Etienne van Rattingen

Het Rothschild Imperium
Sinds Rothschild zichzelf met zijn familie moest gaan verschuilen vanwege de vele diefstallen
van het volk, hebben ze hun 'gezicht' aangepast. Ze treden niet langer in het voetlicht. Nu pakken ze
het anders aan omdat volgens hen iedereen even corrupt is als zijzelf. En ja, soort zoekt soort! Hun
werkwijze gaat als volgt. Ze kopen bedrijven, banken en andere zaken op via een private aan hun
toebehorende investeringsmaatschappij die de meerderheid van de aandelen aankoopt en bekijken
welke corrupte klootzak ze om kunnen kopen om in hun naam de zaken te doen en in de schijnwerpers te staan. Om 'oligarch' te worden moet je even slecht zijn als de Rothschilds en als je voldoet
krijg je van hen een startkapitaal, de nodige aandelen en kun je meedelen in de winst. Daarvoor
moet je wel alle klappen opvangen, natuurlijk.
Zo hadden ze tijdens het Jeltsin regime in Rusland zowat elke oliemaatschappij via goed betaalde
stromannen in handen gekregen. Op zijn sterfbed vroeg Jeltsin aan Poetin om dit zeker terug te
draaien omdat hij er heel laat achter was gekomen wat voor spel er werd gespeeld en hij niet wilde
dat alle kapitaal naar de Rothschilds zou vloeien. Poetin vervolgde elke stroman en bracht ze voor
het gerecht. Alle bezittingen werden hen afgenomen maar één ding konden ze NIET te pakken krijgen. De aandelen in de bedrijven die de nieuwe rijken vertegenwoordigden. Wat bleek? Ze behoorden allemaal tot Rothschild banken en investeringsbedrijven. Alle aandelen werden verbeurt verklaard en Rothschild zijn hebzucht bleef onbevredigd achter. Dus, als u wilt weten waarom Rusland
'onze' vijand is, zie hier het antwoord! Elke vijand van Rothschild is 'onze' vijand en wordt zo verkocht aan ons door de zogenaamde vrije pers.
Ik begon mijn speurtocht bij 'Fidelity' nadat in 2011 een Zwitserse studie werd gepubliceerd door
de universiteit van Zürich. Deze studie gaf weer dat maar een klein aantal bedrijven, met name banken, alle macht hadden over de wereldeconomie. De studie vertelde ons ook dat al deze bedrijven
met elkaar verweven zijn en zodoende niet alleen de wereldeconomie beheersen. Politiek en pers
zitten ook in de zakken van deze zionisten en dat is zeer goed te bewijzen. Normaal was ik heel rustig gebleven onder dit alles. Maar toen het duidelijk werd dat ik ook slachtoffer zou worden van
leeftijdsdiscriminatie en Sociale Dumping in de financiële sector met medewerking van de grootste
politiek lul in de Belgische geschiedenis, Kris Peeters, en datzelfde jaar ook door een of andere
journalistieke zionistische kontenneuker van 'De Tijd' werd uitgemaakt voor antisemiet is dit alles
me duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Ik ben geen antisemiet, ik ben een antizionist!Als
die klotenzionisten en hun kontenneukers ruzie willen met mij, dan kan dat. Alleen, ruzie krijgen
met mij is niet mogelijk, daarbij ga ik een oorlog niet uit de weg. Mijn prijs om nu nog mijn mond
te houden is heel hoog. Ik heb de kant van de NAAKTE WAARHEID gekozen. Ik strip elke leugenaar, fraudeur, dief en moordenaar. Iedereen kan lezen dus het gezeik 'Ich habe es nicht gewußt'
gaat niet langer op! Als iedereen in de door de Rothschilds, koningshuizen en hun politieke hielenlikkers hun droomwereld wil blijven leven, gaan ze gerust hun gang. Ik zie alles realistisch en zal
niet stoppen of het bedrag moet op tafel liggen. Ja, het klopt. Iedereen heeft zijn prijs. Maar feitelijk
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is alles een vergoeding voor alle door de gelegaliseerde maffiaorganisatie 'belastingdienst' gestolen
belastingen en ASOCIALE bijdragen. Dus, het gaat hierover MIJN EIGEN GELD!

