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De MATRIX van het systeem

 Deel 2

- Of het die crimineel of verkrachter is om de hoek.

- Of het nu die moordenaar is die vrij rondloopt. 

- Of het politie, justitie of de rechterlijke macht zijn die hun    

  macht misbruiken.

- Of het de Politici - Presidenten of koninklijke huizen zijn 

  die menen onschendbaar te zijn.

- Of het de geloven zijn met hun kerken en hun pauzen 

  hoog op een troon.

Ze spelen het spel van de matrix, het spel wat hen opgedra-

gen wordt, het spel waar zij slaaf van zijn, het spel waar zij 

geen uitweg in weten. 

Wees niet kwaad, heb geen wraakgevoelens en zie hen als 

zielige zwakke energieën die geen weg weten en rond dwalen 

in een verstikte matrix.

Angst en wraak zijn niet de ‘tools’ om deze mensen anders 

te laten zien.

Handel als een mens, verbonden aan het absolute, laat hen 

jouw leven niet beïnvloeden met hun zoeken in een verstikte 

matrix.

Namasté

john vdf baselmans-oracle
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We zetten de reis in onze Matrix voort.

We gaan door met het koninklijk huis 
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8-2k Alexander en Maxima

Een volgend stuk op internet wat gaat over de huidige 

koning en koningin. 

“Het koningspaar schiet in moreel opzicht tekort”

OPINIE:  Joost Smiers
bron: www.volkskrant.nl

“De documentaire ‘De dwaze zoon over Zorreguieta’ toont 

nog eens aan dat Willem-Alexander en Máxima niet onze vorst 

en vorstin mogen zijn, schrijft Joost Smiers. ‘Ze vegen de vloer 

aan met de principes van de parlementaire democratie en de rol 

van het koningshuis daarin.’ De indrukwekkende documentaire 

van Matte Mourik, getiteld De dwaze zoon, over Zorreguieta heeft 

me opnieuw aan het denken gezet. De vader van Matte was de 

diplomaat en dichter Maarten Mourik, die in z’n eentje aanhangig 

maakte dat de vader van Máxima als minister van landbouw, de 

voornaamste economische sector van Argentinië, geweten moet 

hebben dat ruim 30 duizend mensen tijdens de dictatuur vermoord 

zijn, en dus daarmee mede verantwoordelijk is voor die gruwel-

daden. In de documentaire komen drie aspecten naar voren die 

duidelijk maken dat we niet langer door kunnen gaan met dit 

koningshuis. Het eerste vindt plaats nadat vader Maarten op de 

televisie verklaard heeft dat het ongewenst is dat ons koningshuis 

zich door een huwelijk zo nauw verbindt met een familie waarvan 

de vader mede schuldig is aan de moord op vele Argentijnen. Na 

dit televisieoptreden ontving Maarten Mourik een brief van de 

koningin die hem verzocht zich met belangrijker zaken bezig te 
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houden en zich niet meer te bemoeien met Zorreguieta. Een ko-

ningshuis dat dit flikt moet eigenlijk de biezen pakken.”

Rapport

“Het tweede argument waarom het me onmogelijk maakt 

om Willem-Alexander als mijn koning te erkennen is dit. Vóór de 

verloving van de toenmalige prins met Máxima wordt duidelijk 

dat haar papa niet van smetten vrij is. Integendeel. Dit brengt het 

kabinet van Wim Kok in een moeilijk parket. Wat te doen met 

papa? Is die welkom in ons land? En vooral, wat heeft hij tijdens 

het moorddadige regime van Videla uitgespookt? Om inzicht 

te krijgen in de handel en wandel van de vroegere minister van 

landbouw, vraagt de regering professor Baud daar onderzoek 

naar te doen. Hij is directeur van het Latijns Amerika instituut, 

Cedla, van de Universiteit van Amsterdam. De conclusie van Baud 

is onomwonden: het kan niet anders dan dat Jorge Zorreguieta 

geweten heeft van de moorden op tienduizenden Argentijnen en 

dat hij dus fout is. Zijn rapport is het fundament van het besluit 

dat papa niet aanwezig mag zijn bij officiële plechtigheden rond 

Willem-Alexander, zoals het huwelijk en de troonsbestijging.”

Het is maar een mening

“In de documentaire wordt ook een stukje van een inter-

view getoond met Máxima en Willem-Alexander over het rapport 

Baud. Wat ze van zijn conclusie vinden? Máxima: ‘Het is maar 

een mening’. Willem-Alexander doet daar een schepje bovenop en 
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zegt met een guitig gezicht: ‘Ja, het is maar een mening, er zijn ook 

andere meningen’. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden bij 

het zien van die beelden verbijsterd was. Nu denk ik consequenter: 

die man mag onze koning niet zijn. De regering vraagt een rapport, 

en dat bevalt Willem-Alexander niet en schampert het weg. Onze 

huidige koning minacht de adviezen die onze regering vraagt en 

heeft lak aan de principes van onze parlementaire democratie en de 

rol van het koningshuis daarin. Dat is dus hoe hij denkt zijn positie 

te moeten invullen: wat hem niet bevalt verklaart hij tot onzin. 

Als dat zijn basishouding is dan kunnen we nog rare dingen van 

hem verwachten. Dat moment wil ik niet afwachten: weg ermee.”

“Als derde, we kunnen ons allemaal herinneren dat in het 

debat over Zorreguieta altijd gezegd werd: maar men kan dochter 

toch niet aanrekenen wat haar vader gedaan heeft. Dat is waar. 

Maar, in de documentaire van Mourik zegt zijn zus Ruth iets dat de 

kern van de positie van Máxima op de Nederlandse kroon raakt.”

Morele ruggegraat

“In de documentaire zie je Máxima zeggen dat ze, pas 

nadat ze geparenteerd raakte aan ons koninklijk huis en er over 

papa ophef ontstond, haar vader gevraagd heeft: wat wist je van die 

moorden? Het antwoord van de oude heer was: niets. En dochter 

is daarmee tevreden.”



26 - De MATRIX van het systeem

“Voor Ruth Mourik is dat verbijsterend: alles wijst erop dat 

Jorge Zorreguieta als belangrijkste minister van Argentinië in de 

periode van Videla geweten moet hebben van de massamoorden, 

en dochter gelooft papa die zijn handen schoonwast. Dus vraag 

ik me af: hoe kan iemand met zo weinig morele ruggegraat onze 

vorstin zijn? De documentaire van Matte Mourik heeft me duide-

lijker gemaakt dan ooit tevoren dat Willem-Alexander en Máxima 

niet onze vorst en vorstin mogen zijn. Immers, ze vegen de vloer 

aan met de principes van de parlementaire democratie en de rol 

van het koningshuis daarin, en hun moraal reikt niet verder dan 

het schuim van een glas bier.”

