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Open Brief aan Ben Serrure van 'De Tijd'
Beste Ben,
Wie is er hier bezig met nepnieuws te maken? Hebt u mijn website ooit in detail bestudeerd? Hebt u
alle bronnen en verwijzingen echt nagezocht? Alles gelezen en onderzocht wat erop is geplaatst?
Beseft u dat ik ELKE arts ter wereld durf UIT TE DAGEN MET CAMERA's die ons volgen om
kanker te genezen? Weet u hoe zeker ik ben als ik zo iets durf te beweren van mijn WETEN, wat
heel wat anders is dan KENNIS! Hebt u dat uit mijn website gehaald? Nee, u hebt mijn website niet
eens geopend! Vertel me eens voor wie ik een ECHT gevaar ben, voor de zieken of voor artsenij en
farmaceutische industrieën wiens winsten uitgebreid in uw krant worden uitgesmeerd. Over wiens
lijken worden deze winsten gemaakt denkt u? Hebt u dat ook gelezen?

We gaan eens wat serieus analyseren want het blijkt dat u daar geen kaas van hebt gegeten, beste
Ben. Laat ons beginnen met het woordje 'samenzweringstheorieën'. Een voorbeeld dat een ANDERE MENING dus in het huidige fascistische westerse klimaat niet meer mag. Beseft u trouwens dat
u de CIA napraat? Zij zijn met het woord 'samenzwering' of 'complot' gekomen na de moord op president Kennedy omdat het Amerikaanse volk de uitkomst van het onderzoek niet aan wilde nemen
en trouwens nog steeds niet! Men zal toch nog wel enkele decennia lang met opgeklopte, leugenachtige documentaires moeten komen voordat de leugen stand kan houden, dus maakt u geen illusies. Ik blijf REALIST! U bent nogal gekleurd in mijn ogen!
Ik zal een stukje van mijn schrijven over dit onderwerp de revue laten passeren.
Deze overpeinzing komt voort uit de politiek-elitaire 'gedachtegang' dat al degenen die het huidige
establishment trachten te beschermen, kritische denkers zijn en tegelijkertijd al degenen die 'kritiek'
uiten voor gek zetten of uitmaken voor complotdenkers. Trouwens wat geeft dat te zien als we het
grondrecht 'vrijheid van meningsuiting' erbij nemen? Waar is de 'vrijheid' voor een mening dan in
eens gebleven? Zouden we niet gewoon duidelijke antwoorden mogen verwachten als mensen iets
aanvechten over publicaties of onderzoeken waar ze het niet mee eens zijn? Waarom moet iedereen
met kritiek op dit, dat, deze of gene instelling of publicatie worden weggezet als een gek, nitwit,
non-conformist (hetgeen ik een compliment vind omdat ik daardoor weet dat ik nog altijd een outsider
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der ben en geen lid van de 'domme' bende) of gewoon een irritante lul?
Ik heb een zeer interessante vraag voor iedereen! Waarom kunnen er geen DUIDELIJKE antwoorden
worden geformuleerd op kritische vragen in plaats van 'etiketten' te plakken op voorhoofden
van mensen MET kritische vragen? Als rijke lui, bankiers, journalisten, professoren, CEO's van
multinationals, VERKOZEN politici en koningshuizen hun jaarlijkse BILDERBERG vergadering
houden en vanuit deze vergadering wordt niets medegedeeld aan de pers en het volk, dan is DAT nu
juist een COMPLOT! De pers is voor deze jaarlijkse 'happening' zo ontzettend anaal gevoelig dat ze
er wat lacherig over doen of er doodgewoon NIETS over publiceren. Wel, dat is het woord
HOLMAATJESPOLITEK waardig en ik hoop serieus dat dit het woord van 2017 zal worden!

Hier kunt u het volledige artikel lezen.