Fidelity
Fidelity is het troetelkindje van vele verschillende banken die hierdoor gecontroleerd worden. In
deze beleggingsfirma zijn vier verschillende firma's te vinden Fidelity International Limited, FMR
Corp., Fidelity Investment Services Ltd. en Fidelity Pension Mgmt. Hun beleggingen zijn verzekerd
bij Royal & Sun Alliance Ins Groep.
Door deze groep heeft Rothschild alles te zeggen via zijn stromannen in banken zoals Chase,
Brown Brothers, Clydesdale Bank, HSBC, Deutsche Bank, RBS trust Bank en Citibank om even
wat banken te noemen.
Verder is Fidelity direct te herleiden naar BNP PARISBAS en Hutchison Whampoa. Aan het
hoofd van laatstgenoemd bedrijf staat Li Ka Shing, de Chinees die zogenaamd het Panamakanaal
opkocht. Vergeet het. Een stroman. Het Panamakanaal is persoonlijk bezit van Fidelity en dus van
Rothschild.
Verder is er een directe connectie met JP Morgan Chase en Co. En via hen ook met de Banque
Worms, Deutsche Bank AG, British Sky Broadcasting, News Corp en Daimler Chrysler. Dus, vertel
me niet dat nieuws niet gecontroleerd wordt of PR is van en voor deze zionistische familie.
Via Royal and Sun Alliance group komen we bij Rothschild Continualtion Holding AG. Via deze
tak van Rothschild komen we dan bij N.M. Rothschild and Sons Ltd waarna de connectie met het
Quantum Fund en Soros kan worden gemaakt. Dus, ook Soros is niet meer dan een stroman van
en voor de Rothschilds. N.M. Rothschild and Sons Ltd wordt geleid door Evelyn de Rothschild en
via hem komen we dan bij de bezittingen van de ganse familie. De ene tak naar Worms, de andere
tak naar de Rothschild group die in connectie staat met de staat Israël, Israël Aircraft Industrie en Israël Corporation die de staat Israël bestuurt. Anders gezegd. Wat wij zien als de staat Israël is feitelijk een onderneming. Oh ja, ik zou ook de Excellence Investment Limited nog vergeten als onderdeel van de 'onderneming' ISRAËL.

Rothschild in olie, nieuws en stroom
Via St. James' Place Capital Plc komen we bij J. Rothschild Capital Mgmt en Lord Rothschild.
Via een ander bedrijf hieraan verbonden, RIT Capital Partners Plc komen we bij Lukoil en Shell.
Maar er zijn bij RIT nog heel wat meer bedrijven ondergebracht. Shell en Lukoil noemde ik al. Ook
Wellington Global Research, Shinseï Bank, Aticus International, Tinicum Partners, Power Measurement, Getty Images, The Economist Newspaper en Venture Productions.