8-2l Aanhaling

Dit opmerkelijk stuk wilde ik je niet onthouden daar er 

veel staat over wat het koningshuis werkelijk is. Ik neem mijn 

petje af voor heer Smiers die het netjes en correct verwoord. Het 

past namelijk ook in het geheel wat we tot nu toe gelezen hebben 

en waar duidelijk wordt dat het koninklijkhuis een farce is en via 

een staatsgreep nog steeds de macht behoudt. Wel was er de eerste 

koningsdag sprake van dat er een aanslag zou komen op de koning. 

Snel werden de 3 prinsesjes tevoorschijn gehaald en moesten met 

het paar mee. Maar men weet al geruime tijd dat het een kwestie 

van tijd is dat de troon gaat vallen. Beatrix wist dat ook en ging 

al snel haar geloof aan passen. Vergeet niet, onze Jezuïeten groep 

duldt geen gereformeerden en het is tot nu toe kunst en vliegwerk 

geweest om het oranje huis in het zadel te houden. Maar ook daar 

gaan we nog later in een hoofdstuk op terugkomen.
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8-2m Interviews en wat geschreven is

We komen op het volgende opmerkelijke wat geschreven 

is over het huwelijk tussen Hendrik en Wilhelmina:

“Prins Henrik moest slechts dat doen waarvoor hij was 

ingehuurd. Hij moest er voor zorgen dat Wilhelmina kinderen 

kreeg. Dit ‘inhuren’ wordt nog eens verduidelijkt. Opmerkelijk en 

tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwe-

lijkscontract, wat waarschijnlijk een morganatisch huwelijk was, 

tussen haar en Hendrik, terug kreeg van een hoge Duitse Militair. 

En daar schortte het hem nu juist aan, zo bleek. De eerste periode 

van het huwelijk leek zo hoopvol. Wilhelmina bleek al gauw in 

verwachting te zijn, maar ze kreeg een miskraam als gevolg van 

een besmettelijke ziekte. Tyfus, liet men ‘naar buiten’ weten. 

Meer aannemelijker is dat het hier ging om syfilis. Haar vroegere 

minister-president hoorde van de gebeurtenis aan de ‘zijlijn’ en 

schreef in zijn dagboek er over: ‘... 13 April 1902. De Koningin 

schijnt ongesteld te zijn, althans de prins die naar IJmuiden zou 

gaan, heeft dit afgezegd en zijn broeder Paul, die bij hem logeer-

de, laten vertrekken. Dat duidt duidelijk op tyfus, maar er werd 

gefluisterd dat er iets heel anders aan de hand was. De prins zou 

voor zijn huwelijk ‘op reis’ een ‘galante ziekte’ hebben opgelo-

pen. Er komt als er enige jaren verstrijken, en er geen kinderen 

uit hun huwelijk worden geboren, een heel geruchtencircuit op 

gang. Immers, van de komst van kinderen hangt de voortzetting 

van de dynastie, van het ‘Huis van OranjeNassau’ af. Bovendien 

heeft Wilhelmina in die kritieke eerste periode van haar 50-jarige 
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regering een eerste minister die zij hooglijk wantrouwt. In interne 

kring van Dr.Kuijper is dat bekend en men schijnt het Wihelmina 

overgebriefd te hebben. ‘Hij is een tegenstander van mijn Huis’, 

heeft zij zich eens laten ontvallen en tegen intimi, zo wordt ver-

teld, heeft zij zich nog anders geuit: ‘Ik haat die man!’.  Hoewel 

in het openbaar een vurige aanhanger van de koningin, is deze 

man, de alwetende, arrogante Abraham Kuijper, van mening dat 

met koning Willem III het Oranjehuis is uitgestorven en dat na 

hem het land eigenlijk een republikeinse staatsvorm had moeten 

krijgen en dan natuurlijk met hem als eerste president.” 

We lezen dus in dit stuk duidelijk dat er dus al lang geen 

koninkrijk meer is en dat we het nu doen met wat figuranten. 

Aan de carrière van Abraham Kuiper in 1905 werd vrij 

snel een halt toegeroepen en hij verscheen niet meer in de Twee-

de Kamer. Doch daarna, in 1909 kwam hij nog eens in opspraak 

door de zogeheten “lintjesaffaire”, waarmee werd voorkomen dat 

Kuiper nog ooit eens een openbaar ambt ging bekleden.

“Tijdens een interview gaf een ‘echte’ oranje kenner Jan 

Kikkert, reeds te kennen dat de familie van Amsberg geen nazaten 

zijn van de ‘Nassau’ noch ‘van Oranje’. Emma was niets meer dan 

een afstammeling van een stalmeester langs beide kanten, via de 

bastaard Carolina, die men voor het gemak maar Carolina ‘van 

Oranje’ noemde. Vervolgens leed Wilhelmina aan een zeldzaam 

erfelijke afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, zij 
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kon namelijk geen verband in de muziek ontdekken (het verschil 

tussen lage en hoge tonen).”

“Om deze reden houdt de bloedverwantschap via Emma 

op bij de zijtak bij Willem IV, namelijk diens dochter. Daarnaast 

zou Emma naar de strekking van de grondwet, indien zij wel van 

de juiste bloedlijn was voorzien, als vrouw geen enkele aanspraak 

op de troon kunnen maken. Zelfs niet als regentes.”

“Een opmerkelijk citaat wat ik vond was deze: De his-

toricus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de 

zoveelste miskraam een kind werd geboren, met afwijkingen, 

ongeschikt als troonopvolger. Juliana zou zijn binnengebracht als 

baby van een burgervrouw uit Soest. Het toeval wil dat rond 1960 

een oudere dame de gehele dag in bejaardentehuis Nijenstede te 

Amersfoort verkondigde dat haar dochter koningin Juliana was. 

Deze dame had vroeger in Soest gewoond en werd vervolgens 

van de buitenwereld afgeschermd, net zoals de huisgynaecoloog 

van de ‘oranjes’ die rond juni/juli 2011 door politie, advocaat en 

deurwaarder van zijn bed werd gelicht en per ambulance naar een 

psychiatrische inrichting werd afgevoerd om te voorkomen dat hij 

zijn mond voorbij zou praten op oudere leeftijd.” 

“Deze passage is opmerkelijk dicht bij wat er al algemeen 

aangenomen werd en de dame waar hier over geschreven wordt 

komt zo links en rechts in citaten voor. Uiteindelijk door de gy-

naecoloog ook op te sluiten, is er een duidelijke aanwijzing dat 

Juliana alles behalve van Koninklijke bloede is.”
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Komen we even bij een heer Troelstra die tevergeefs, naar 

horen zeggen, geprobeerd heeft om politieke munt uit deze zaak 

te slaan.