Ik antisemiet?
Verder valt me het woord 'antisemitisme' ontzettend op! Nu weet ik zeker dat je niets van naslagwerken hebt gelezen. U weet niet eens wat een semiet is, laat staan een antisemiet. Indien u geen
verschil kunt maken tussen Khazar joden (Joden die het geloof in de streek van Oekraïne/Turkije
rondom het jaar 900 hebben aangenomen op aandringen van hun koning) en Semitische joden (de
ECHTE DUS uit de streek van Palestina) bent u een volledige leek op dit gebied en een gevaar voor
alles wat u op dit gebied in de toekomst nog gaat 'analyseren'. Door de eeuwen heen hebben de echte semitische joden altijd in harmonie geleefd met alle moslims want de moslims leefden vreedzaam
samen met joden voordat hun profeet over Allah begon te preken en zij zich heroriënteerden.
U moet weten, dat op dit moment (2017) van alle joden in Israël slechts minder dan 2% semiet is,
de rest hebben hun roots in de Khazarstaat. Wat u ook terdege MOET beseffen, is dat alle ellende
voor de Palestijnen is begonnen nadat alle Khazar joden naar Israël zijn getransporteerd na WO II.
De Engelsen hebben er als kolonist nooit zo'n erge rotzooi van gemaakt dan de namaak joden, Turken dus, vanaf 1948.
Een passage uit een boek dat handelt over Auschwitz en in feite niet gepubliceerd kan worden omdat ik dan door een of andere KHAZAR JODENWET direct drie jaar de petoet inga. Over 'RECHTSPRAAK' gesproken en een 'EIGEN MENING' mogen hebben! Naar wiens pijpen denk je dat de
regering danst? En de rechterlijke macht? DE KHAZAR JODEN natuurlijk! (ROTHSCHILD,
ROCKEFELLER en dat soort gajes)
Op dit moment (2016) woeden er 80 verschillenden oorlogen alleen in Afrika. Allemaal landen die stuk voor stuk geen nagel hebben
om aan hun gat te krabben. Hun BNP is te verwaarlozen en hun schuldenberg is torenhoog. Waar halen deze landen het geld
vandaan? Alleen al voor wapens en munitie? Van banken natuurlijk! Rothschildbanken, IMF, Wereldbank, BIS, Goldman Sachs, JP
Morgan, Citibank? Eigenlijk maakt dat me geen reet uit. Alle banken zijn Rothschild en Rockefeller. De twee ergste en
bloeddorstigste Khazarfamilies die er bestaan op de wereld. Ze regeren de wereld met de Talmoed in de hand om zeker te zijn dat ze
geen passage vergeten waarmee ze ons kunnen nekken, bestelen, beliegen of gewoon koudweg zonder pardon mee kunnen
uitroeien! Beide families hebben samen met alle regerende koningshuizen op dit moment alle regeringen, wapenfabrieken,
oliebedrijven, de ganse financiële en verzekeringsmarkt, staalbedrijven en farmaceutische industrieën in handen.
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Waarom brengen journalistieke 'analyses' bovenstaande soort berichten niet omhoog? Een omgekochte eindredacteur of gewoon ZELFCENSUUR wat feitelijk exact hetzelfde betekent? LIEGEN
EN BEDRIEGEN?
Beste Ben, uw vraag zou moeten zijn: waarom staan de enige drie monotheïstische geloven elkaar
dagelijks naar het leven? Waarom zijn ze in een dagelijkse oorlog verwikkeld die aan alle zijden
vele honderden, zelfs duizenden slachtoffers per jaar kost?
Beseft u dat bij mij Bijbel, Koran en Thora gebroederlijk naast elkaar staan. Gedrieën verkondigen
ze exact hetzelfde. Vrede op aarde en broederschap. Wat ik aanschouw aan haat is menselijk, niet
Goddelijk. Zou het kunnen dat we hier en daar in sommige 'GODSDIENSTEN' wat 'hoofden' zouden moeten snoeien? Beseft u waarom ik het woord godsdienst gebruik en niet religie? Omdat het
geen synoniemen zijn en ook niet dezelfde betekenis hebben, daarom! Bent u mee, Ben?
Maar naast de Thora hebben de joden nog een boek, de TALMOED. Al een keer gelezen? En, wat
daarin staat is allemaal normaal? Dat is allemaal 'natuurlijk'? Zal ik voor alle zekerheid niet wat
passages de revue laten passeren zodat toevallige lezers ook hun mening kunnen vormen?