Rothschild, Nederlands Koningshuis, Shell en Hitler
De Bataafsche Petroleum Maatschappij werd opgericht in 1890 door Jonkheer H. Loudon, een latere gouverneur generaal van Nederlands Indië. Over de verdeling van de aandelen is bitter weinig
te vinden, maar doorgaans was de 'hoge adel' goed vertegenwoordigd. De zogenaamde 'Oranjes'
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kregen altijd een gratis lift door hun naam te verbinden aan een onderneming. Met minder dan 50%
van de aandelen nam het staatshoofd gewoonlijk geen genoegen.
Al redelijk snel na de fusie met door de Rothschilds gefinancierde Shell Transport Company,
kwam Henri Deterding boven drijven. Een getalenteerd administrateur en naar later is gebleken een
groot zakenman. Hij werd de Petroleum Koning genoemd en bouwde een geweldige reputatie voor
de aandeelhouders op. Met als huisbankier het oppermachtige Rothschild imperium ontstond een de
facto staat in een staat, met het “koningshuis” als grootaandeelhouder. Hier zien we dus de eigenaardige figuur dat het Vaticaan via de Rothschilds zorgt dat grootkapitalisten zoals de “Oranjes”
steeds groter worden. Er werden in Zuid-Amerika en Azië zelfs (olie) oorlogen om uitgevochten.
De strijd in het Midden Oosten na de ontmanteling van het Ottomaanse Rijk tot vandaag heeft daar
alles mee te maken. Die strijd is pas gestreden als de bronnen zijn opgedroogd.
Royal Dutch Shell kon niet eerder ontstaan, dan na de pacificatie van de Nederlands Indische provincie Atjeh door de houwdegens van “Oranje”, onder aanvoering van gouverneur-generaal J.B. van
Heutsz en zijn rechterhand Hendrik Colijn, de 'held' van Lombok. Van Heutsz is door Wilhelmina
beloond met een heuse staatsbegrafenis en Colijn met een directeurschap van Shell. Nepotisme van
het zuiverste soort. Hoe meer bloed aan je handen hoe hoger je in de hiërarchie verzeild raakt.
Ondertussen bouwde de Petroleum Koning gestaag door aan het koninklijke olie imperium. Er
kwam echter in 1917 een kink in de kabel, door de Rode Revolutie in Rusland. De oliebronnen rond
Bakoe werden genationaliseerd en Deterding stond met lege handen en zinde op wraak tegen de
communisten. Die gelegenheid deed zich uiteindelijk voor in de aanloop naar de machtsgreep van
Adolf Hitler en zijn Nazi-bendes. Deterding gebruikte de Shell winsten om de kas van Hitler te
spekken. Met goedkeuring van commissarissen en aandeelhouders, er werd geen stokje voor gestoken. Ook niet door mede aandeelhouder Rothschild, die toch te boek stonden als “joodse bankiers”.
Dit is dus de volgende eigenaardige tegenstelling: Hitler werd door de Joden gefinancierd. De
vraag werpt zich dan op of die Rothschilds dan ook echt Joden zijn? In ieder geval werden er in die
jaren ook al boeken over Shell en zijn directeur volgeschreven, getuige allerlei krantenberichtjes die
nooit zijn weerlegd. “Sir” Henri Deterding heeft in huidige valuta miljarden overgemaakt aan de
Nazi’s, volgens Glyn Roberts die er in 1937 een boek over heeft geschreven. Het ging niet alleen
om een gunstige positie in het nieuwe Duitsland te verwerven, ook was het bedoeld om een oorlog
tegen de Soviet Unie te ontketenen, teneinde de oliebronnen (en nog veel meer) in handen te krijgen. Alles onder het goedkeurende oog van de aandeelhouders, hoewel sommigen wel begonnen te
piepen over deze transacties. Zie de berichten over Deterdings “miljoenen voor Oorlogsbrandstichting”, ze verschenen in de pers en hij kon gewoon doorgaan. Grote multinationals en hun banken
staan boven staten en bepalen wat er gebeurt, omdat die staten gecorrumpeerd zijn door bepaalde
belanghebbenden, in het Nederlandse geval “koningin” Wilhelmina, grootaandeelhouder van Shell
en staatshoofd.
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Euronext
Euronext wordt volledig gecontroleerd door de Familie Rothschild. De controleurs van deze beurs
zijn BNP PARIBAS en ABN AMRO Rothschild. ABN AMRO wordt hierbij gesteund door Commercial Union Assurance.

Rothschild North America
Bovenstaande Rothschild firma connecteert direct naar Lazard LLC van de Weill Familie. Bij Lazard zijn ook Eurazéo, IPSOS en AXA ondergebracht. En AXA is ook een direct onderdeel van Fidelity.
Lazard is terug te voeren in zijn geheel naar Rothschild Asset Mgmt International Holdings
BV(RAM) waartoe ook Excellence Zmiha Securities and Investments Limited van de 'staat' Israël
behoort.

Wereldbank
Via Rothschild, J. Wolfensohn & Co. kan de Wereldbank gelinkt worden via Janet McLeod van
het Huis van Stewart aan Novia Scotia Power Inc. en Rothschild Financial Consulting. En natuurlijk
direct naar de familie Rothschild zelf.