“In die eerste jaren van de twintigste eeuw kwam er ook 

internationale diplomatieke belangstelling. Toen er na 1 april 1902 

nog een paar miskramen volgden werd er:

1. Hevig geroddeld over de ‘gezondheid’ van de prins.

2. Werd er hevig gespeculeerd over de troonopvolging 

    mocht de koningin kinderloos blijven. In 1902 hield 

    men al rekening met een onverhoopt overlijden van 

    de koningin.” 

“De toenmalige vicepresident van de Raad van State en de 

Nederlandse ‘onderkoning’ van dat moment, Jhr.mr. Johan Willem 

Meinard Schorer schreef in een brief aan minister Kuijper dui-

delijk: dat in dat geval onmiddellijk krachtens artikel 45 1-ste lid 

van de grondwet, de Raad van State collectief alle bevoegdheden 

van het staathoofd toevallen. De jonkheer lijkt er niet zeker van 

te zijn dat minister Kuijper dat ook weet, of wel wil weten. Er 

werd over de ernst van de gezondheidstoestand van de koningin 

zoveel mogelijk gezwegen. Er is nooit officieel melding van haar 

ziekte gemaakt voordat ze ‘hersteld’ was. Het roddelcircuit was 

niet tegen te houden of te misleiden, integendeel! Er speelde zich 

nog wat anders af en dat was onder de Duitse familieleden, die 

volgens de toenmalige troonopvolgingwet (van 1887)  recht had-

den op de troon. Het werd steeds waarschijnlijker dat Koningin 

Wilhelmina en prins Hendrik kinderloos zouden blijven. Na 7 jaar 
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en ongeveer drie maanden getrouwd werd hun eerste en enige kind 

geboren Juliana. Nu, dat werd ons voorgehouden. De geboorte, 

maar aannemelijker was ‘adoptie’ van Juliana Louise Emma Marie 

Wilhelmina, maakte aan alle speculaties over een troonopvolging 

door verre familieleden direct een einde. In 1922 werd de troon-

opvolging zodanig veranderd dat alle personen behalve Juliana 

en haar eventuele afstammelingen, van troonsopvolging werden 

uitgesloten inclusief de Duitse tak.”

8-2n Koninklijke DNA

Laten we eerst de geschiedenis doornemen van de DNA 

techniek.

In 1869 werd het DNA ontdekt. 

In 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. 

In 1953 kwam er schot in het DNA onderzoek 

In 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor 

het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA 

(sequecing genoemd). 

In 2001 werd de DNA sequenties van het humane genoom 

gepubliceerd. 

Anno 2010 is de DNA techniek dermate verfijnd dat 

met zeer grote zekerheid o.a. erfgenamen zijn te 

achterhalen.

“In de latere grondwet van 1917 werd in Art.10 (eerste 

afdeling) vastgelegd dat de troon wordt bestegen door de wettige 

nakomelingen van Willem I (1772-1843) en ook in de grondwet 
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van 1983 wordt in Art.24 vermeld dat het koningschap wettelijk 

wordt vervuld door de wettige opvolgers, ‘afstammelingen’, 

van Willem I prins van Oranje-Nassau. Hierbij is wel erg graag 

aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III. Wel 

is Emma als echtgenote erfgename van de bezittingen van Wil-

lem III (1817-1890). Wilhelmina en Juliana zijn bloedverwanten 

van Emma, doch zij zijn geen bloedverwanten van Willem III en 

Willem I en dus geen wettig opvolger van Willem I zoals in de 

grondwet aangegeven. Door gevaar voor de Monarchie wilde men 

daarna graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke vader 

van Juliana was, doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk 

vastgesteld.”

“Omdat men in 1890 er nog vanuit ging dat Wilhelmina 

een wettig kind was van Koning Willem III (1817-1890) besloot 

men, in verband met de afnemende gezondheid van deze Willem 
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III waardoor hij zijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, 

Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonop-

volging van Wilhelmina te regelen. Emma was slechts 3 dagen 

Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10 

jarige leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma voogdes 

over deze minderjarige troonopvolgster.” 

“In die tijd stond DNA onderzoek nog in de kinderschoe-

nen, er kon niet onweerlegbaar worden vastgesteld dat Wilhel-

mina, als onwettig buitenechtelijk kind, geen recht had op troon 

opvolging. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Wilhelmina, als 

onwettig kind van Willem III (1817-1890), nooit rechtmatig de 

troonopvolger had mogen worden. Het kan dus nu heden ten dage 

als onrechtmatig worden bestempeld. Het door haar in 1937 ge-

nomen ‘Koninklijk’ besluit, gesteund op het verdrag van Nassau, 

welke haar nazaten het recht op de naam van Oranje-Nassau ge-

ven, moet daardoor ook als onrechtmatig worden aangemerkt. De 

rechtmatigheid van alle opvolgende ‘Koninklijke’ besluiten door 

Juliana en Beatrix komen daarmee in een ander daglicht te staan.”

“In 1948, bij de troonopvolging door Juliana, stond DNA 

onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon nog niet met alle 

zekerheid worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet 

een afstammeling van Willem I (1772-1843) was en dus wel of 

niet gerechtigd was voor de troonopvolging. Echter bij de troon-

opvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd 

dat DNA onderzoek had kunnen uitwijzen of zij wel of niet een 

bloedverwant van Willem I (1772-1843) was en daarmee wel of 
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niet gerechtigd was voor de troonopvolging. Waarom er geen DNA 

onderzoek is uitgevoerd is niet moeilijk te raden.”

“In 1890 was het nog geen mogelijkheid voor DNA onder-

zoek in de huidige vorm. Wel was het schijnbaar mogelijk, middels 

fraude, staatshoofd te worden en is er sprake geweest van een on-

bewuste Staatsrechtelijke dwaling die in de huidige tijd op grond 

van artikel 42 lid 2 G.W. en in het verlengde artikel 119 resp. 178, 

DNA onderzoek vereist. ‘Een belangrijk punt’ waar het koninklijk 

huis geen gehoor aan wil geven. Juliana heeft pertinent geweigerd 

DNA af te staan, zelfs toen de Russen daar in 1991 om vroegen 

voor onderzoek van de opgegraven botten van de Romanovs. Met 

behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten 

van de Romanovs waren. Ook Beatrix weigert resoluut DNA af te 

staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA 

materiaal af te hebben gestaan voor onderzoek. De onderzoeker 

Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten) beves-

tigde dit verhaal en zegt hierover een schriftelijke verklaring te 

hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita DNA 

materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal. 

De onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen, 

maar heel snel werd beweerd dat het laboratorium onderzoek naar 

Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om 

te twijfelen aan de Oranje afkomst van Beatrix, maar dat is onder 

het mom van ‘staatsbelang’ in Nederland snel te regelen. En dat 

is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak 

van een laboratorium op een geheime locatie in Rusland. Dan 

reist de vraag: Hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita 
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en haar advocaat stellig beweren dat Margarita geen DNA heeft 

afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te 

ontzenuwen door juist wel DNA materiaal af te staan, of moet dit 

juist worden voorkomen, kostte wat het kost?”

Nu komen we op een zeer opmerkelijke uitspraak die on-

der mijn ogen kwam. Een doordenker en zeker een beangstigde 

gedachte.

“De stamboom zoals hij bekend is en vast ligt van deze 

Koninklijke familie, maakt het mogelijk dat er honderdduizenden 

Nederlanders ook recht kunnen maken op de troon. Want we zijn 

als familie zeker wel eens bij elkaar geweest. De stamboom van 

onze ‘zogenaamde Koning’ is niets meer dan een bij elkaar geraapt 

groepje waar blijkbaar veel in gefraudeerd is en ons in sprookjes 

moet doen geloven. Maar we houden toch nog de slag om de arm 

en zijn bereid dit alles terug te trekken als er een DNA onderzoek 

zou komen wat te vertrouwen is en ook weer niet gemanipuleerd 

zal worden door deze familie.”

Nu komen we op een punt waar uit blijkt dat de Oranjes 

veel te verbergen hebben. Vóór de eventuele troonopvolging door 

Willem Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van 

Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA 

onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem Alexander wel of 

niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843). Men heeft 

alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar 

en nalatig zijn indien men dit achterwege laat. In dat geval stuurt 
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men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt 

men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking. Zo 

ver bekend is dit onderzoek niet gedaan en heeft ook Alexander 

dit onderzoek geweigerd.

Wat we dus kunnen concluderen uit dit hoofdstuk en de 

vele historische uitspraken en handelingen vanuit de Oranjes is, 

dat er absoluut geen nazaten zijn van de Oranjes en dat ze on-

rechtmatig en illegaal zich als heersers over Nederland uitspreken.

Hier zien we het beeld van Caterina II (Catherina de Grote) 

van Rusland, welke staat te pronken in één van de zalen. Catharina 

de Grote heeft via kroonprins Willem Alexander (1840-1879) nog 

steeds levende bloedverwanten in Nederland en wel via de dochter 

van deze Willem Alexander en Agatha Barones van Lynden, die in 

het geheim in Parijs waren getrouwd. De hieruit geboren dochter 

werd Geertruida Fok genoemd en vertoonde de bekende voetaf-

wijking van de Romanovs. Ook haar nog levende nabestaanden 

hebben deze kenmerkende voetafwijking.

8-2o De Nederlandse politiek

Doordat de politiek in Nederland alles beschermt wat de 

Koninklijke familie aangaat, is het onmogelijk om recht te halen 

via de wegen die voor een burger zijn weggelegd. Er worden geen 

wetten getekend die tegen de (financiële) belangen van deze fami-

lie zijn. Doordat de macht niet gescheiden is door een bijvoorbeeld 

“Constitutioneel Hof” kan via kleine “nood en reparatiewetjes” 
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niets gedaan worden tegen deze familie, die zelfs een eigen Ko-

ninkrijksstatuut hebben wat overal boven uit steekt en overruled. 

Nederland is een van de weinige landen waar de grondrechten van 

de bevolking, de belastingbetalers dus degenen die financieren, 

niet beschermd worden. Als goede slaaf dienen alle ambtenaren 

en bestuurders in openbare dienst de eed van trouw aan de koning 

af te leggen. Zij worden namelijk benoemd door een koninklijk 

besluit. Nederland heeft geen regering maar een kabinet die slechts 

één familie ten dienste staat. Er is nog nooit een wet getekend door 

het staatshoofd, dat tegen het belang van hetzelfde staatshoofd in 

gaat. Door bezuinigingen wordt de burger via vele belastingen en 

foefjes geheel uitgemolken. Als corporatieve multinational betaal 

je geen belasting en duidelijk heeft dit huis er zelf vele belangen 

bij. Er bestaat geen “dienen van de burger” maar “dienen als slaaf” 

voor deze familie.

PSP Kamerlid Van der Spek (1980) noemde het huis van 

“Oranje” altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met 

name mee dat Willem V geen zoon van Willem IV zou zijn. Onder 

andere was Willem IV homosexueel en had de aandoening fimosis 

gepaard gaande met chronische ontsteking van het preputium van 

de micropenis. Echter voor troonopvolging heeft men wel doen 

geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou 

als meisje, overigens volgens de Salische Wet, nooit in aanmerking 

kunnen komen want de opvolging moest de patriarchale manne-

lijke lijn zijn en bastaard kinderen werden volledig uitgesloten.
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De Nederlandse politiek is zoals je ziet werkelijk slaaf 

van het koninklijk huis en dat zien we keer op keer als er weer 

zaakjes geregeld moeten worden. In het verleden hadden we an-

dere moorden die werden uitgevoerd omdat mensen op gevoelige 

plaatsen te veel wisten. Heer P. Fortuyn is zo’n  iemand. Hij bezat 

te veel info en als deze man premier was geworden (wat niet van 

de kroon mocht) zou er niet veel meer over zijn gebleven van het 

koninkrijk der Nederlanden. De moord op mevrouw E. Borst is 

er ook een duidelijk voorbeeld. Ze speelde het spel niet langer 

meer mee tussen Demmink en Willem Alexander. Maar meerdere 

ministers zijn op onverklaarbare wijze nog wel eens ”vervangen” 

of “verplaatst” naar andere functies. Dat zien we heel veel in de 

hoek van justitie waar dan een minister niet altijd willend is om 

onder zijn verantwoordelijkheid zeer bedenkelijke documenten 

te tekenen of zaken te seponeren. Maar we gaan door in de tocht 

van de oranjes.
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8-3 De ongrondwettige vlucht van koningin 
      Wilhelmina en haar regering in mei 1940

In dit hoofdstuk willen we nog een belangrijk deel aan-

halen in de wereld van de koningen en hun prinsessen. Want wat 

blijkt, en daar is een belangrijk punt voor die mensen die soeve-

rein willen worden, onze koningin Wilhelmina heeft haar ambt 

als koningin ook nog eens verspeeld door in de 2de wereldoorlog 

te vluchten naar Engeland. Buiten dat er al veel gesjoemeld is 

met de stamboom en rechtmatige eigenaar van het koningschap, 

heeft deze vrouw ook nog eens verzaakt als zijnde koningin. Wie 

haar beschermde gaan we later nog op terugkomen maar eerst 

de officiële stukken en artikelen met citaten van die mensen die 

toentertijd hier al voor waarschuwden.