Passages uit de Talmoed
Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. (Sanhedrin 57a.)
Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden. (Baba
Kamma 113a.)
"Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het
niets." (Kethuboth 11b.) (gaat u nog beweren dat pedofilie niet bestaat?)
Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: "Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van
een goy niet hetzelfde zijn." (New York Times, 6 juni 1989, pag. 5)
Rabbi Yaacov Perrin zei: "Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een
Jood." (New York Daily News, 28 februari 1994, pag. 6)
Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar "en een dag" oud). (Sanhedrin
55b.) (gaat u nog beweren dat pedofilie niet bestaat?)
Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. (Sanhedrin 54b.) (IDEM)
"Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-joden), doet hetzelfde als het brengen
van een offerande aan God." (Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772.)
"Hoewel de niet – Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als
een aap tot een mens." (Schene luchoth haberith, p. 250 b.) (Is dit de DARWINISTISCHE klucht
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dat de 'mens' van de aap afstamt?)
"Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet
gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door
dieren in mensengedaante." (Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855.)
"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten." (Talmoed: Baba mezia, 114b)
Als ik de Talmoed lees, lees ik puur racisme wat betreft alle niet-joden. Maar dat vindt u normaal
beste Ben?

De allerergste spreuk in DE TALMOED
Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. (Baba
Mezia 59b.)
Weet u beste BEN wat dit wil zeggen? Dat de 'JOODSE GEESTELIJKHEID' boven GOD staat. En
dan vertelt u de ganse wereld dat IK een antisemiet ben, wat in feite hetzelfde is als een racist? Als
u een zionist niet kunt onderscheiden van een semiet dan wil ik toch zeer graag een rectificatie,
niet? Als u niet beseft dat het de zionisten zijn die daar in Palestina, de Golan en de Gazastrook dagelijks NAZIPRAKTIJKEN uithalen op vrouwen, kinderen en oude mannen? DIE pseudo-joodse
klootzakken die dat doen zijn wel Khazar joden. Met andere woorden NAMAAK JODEN! ZIJ
ZIJN DE ANTISEMIETEN! IK NIET! Als u me vertelt dat ik een anti-zionist ben, ja, dan ben ik
akkoord maar dan moet de betekenis voor het woord zionist en semiet wel degelijk eens in de GESCHIEDENISBOEKEN voor het onderwijs worden afgedrukt zodat IEDEREEN weet wat deze
woorden betekenen, of is dat niet nodig volgens u? (Ik opper dit omdat u het verschil ook niet kent)
Ben, een laatste aanwijzing voor u. Joden hebben een geloof en joden zijn GEEN ras vanwege de
Turkse 'geloofsinvasie'. Semieten zijn een ras en bijna 100% is moslim. Ik heb nooit 1 verkeerd
woord gezegd over moslims, toch? Hoe kan ik dan een antisemiet zijn? De Khazar joden zijn de ZIONISTEN en de ANTISEMIETEN! Ook hun kontenkruipers, zoals u, zijn even schuldig aan alle
nazipraktijken begaan onder het bewind van Israël sinds 1948! Heb ik het al ooit AFGEDRUKT gezien in jullie HETZEKRANT dat het eens TIJD wordt om de ISRAËLISCHE regering voor het INTERNATIONAAL GERECHTSHOF te brengen vanwege hun oorlogsmisdaden en misdaden tegen
de menselijkheid?