EU en Rothschild
Ja, de EU wordt geregeerd vanuit Genève in Zwitserland door de Banque Privée Edmond de
Rothschild, Edmond de Rothschild Venture Capital. Ze zitten bij de Europese Commissie binnen
via Selis Network Inc. Het bedrijf Siftology Inc. beheert de werelddatabase voor alle patenten en
verzorgt de nodige websites voor patent advocaten, agenten en natuurlijk de uitvinders. Ze hebben
ook linken naar bekende advocatenbureaus, bedrijven en universiteiten.

Rothschild en diamanten
Ondanks alle gezever in kranten en economische tijdschriften dat in 2011 De Beers van de familie
Oppenheimer werd gekocht, is het bedrijf altijd van de Rothschild familie geweest vanaf het begin.
Hoewel De Beers werd opgericht in 1888 door Cecil Rhodes werd het kapitaal bij elkaar gebrecht
door Alfred Beit via N.M. Rothschild & Sons bank. Ernest Oppenheimer stichtte zijn mijnbouworganisatie 'Anglo American' in zuid Afrika en kreeg hiervoor kapitaal van JP Morgan. Maar JP Morgan was altijd al privé bezit van de familie Rothschild.
Lockerbie kan opgehangen worden aan de FBI, CIA en zuid Afrikaanse geheime dienst omdat het
om mijnbouwrechten ging in Namibië dat op dat moment nog werd geregeerd door zuid Afrika. Namibië was het niet eens met de gedwongen uitkomst van de onderhandelingen. De VN onderhandelaar en hoogste ambtenaar was op weg naar de VN in New York om Namibië te beschermen tegen
de zuid Afrikaanse leegverkoop door het contract te weigeren. Hij nam de noodlottige vlucht PAN
AM 103. Libië en Kadhafi hadden geen zak te maken met de geplaatste bom. Het Schots recht in
Kamp Zeist is al even corrupt als alle rechtspraak. 2 Libiërs hebben dus totaal onschuldig in de ge-
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vangenis gezeten en Kadhafi kreeg het plakkaat 'TERRORIST' opgeplakt en dat terwijl er maar één
echte TERRORISTENSTAAT in de wereld bestaat. AMERIKA! TOEN AL, ja!
"We and the Americans bombed Pan Am Flight 103 to persuade South African foreign minister Pik Botha to sign the
Tripartite Accord; thus with the Americans protecting our vested interests both political and financial.
"The destruction of Pan Am Flight 103 with the Americans demonstrated our intent and was also a threat, and removing Bernt Carlsson was a convenient and powerful signal, i.e. nobody is untouchable.
"The implication of the BBC Lockerbie report on the early morning of 9/11 implies that British Intelligence knew
what was about to happen in New York, and may indeed have played a complicit role for the CIA.[10]
"The first report appearing in the Scottish Mirror implies that they were the cut-out; similar to how British
Intelligence used The Times to place a small and misleading account for what happened to me at GCHQ into the public domain.
"As part of the bigger picture, it is probable that British Intelligence scripted the premature BBC report that WTC7
had collapsed. British Intelligence blatantly scripted The Times, Daily Mail and BBC around me."[11]

Patrick_Haseldine/Suppressed_Lockerbie_evidence_ignited_9-11_attacks
"9-11/Israel did it"
BBC rejects humanitarian appeal
In the 2008/2009 attack on Gaza by Israel known as Operation Cast Lead at least 1,417 people[13] (mostly women
and children) were killed and more than 3,000 homes and hundreds of other properties, including factories, work shops, animal farms and orchards, as well as government buildings, police stations and prisons, were destroyed and
more than 20,000 were damaged.
Bilderberg trustee and steering committee member, Marcus Agius is a Senior Independent Director of the BBC and
was the first non-executive director appointed to the BBC's new Executive Board,. The clearest evidence is that the
BBC remains de facto subservient to the deep state is in its handling of deep events.
Vetting by the Intelligence Services
Perhaps the clearest evidence that the covert control exercised over the BBC throughout the post WW2 period to
about the mid 1980's is provided by the systematic MI5 vetting of senior (and not-so-senior) BBC appointments and
projects. Daphne Park, a senior MI6 officer, was a governer of the BBC from 1982 to 1986.