Terwijl de strijd nog in volle gang was, en er nog dagelijks 

Nederlandse militairen sneuvelden, vluchtte koningin Wilhelmina 

en haar regering op 13 mei 1940 naar Engeland.

Vijf dagen daarvoor, op 8 mei 1940, had de Nederlandse 

pers nog het volgende uit de mond van prinses Juliana vernomen:

“Een opmerkelijke uitspraak was dat prinses Juliana 

schreef dat Van Loon behoorde te weten dat vijf eeuwen lang het 

Huis van Oranje voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen. 

Dit is natuurlijk bezijden de waarheid, want in 1795 was stad-

houder Willem V ook al met zijn gezin naar Engeland gevlucht.
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-  In de ochtend van 13 mei 1940 kwam het 

 prinselijk gezin aan in Harwich.

-  Om 10 uur die ochtend vertrok koningin   

  Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar   

  een Engelse torpedobootjager (de HMS   

  ‘Hereward’) op haar wachtte.
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-  Een uur eerder (rond 9 uur) had het kabinet-  

  De Geer te horen gekregen dat de koningin   

  zou vetrekken. Waarheen was niet duidelijk.

-  ‘s Avonds om 19.20 uur vertrok ook de   

  ministerraad met een Engelse torpedobootjager  

  uit Hoek van Holland naar Engeland, echter 

 zonder de ministers Steenberghe en Van Rhijn,  

  zonder enige opdracht aan de opperbevelhebber

 generaal Winkelman, zonder bericht aan de 

 voorzitters van de Kamers en zonder enige 

 overdracht van bevoegdheden aan de 

 secretarissen-generaal.

-  Minister Steenberghe heeft later de 

 secretarissen-generaal en generaal Winkelman 

 in een bijeenkomst in kennis gesteld van het 

 uitwijken van koningin en regering, en het gezag 

 overgedragen aan Winkelman. Toen generaal 

 Winkelman in krijgsgevangenschap geraakte, 

 ging het gezag over naar Rijkscommissaris   

  Seyss-Inquart.”
Bron: Drs. R.L. Schuursma, ‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’, 

p.378-379
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Op 13 mei 1941 stond er het volgende in de Nieuwe 

Leidsche Courant en andere dagbladen te lezen:
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Dit “vluchtverhaal” werd lange tijd als Duitse propaganda 

beschouwd, totdat in het archief van het Britse War Cabinet een 

niet eerder gepubliceerd document werd aangetroffen, waaruit 

glashard bleek dat er wel degelijk in de herfst van 1939 via de En-

gelse gezant Neville Bland volop onderhandelingen gaande waren 

met de Britten over het vertrek van het Nederlandse koninklijke 

gezin naar Engeland.



44 - De MATRIX van het systeem

De eerste voorbereiding op 13 november 1939
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8-3a De prins in Londen

De historicus Kikkert schrijft in zijn boek ‘De Prins in Londen’: 

“De mythe dat de Oranjes min of meer onverwacht in de 

meidagen 1940 gedwongen werden het vaderland te verlaten, 

terwijl zij dat nooit van plan waren, kan inmiddels als 

achterhaald worden beschouwd. Er waren eerdere, meer en 

uitgebreidere voorbereidingen voor een vertrek getroffen 

dan algemeen bekend is geworden; de weergave in het 

beeldvormende standaardwerk van dr. Loe de Jong is in dit 

opzicht op z’n minst onvolledig.”

“De Prins der Nederlanden ging dus mee naar Engeland en 

volgde daarbij een van de vluchtroutes, die voorafgaande winter 

nauwkeurig was bepaald. Nog vijf dagen vóór de Duitse inval had 

prins Bernhard, slechts vergezeld van één ondergeschikte, alle 
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wijkplaatsen en vluchtroutes persoonlijk geïnspecteerd. Wilhel-

mina vond het niet nodig de ministers op de hoogte te stellen van 

haar vertrek, ook niet de eerste minister jhr. D.J. de Geer (CHU) 

en minister van Oorlog A.Q.H. Dijxhoorn (partijloos). Zij bleven 

tot het laatste ogenblik onkundig van Wilhelmina’s plannen.”
Bron: J.G. Kikkert, ‘De Prins in Londen’, 2004, p.10-12
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8-3b De reactie van oud minister president Colijn

Verontwaardiging over het vertrek van de Nederlandse 

regering en over de capitulatie deed Colijn de gal overlopen, zoals 

bleek uit het hoofdredactionele commentaar “Het Einde” dat op 

15 mei 1940 in De Standaard verscheen. Zonder het woord zelf 

uit de pen te laten vloeien, beschuldigde hij de ministers toch wel 

degelijk van lafheid.
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8-3c De reactie van de burgemeester van Zwolle, Arnoldus 
        van Walsum

En zo sprak burgemeester Van Walsum op 15 mei 1940 

voor de radiodistributie de bevolking toe: “Dat de koningin met 

de regering vlucht, terwijl er nog jongens voor haar in het vuur 

gaan, is misdadig. Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor 

een vorstin uit het Huis van Oranje”.
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8-3d Opmerking van oud verzetsman mr. J.E van Starp 
         in 1950

“Toen de Duitsers in mei 1940 ons land onder de voet 

liepen, is onze toenmalige regering gevlucht, ons daarbij in de 

grootste moeilijkheden aan ons lot overlatende.”

“Achteraf is door deze lieden het voorwendsel bedacht (Dit 

is later door de Parlementaire Enquête Commissie bevestigd) dat 

zij doelbewust naar Engeland zouden zijn gegaan om van daaruit 

de strijd tegen de overweldiger voort te zetten.”

