketens mogen open blijven, alle overige restaurants
moeten sluiten.
Deskundigen: "Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheid."
Maatregel? Mondkapjesplicht!
Deskundigen: "Deze PCR test is geen betrouwbare methode om ""virussen" op te
sporen."
Maatregel? Testplicht!
Deskundigen: "We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettingen."
Maatregel? Lockdown!
Deskundigen: "Het immuunsysteem verzwakt door weinig contact met bacteriën."
Maatregel? Alles ontsmetten!
Deskundigen: "Goede ventilatie en luchtvochtigheid vermindert de kans op infecties."
Maatregel? Sluit alle bejaarden binnen op en houd ramen en deuren gesloten.
Ventileren is niet nodig.
Deskundigen: "Buitenlucht versterkt het immuunsysteem."
Maatregel? Blijf zoveel mogelijk binnen!
Deskundigen: "Sociale contacten, aanraking en plezier is essentieel voor een
goede gezondheid. Je kunt het "vier rus" niet overdragen door aanraking."
Maatregel? Houd afstand, aanraken is strafbaar, plezierige samenkomsten zijn
verboden, blijf weg bij ouderen!
Deskundigen: "Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem gezond te houden."
Maatregel? Sportscholen dicht!
Deskundigen: "Het probleem is niet het virus maar de bezuinigingen in de zorg."
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Maatregel? Geen opschaling van de zorgcapaciteit, want dan "vervelen ze zich
dood"!
Deskundigen: "Je bent niet "besmettelijk" als je geen klachten hebt."
Maatregel? Ga in quarantaine, ook al heb je geen klachten.
Deskundigen: "We hebben middelen gevonden die effectief zijn bij de bestrijding
van het "virus"! Een injectie is dus niet nodig! Sterker nog, een injectie is
niet toegestaan als er werkzame medicijnen zijn!"
Maatregel? Deze medicijnen worden verboden. Er is te weinig bekend over de bijwerkingen.
Deskundigen: "Er is te weinig bekend over de bijwerkingen van nieuwe injecties.
Het onderzoek is nog niet afgerond, het is nog niet veilig!"
Maatregel? Zoveel mogelijk mensen injecteren.
Deskundigen: "Een zwakker lichaam kan de immuunreactie op de injectie mogelijk
niet aan, waardoor men kan overlijden. Er is nog niet getest op ouderen en zieken."
Maatregel? Ouderen en zieken eerst!
Deskundigen: "Er overlijden verdacht veel ouderen binnen twee weken na de injectie. Dit moet eerst onderzocht worden voordat we verder gaan met injecteren."
Maatregel? Dit komt door de onderliggende ziekte, niet door het injectie. We
voeren het tempo op.
Deskundigen: "Er klopt hier iets niet, er wordt niet naar ons geluisterd, wat
is hier aan de hand?"
Maatregel? Censuur voor iedereen die kritiek heeft!
Het volk: "Wij zijn het hier niet mee eens! Wij willen dat er geluisterd wordt
naar deze deskundigen! Wij protesteren!"
Maatregel? Verbod op demonstraties, extreem politiegeweld, boetes en arrestaties.

Men zou zich toch na 22 maand gaan afvragen
of de OVERHEID en al hun KONTNEUKERS
‘misschien’ iets te verbergen hebben?
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen
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Weet u hoe ze in Brazilië met COVID en de hele omicron klootzakkerij omgaan?
Bekijk het voor uzelf een keer! Vergeet al die griezelartikels over Brazilië.
Het is nooit gebeurd. WHO/VN/ROCKEFELLER/ROTHSCHILD wilden de president van Brazilië op de knieën dwingen en dat hebben ze nooit voor elkaar gekregen. COVID
bestaat niet! Covid bestaat alleen in landen die GEKOCHT zijn door Rothschild!

Om compleet genezen het nieuwe jaar 2022 in te gaan, nog
dit ...
- De delta en omicron varianten zijn slechts griepachtige coronavirussen en
vormen niet meer gevaar voor u dan de jaarlijkse griep. Als je 80 plus bent en
ziek met andere problemen dan kunnen ze je doden net als de griep. De mainstream
media treden op als agenten voor Big Pharma, net als de meeste federale, staatsen lokale gezondheidsautoriteiten.
- De paradox is dat de meeste mensen de autoriteiten geloven dat Covid 19 echt
is, maar dat ze gewoon dagelijks slaapwandelen en doen wat hen gezegd wordt.
- Er bestaat geen covid 19 virus
en noch de WHO, CDC, RIVM, OMT of
andere federale soevereine gezondheidsinstanties kunnen er bewijs
voor leveren, omdat het niet geïsoleerd is. Het is allemaal angstporno om de schapen bang te maken
voor vaccinaties, die dodelijke injecties zijn om te ontvolken en
niets meer.
- Er is een overleveringsdeal aangeboden aan Klaus Schwab en Christine Lagarde.
Er is een deal gesloten waarbij ze
naar 'elders' zullen worden weggestuurd zodat ze kunnen leven ver
van de mensheid in alle eenzaamheid
waar ze blijven verbannen voor de
rest van hun leven.
- Blijf uit ziekenhuizen, het is
heel goed mogelijk dat je er niet
levend uitkomt, want ze worden zeer

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
goed betaald door satanische Rockefeller-controleurs om je 'uit te schakelen'
als dat maar enigszins mogelijk is.
- Veel van de MSM is pure nep met veel Hollywood mensen die nog steeds interviews geven en in talkshows verschijnen.

Dit is de reden waarom alle 60 plussers, vooral medische wetenschappers, moeten
worden doodgespoten. Niemand kan hen stoppen om de waarheid te verkondigen.
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