Global warming?
Tja, beste Ben. Global warming. Blijkt wel een HERSENSPINSEL te zijn van de rijkste familie op
aarde en meest BERUCHTE bankiersfamilie ter wereld waar jullie geen JOTA over durven schrijven omdat jullie anders de volgende dag BROODELOOS zijn, niet? FAILLIET om exact te zijn!
Dat ter zijde.
Wel, laten we een keer beginnen met het bekendmaken dat ik bijna 40 jaar radio-zendamateur ben
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en dus ben aangewezen op zonneactiviteit omdat de rest op aarde er geen sikkepit aan meedraagt.
Het vullen van alle elektromagnetische velden rondom de aarde (ether) is ontzettend belangrijk om
verre contacten te maken. Zonder deze is het niet eens mogelijk om radio, televisie of GSM verkeer
te hebben. De verschillende banden waar radioamateurs op werken zijn allemaal op diverse manieren afhankelijk van zonnestralen die de verschillende magnetische velden aanvullen. U kunt natuurlijk wel begrijpen dat ZONNEACTIVITEIT hierin zeer belangrijk is maar ook de temperatuur omdat temperatuur inversies kunnen leiden tot de meest mooie, langeafstandsverbindingen ooit onmogelijk geacht. Zowel op VHF, UHF als HF.
De meeste radioamateurs volgen alle zonneactiviteiten om hun 'slag' te slaan en een mooie langeafstandsverbinding met weinig tot zeer weinig vermogen in hun logboek te kunnen schrijven. Wel,
daar is al jaren geen sprake meer van. Sinds 2005 – 2006 is dit zo ontzettend achteruit gegaan dat er
nog nauwelijks sprake is van dit soort verbindingen. Ja, laat ons zeggen SPORADISCH! Iedere
IPCC' er of andere selfmade 'klimaatgoeroe' mag me dus uitdagen om mij het zwijgen op te leggen.
Ik zal hun methoden en alle kronkels, in de vorm van theorieën en klimaatmodellen die ze hebben
ontworpen om de BUBS te misleiden, volledig ontrafelen. Trouwens, beste Ben, waarom is de
ROTHSCHILD clan hier aanvoerder in? Waarom is de ganse toestand niet vanuit de mensen gekomen die dagelijks met het weer bezig zijn en waren? Waarom hebben ZIJ, onze weermannen en
weervrouwen het niet zien aankomen? Waarom zijn velen ontslagen? Omdat ze niet op de kar van
ROTHSCHILD wilden springen? Omdat alles wat ROTHSCHILD proclameerde ONZIN was?
Waarom hebt u daar geen mening over beste Ben? Waarom bent niet eens gaan kijken en luisteren
wie er in de verschillende door de staat onderhouden Meteorologische Instituten hier en in het buitenland zijn ontslagen omdat ze niet naar de pijpen van de holmaatjes van Rothschild wilden dansen? Dat zijn er veel. Veel meer dan de GEKOCHTE klootzakken die het IPCC vullen met hun oplichtersmodellen waarvan de meesten evenveel over het klimaat weten dan u. Het is maar dat u het
weet!
U kunt mijn 'verhandeling' over het klimaat hier lezen. Lees ook alle verwijzingen aub.

Oh ja, de media en de CIA?
Wel, misschien is het door jullie luiheid dat jullie het niet beseffen. Maar het is waar. Jullie doen te veel aan PR ingegeven door de CIA via PR bureaus. Common Sense? Man jullie zijn echt geen serieuze journalisten.

Aan de eindredactie van 'De Tijd'
Als jullie echt nieuws willen schrijven is het misschien beter om niet langer holmaatjes van banken,
regeringen en financiële industrieën te zijn. Verder zou het jullie sieren om niet iedereen over één
kam te scheren. Mijn vorige website was in Engels en dus natuurlijk meta scrambled via Google en
getransporteerd in de richting van NSA en CIA. Dan een ghostwriter en hup ineens ben je aanbeland bij een LUL DE BEHANGER 'journalist' van De Tijd die eens even een 'ANALYSE' zal schrijAls niemand nog langer een eigen mening mag hebben moet men dat in het STAATSBLAD
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ven over de aan hem doorgespeelde websites zonder zelfs maar IETS te lezen op de sites.
Vertel me: wat is de ANALYSE van Ben waard? NIETS in mijn ogen. Ik durf u zelfs uit te dagen op
alle gebieden die u beschrijft in uw dagblad. En wees gerust, ik ken de waarheid want ik heb vele
jaren lang in de financiële wereld gewerkt. Voordat u weer in de pen kruipt of laat kruipen door de
een af andere bij u tewerkgestelde onbenul, geef ik u de raad om toch eerst maar eens een 'kijkje' te
nemen op mijn website de echte krant. Ik hoop dat u weet wat bewijzen zijn als u ze leest!
Met holistische groet,
Etienne van Rattingen. Natuurfilosoof.
P.S.: op mijn Engelstalige website heb ik gelijk gehad! Trump is president geworden. Niet dat hij
heeft gewonnen natuurlijk. Nee, DEEP STATE en HOLMAATJESPOLITIEK hebben verloren. En,
dat zou wel eens een serieuze slag in het gezicht van de EU HOLMAATJES van banken en internationale bedrijven kunnen worden. (bye, bye TISA bijvoorbeeld) Laat ons nog een beetje afwachten,
we zullen zien. Spannend, niet?

Onderschat een OUTSIDER nooit!
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