“Daargelaten dat aan zo’n voorwendsel niet de minste 

waarde kan worden toegekend, indien dit verzonnen is, schiep dit 

een valse indruk omtrent de mentaliteit van deze lieden; de indruk 

namelijk, dat plichtslievendheid, strijdkracht en vaderlandsliefde 

de drijfveer van hun handelen was, en wij hier in Holland hebben 

daar in al onze ellende maar al te graag in geloofd. In Londen 

werd dit gezelschap gecompleteerd door zeer vele, soms hoge 

officieren, die in de meidagen het laagste hadden gedaan wat een 

militair maar kan doen, namelijk hun regiment in oorlogstijd in 

de steek laten.”
Bron: mr. J.E. van Starp, ‘De dolkstoot in de rug van het Nederlandse 

volk’, 1950, p.32-33

“Dat men er in de loop van de oorlogsjaren, niet in de 

laatste plaats door de propaganda van Radio Oranje, anders over 

is gaan denken, neemt niet weg dat velen op 14 mei 1940 diep 
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verontwaardigd waren en zich in de steek gelaten voelden. Heel 

wat manschappen van de marinekazerne te Amsterdam smeten 

die dag uit pure frustratie de wapens en munitie in het IJ. In Den 

Haag is het voorgekomen dat men slalommend de straat over moest 

vanwege de her en der uit de ramen geworpen statieportretten van 

de ontkomen koningin. Nog steeds leven er ooggetuigen die dit 

kunnen bevestigen.”
Bron: Nanda van der Zee, De Volkskrant, 27 februari 2001

8-3e Gaan we even van artikel 21 van de grondwet wat 
         citaten doornemen

Artikel 21: “In geen geval kan de zetel der Regering buiten 

het Rijk worden verplaatst.”
Bron: J.A. Fruin, ‘De Nederlandse wetboeken’, p.4

Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 bij de aanvaar-

ding van de kroon: “Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik 

de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.”

“Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied 

des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik 

de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne 

onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevorde-

ring van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal 

aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals 

een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God 

almachtig!”
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“Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 

1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het (pas 

in 1983 geschrapte) artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de 

zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door 

de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf 

in feite opgeheven.”
Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997

“Volgens artikel 21 van de in 1940 geldende grondwet 

mocht de zetel van de regering ‘in geen geval’ naar het buitenland 

worden verplaatst. De Nederlandse regering die gedurende de 

oorlog vanuit Londen opereerde heeft dus in feite de grondwet 

geschonden.”
Bron: ‘Wilhelmina krijgshaftig of laf?’, NRC, 19 maart 2001.

“Met haar ongrondwettelijke vlucht naar Londen had de 

vorstin de Staat der Nederlanden op een presenteerblaadje uit-

geleverd aan de Duitsers, die Nederland tot hun eigen verbazing 

vrijwel rimpelloos zagen transformeren in een vazalstaat.”
Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999

“Door Wilhelmina’s reeds in de herfst van 1939 geplande 

vlucht kwam het aanvankelijk door de Duitsers geplande militair 

bestuur in Nederland (per decreet op 9 mei 1940 aangesteld) te 

vervallen en werd het vervangen door een civiel bestuur onder 

leiding van de notoire antisemiet Seyss-Inquart, die het Neder-

landse ambtenarenapparaat volledig naar zijn hand wist te zetten.”
Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.
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“Naar de geest van het oorlogsrecht waren de Duitsers 

zelfs verplicht om ook het civiele bestuur over te nemen nadat 

Wilhelmina met haar vlucht had geabdiceerd. Toen de ministers 

haar achterna gingen, betekende dat het einde van de grondwet. 

De overdracht van de regeringsmacht aan generaal Winkelman was 

al onwettig. Volgens het oorlogsrecht waren de Duitsers vanaf dat 

moment verplicht het civiele bestuur over te nemen. Ze moesten 

de orde handhaven. Debellatio, zo noemen de geleerden dat. Vanaf 

dat moment mochten de Duitsers alle maatregelen die ze maar 

wensten aan het burgerlijk bestuur voorschrijven. Seyss-Inquart 

was het wettige Nederlandse gezag. Je zou kunnen zeggen dat Ne-

derland met het aantreden van Seyss-Inquart als Rijksstadhouder 

ook geen bezet land meer was, maar een vazalstaat van Duitsland 

was geworden.”
Bron: Mr. Henri Look, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997
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“De koningin mag dan wel Londen tot zetel van de regering 

uitroepen, maar dat is volgens de grondwet een onmogelijkheid 

en bovendien een loze kreet als men tegelijkertijd de feitelijke 

macht bij Winkelman achterlaat. In dat licht is het niet moeilijk 

de koningin te beschouwen als iemand die vrijwillig de benen 

had genomen naar een zelfgekozen ballingsoord, waar ze niet 

door een formele regering, maar door een groep rebellen zonder 

gezag werd omgeven.”
Bron: Nanda van der Zee, ‘Om erger te voorkomen’, 1997/2, p.151

“Men had (in Londen) geen enkele moeite met de grond-

wetsbepaling die zei dat de zetel van het Rijk nimmer buiten 

Nederland kon worden verplaatst terwijl dat toch met ingang van 

13 mei 1940 wel degelijk het geval was.”
Bron: Koos Groen, ‘Er heerst orde en rust’, 1979, p.35

“De Nederlandse regering week in mei 1940 naar Londen 

uit. Zoveel weet iedereen nog wel. Maar er was elders nog vrij 

Nederlands grondgebied: Suriname, de Nederlandse Antillen en 

Nederlands Indië. Het publiek mag best weten dat er tussen Lon-

den en Batavia in 1940-1941 een intensieve gedachtewisseling is 

geweest over het uitwijken van de Nederlandse regering, inclusief 

de Vorstin, naar Nederlands Indië. De Minister van Koloniën te 

Londen en de Gouverneur Generaal te Batavia waren daar voor-

standers van. Minister van Buitenlandse zaken en koningin Wil-

helmina voelden er minder voor, de laatste waarschijnlijk totaal 

niets. Naarmate de oorlogsdreiging in het Verre Oosten toenam, 

ebde de discussie over de zetelverplaatsing weg. Wat historisch 
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overeind blijft is: de Nederlandse regering en koningin konden 

naar Nederlands gebied uitwijken.”
Bron: Prof. dr. N. Beets, NRC, 29 september 1979

8-3f Ben Endlich over de meidagen 1940 en de vlucht 
        van koningin Wilhelmina

“Op 10 mei 1940 werd ik ingedeeld bij een groep met 

bestemming Rotterdam. Als bewapening kreeg ik een geweer 

mee, daterend uit het eind van de 19e eeuw, zonder draagriem, 

plus zestig patronen en twee handgranaten met het dringende 

verzoek ‘er toch vooral zuinig op te zijn’. Maar het vertrek naar 

Rotterdam werd afgeblazen.” 
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“Men vertelde ons over de vlucht - nog niet eens wetende 

dat die al ruim een half jaar tevoren gepland en georganiseerd 

was - van koningin Wilhelmina op 13 mei naar Engeland met 

in haar kielzog het van niets wetende kabinet, met uitzondering 

van de twee jongste ministers die later volgden. Verbijstering, 

onbegrip, woede om het zich in de steek gelaten voelen, streden 

in mijn kop om de voorrang. Daarin stond ik niet alleen. Toen ik 

uit verbittering mijn geweer en munitie in het water van het IJ 

smeet, volgden de anderen mij na.”  