En er zijn nog veel meer 'happenings' waarbij veel vragen gesteld kunnen worden omdat de 'vrije'
pers alles wil begraven. En toch, alle onafhankelijke onderzoeken wijzen altijd in de richting van Israël en het Saoedische WAHABISME. Beiden zorgden voor de ondergang van het Grote Ottomaanse Rijk en de verdeling van de vrijgekomen gebieden die Turkije daarbij heeft verloren. Op deze
manier hebben we het ontstaan van Syrië gezien en ook Libanon. Dat is de reden waarom Syrië al
sinds de onafhankelijkheid onder vuur ligt in de pers. Assad zijn regime is meer DEMOCRATISCH
dan menig west Europees land. Maar, dat wil natuurlijk niemand weten. In ieder geval is Syrië het
enige democratische land in het midden oosten, Israël inclusief!
Een OFFICIEEL rapport uit 2012
NATO is already clandestinely engaged in the Syrian conflict, with Turkey taking the lead as U.S. proxy. Ankara’s
foreign minister, Ahmet Davutoglu, has openly admitted that his country is prepared to invade as soon as there is
agreement among the Western allies to do so. The intervention would be based on humanitarian principles, to defend
the civilian population based on the “responsibility to protect” doctrine that was invoked to justify Libya. Turkish
sources suggest that intervention would start with creation of a buffer zone along the Turkish-Syrian border and then
be expanded. Aleppo, Syria’s largest and most cosmopolitan city, would be the crown jewel targeted by liberation
forces.
Unmarked NATO warplanes are arriving at Turkish military bases close to Iskenderum on the Syrian border, delivering weapons from the late Muammar Gaddafi’s arsenals as well as volunteers from the Libyan Transitional National
Council who are experienced in pitting local volunteers against trained soldiers, a skill they acquired confronting
Gaddafi’s army. Iskenderum is also the seat of the Free Syrian Army, the armed wing of the Syrian National Council.
French and British special forces trainers are on the ground, assisting the Syrian rebels while the CIA and U.S. Spec
Ops are providing communications equipment and intelligence to assist the rebel cause, enabling the fighters to
avoid concentrations of Syrian soldiers.
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En zo staat internet vol. Eigenlijk, vooral DEEP WEB. Maar daar is meer waarheid te koop dan in
het oplichtersnet gedomineerd door maffialeider GOOGLE. Google is je vriend? VERGEET HET!
De zionistische KLIEK die GOOGLE nu heeft bemand, is je AARTSVIJAND!
Ik denk dat ik het hier bij ga laten. Natuurlijk is er nog meer, maar laat ons zeggen dat ik nog wat
achter de hand wil houden. Je weet tenslotte maar nooit.
In ieder geval. Wie ooit nog probeert te vertellen dat de familie ROTHSCHILD hun macht niet laten gelden in de wereld, de politiek en de bedrijven is een GROTE LEUGENAAR! De democratie
is dood. MACHT en GELD heeft alles te vertellen.
Nog een geheim? Ik denk dat de Rothschilds zeker zionisten zijn maar geen joden. Ze zijn voor de
kar van de Jezuïeten gespannen. En nu moet het lukken dat het Vaticaan twee Jezuïeten als Paus
heeft. Een witte en een zwarte Paus. Misschien een keer over deze lijn nog wat verder borduren?
Wellicht behoor ik in de zieke psychopathische geesten van zionisten en Jezuïeten wel tot het
plebs, het klootjesvolk. Eén ding durf ik te zeggen. Ik ben GEEN klootzak, niet corrupt en ook geen
leugenaar!

ALLES WAT IK HIER OP MIJN
WEBSITE PUBLICEER IS TOT IN
DETAIL TE BEWIJZEN.
Ik heb lang genoeg in de financiële sector gewerkt om te weten hoe de vork in de steel zit. Als we
als volk ECHT weer alles te vertellen willen hebben zullen we eerst de PERSLEUGENS over de
'koningskwestie' op tafel moeten leggen. Die heb ik al helemaal uitgedokterd voor u. Daarna bij de
politiek het volledige mandaat afnemen en alle politici de eed laten afleggen aan het volk, het koningshuis wippen en alle banken hun Ponzifraude mogelijkheid met de naam 'Fractioneel Reserve
Bankieren' afnemen.

Zolang we dat niet doen ben ik
bang dat we werkelijk monddood
zijn!
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