“Wij voelden ons verraden - althans zo verging het mij - 

door het symbool om wie wij ons uniform droegen voor koningin 

en vaderland! Hoe koningsgezind ik ook gebleven ben - daar heeft 

mijn Indische opvoeding van indertijd wel voor gezorgd - dat het 

verraad was, vind ik tot op de dag van vandaag.”

“Immers, koningin Wilhelmina’s vertrek liet het bestuurlijk 

vacuüm achter dat aan Hitler de gelegenheid bood, het reeds door 

hem ingestelde militaire bestuur te vervangen door een nationaal 

socialistisch civiel bestuur.”

“Dit heeft niet alleen immense gevolgen gehad voor het 

jodendom (Volgens de historica Nanda van der Zee wees niets 

erop dat de Duitsers vóór de inval van plan waren een civiel be-

stuur in Nederland te vestigen.) in Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, maar ook voor de Nederlandse politie die daardoor 

het directe verlengstuk werd van Rauters Duitse politie.”
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“Dat alles was in flagrante strijd met het alom gehoorde 

alibi van het ‘landsbelang’. Hier heeft louter persoonlijk belang 

een rol gespeeld, anders had de koningin de zetel van de regering 

- en dat had ze volgens de grondwet ook moeten doen - niet bui-

ten, maar binnen het rijk verplaatst: naar Nederlands Oost Indië!”

“Het hierop betrokken artikel in de grondwet is geheel 

verdwenen, na publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 

17 februari 1983 als ‘plechtig aangekondigde veranderingen in 

de Grondwet’. Het is op zijn zachtst gezegd een merkwaardig 

feit, dat de Toelichting die uitsluitsel zou moeten geven over deze 

wijziging - ondanks al mijn pogingen die op te sporen, ontraceer-

baar blijkt te zijn. Precies twee weken nadat ik mijn wapentuig in 

het IJ had gegooid, werd ik uit krijgsgevangenschap ontslagen.”

“Nog steeds kijk ik er met verbazing op terug hoe snel 

het gewone dagelijkse leven na die vijf oorlogsdagen, nu onder 

Duitse bezetting, zich hernam.”

“De bloemenveilingen in Aalsmeer vonden na een week 

alweer plaats, het openbaar vervoer kwam dadelijk op gang, de 

Beurs ging open alsof er niets was gebeurd, de politie surveilleerde 

als vanouds in de straten en de mensen hervatten hun werk.”
Ben Endlich (Batavia, 1916-Haarlem 2006) tegen Nanda van der Zee 

in ‘De oorlog na de oorlog, 2006, p.56-58

“Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had de 

Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Seyss-Inquart 
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kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina 

overnemen.”
Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997

“Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland 

kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een 

Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig 

is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking.”

“In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun 

post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog 

overleefd. In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van 

de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal 

Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in De-

nemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd.”
Bronnen: I. Gutman, ‘Encyclopedia of the Holocaust’ en Nanda van der 

Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997

“Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de 

joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden 

dan ook geen ‘Westerbork’.”

8-3g Bijlagen

Het is duidelijk dat koningin Wilhelmina met haar vlucht 

naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op de grondwet heeft 

geschonden (geabdiceerd noemt men dat). Artikel 21 van de 

grondwet verbood namelijk dat de zetel van de regering buiten 
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het rijk zou worden geplaatst. Door artikel 21 van de grondwet te 

overtreden heeft ook de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. 

Dit artikel is niet nieuw en ook niet van die tijd maar stamt al uit 

1815. Toen heette het nog artikel 29. In 1848 is het gewijzigd in 

artikel 26 en in 1917 in artikel 21. Met de grondwetsherziening 

in 1983 is het artikel pas geschrapt.

zie rechts onderaan “zetel”
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Tijdens de grondwetsherziening van 1922 was al eens 

ter discussie gesteld of het wenselijk was om de mogelijkheid 

tot verplaatsing van de regeringszetel buiten het Rijk in tijd van 

nood in de grondwet op te nemen. De toenmalige regering vond 

het echter niet nodig om artikel 21 hierover aan te passen.
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Na de oorlog was kritiek op de Londense regering straf-

baar. Zelfs als men verwees naar artikel 21.
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Uit al deze officiële documenten blijkt duidelijk dat het 

Koninklijk huis geen recht heeft op de kroon, laat staan op het 

bepalen van een land. Dit alles is zeer bedenkelijk en is ons totaal 

rechtssysteem, wat zweert bij de kroon, totaal ongeldig en illegaal. 

Laten we dan niet in een communistisch stelsel leven, nee, erger 

nog, miljoenen mensen worden voorgehouden dat er een leider 

is. Deze “leider” zit er dus via een staatsgreep en via het alsmaar 

aanpassen van regeltjes en wetten. Deze “leider” en zijn familie 

zou een ware leider zijn als ze eens hun eigen wetten gingen na-

leven en eens beginnen een DNA test te doen. Daarnaast zou deze 

familie zich moeten schamen dat ze rond de 1 miljoen mensen in 

eigen land en enkele miljoenen her en der op de wereld, als slaven 

onder zich heeft onder valse voorwendsels!

We gaan deze familie nog wat dieper doorlichten in de 

komende hoofdstukken.

 



63- De MATRIX Deel2

8-4 Het archief van de “Oranje” familie

We gaan nu de grote reis maken in de familie die meemt 

Nederland te bezitten en haar bevolking alsmaar leugens voor mag 

houden. In 1898 trof Wilhelmina een archief aan over de “Oranjes” 

en dat moet haar zeker niet vrolijk gemaakt hebben. Er bleken twee 

mensen te zijn die de kunst van vernietigen beheersten. Bernhard 

was er eentje die nog wel eens hield van opschonen en zo ook het 

nationaal archief. Zo wordt er een werkelijk valse beeldvorming 

en zoals altijd een valse geschiedenis gecreëerd. 

8-4a Financiën

Men neemt aan dat de Koninklijke familie één van de 

rijkste families is in Nederland met een geschat vermogen van 

ongeveer 50 miljard wat goed is voor een minimale rente / divi-

dend inkomsten van 2 miljard per jaar. Bernard had eens kritiek 

op de rekenwijze van het Amerikaanse blad Forbes waarbij Quote 

het vermogen van de “Oranjes” bijstelde naar 1 miljard. Op dat 

moment heeft Quote de Familie Brenninkmeijer die kennelijk toen 

30 miljard bezat dit maar teruggebracht naar 10 miljard.

Financieel zit de Koninklijke familie er niet slecht bij. We 

gaan het even op een rijtje zetten.

-  26% groot aandeelhouder van KLM dat bij het  

  miljarden vermogen van de KLM met als 

 dochter maatschappijen; Martinair,Transavia en  

  Kenya Airways. 
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-  Daarnaast natuurlijk nog de 12% (+14 % onder 

 de familie) aandeelhouder bij de Royal Dutch. 

 De splitsing is een truckje om niet op de lijst 

 van aandeelhouders te komen te staan die geldt 

 als je boven de 15% komt. Zo wordt de familie 

 niet genoemd in het Nederlandse jaarverslagen 

 van de Shell, maar wel in het buitenlandse 

 jaarverslagen als zijnde “Major shareholder”.

-  Shell had in 2005 een eigen vermogen van 

 91 miljard en een totale activa van 220 miljard. 

-  We halen ook even aan de revenuen van de 

 Opium handel in Nederlands-Indië dit via Willem 

 I verkregen, al heeft men daar geen enkel recht op. 

 Dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen, 

 niemand weet echter het fijne ervan. Wat wel naar 

 buiten is gekomen is dat er domeinen in 1848 door 

 Willem II tot “Kroondomein” gegeven is aan de 

 Staat. Door dat foefje krijgt de koning jaarlijks een 

 inkomen uit de landskas. 

-  Tenslotte heeft men nog extra inkomsten uit diverse 

 betaalde commissariaten. Dat zijnde als staatshoofd 

 en als lid van de Bilderberg groep, “de nieuwe 

 wereld orde”, die een ondemocratische 

 invloed hebben op de landelijke politiek.

De toelagen roepen vele vraagtekens op. Is het 39 miljoen 

per jaar, of 113 miljoen per jaar of zijn ze hoger dan 220 miljoen 
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per jaar? Op die vraag antwoordde Premier Balkenende bewust 

vaag en zei: 

-  Koningin Beatrix 5,1 miljoen (inkomen 834.000, 

 4,3 miljoen voor de kosten van het personeel). 

-  Prins Willem-Alexander 1,4 miljoen (inkomen 

 248.000, 1,1 miljoen overige kosten). 

-  Prinses Maxima (inkomen 248.000, 376.000 kosten 

 personeel en materiële uitgaven). 

-  Functionele uitgaven 27 miljoen (o.a. voor gebruik 

 regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, 

 onderhoud zeilschip de Groene Draeck, kosten  

  departement van de hofmaarschalk).

Maar zijn de ware bedragen naar verluidt niet: 

-  11 miljoen binnenlandse zaken werkzaam voor het 

 koninklijk huis. 

- 5,6 miljoen Verkeer en waterstaat werkzaam voor 

 koninklijk huis.

-  8,5 miljoen Vrom, ambtenaren voor 

 koninklijk huis. 

-  78 miljoen ambtenaren/groene draak 

 regeringsvliegtuig, etc. werkzaam voor het 

 koninklijk huis. 

Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij, diverse betaalde 

commissariaten, Olympisch Comité en speciale declaratie voor 

officiële bezoeken in functie. 
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Zo declareerde schijnbaar Prins Maurits 204.000 euro bij 

Verkeer en Waterstaat voor 2 dagen werk per week. 

Men verzwijgt de overige familieleden die dus ook toe-

lages krijgen. Praten we nog niet over wat er in hun privé leven 

blijkbaar wordt gesjoemeld; Lockheed, Northrop, wapenhandel, 

doorsluizen van geld en buitenechtelijke relaties!

Wat helemaal krom is, is het volgende: Als burger kun je, 

wanneer je één misstap begaat, een functie bij overheid of semi 

overheid wel vergeten. Het is zelfs zover dat als je maar ver-

dacht wordt van criminele contacten, lig je er uit. Maar als je de 

juiste  naam bezit, of van het koningshuis komt, kun je blijkbaar 

onbeperkt je begeven in de meest louche kringen. Dat gaan we 

nog uitvoerig bespreken. Want ook op ons eiland was en is dat 

duidelijk te zien.

Zo hebben we ook de onkosten van Koninginne- en 

Prinsjesdag wat in de moderne tijd koningsdag heet, maar daar 

staat tegenover dat deze “dagen” meer oplevert voor o.a. de 

middenstand. Praten we nog niet over de staatsbezoeken van de 

koning(in) die veel geld kosten, maar ook dit schijnt voldoende 

economische opbrengsten te genereren die dan hieraan worden 

gekoppeld. Toch moet men dit niet overdrijven, want de VOC was 

ook een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf en dat zonder 

koningshuis. Ook de president van de Franse Republiek sleept de 

nodige opdrachten binnen.
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Juliana verkocht naar horen zeggen op een gegeven mo-

ment alle paleizen aan de Nederlandse staat, onder voorwaarde dat:

1  Alleen de “Oranjes” erin zouden mogen wonen.

2  De Nederlandse staat als eigenaar voor het 

 onderhoud zou opdraaien. 

3  Mocht de monarchie ooit vallen, de paleizen terug 

 geschonken zouden worden aan de “Oranjes”. 

Hieruit blijkt, toen al, dat de oranjes niet zo zeker meer zijn van 

hun plaats.

Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18.775,- gulden) 

werd in 1971 voor 1,9 miljoen aan de Staat verkocht.

Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse 

Noordeinde voor ruim 3 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het 

pand bleek in 14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen.

De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “ko-

ningin” werd door Balkenende verklaard dat zij volgens hem te 

weinig had gekregen. 

Even Maxima haar beurs doorlichten. Ze schenkt kennelijk 

eerst 128.000,- euro (200.000 dollar) van haar staatsuitkering aan 

een katholieke Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio. Wat 

een man is met twijfelachtige politieke voorkeuren. Vervolgens 

gaat mevrouw Maxima aan de Nederlandse minimalijders uitleg-

gen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. Verder liet 

Maxima Zorreguieta weten in een interview dat de veiligheid in 
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Argentinië tijdens het Videla regiem onveilig was en dat ze elke 

dag een andere route moest nemen. Ze wist dus duidelijk wat er 

gaande was in dat land.

In de troonrede had Beatrix het nog over de “broekriem 

aanhalen”, wat geldend is voor het gewone volk maar niet voor 

de “Koninklijke familie’. 

Even een opmerkelijke foto.

De foto komt uit een editie van ‘Het Leven”, 12e jaargang, 

nr. 25, dinsdag 19 juni 1917, pagina 816. Het onderschrift luidt: 

“De indrukwekkende parade door de straten van New York, ter eere 

van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den voorgrond 

de Amerikaansche ‘Hulde aan de vlag’: The Stars and stripes 

forever!”. Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de 

Public Library (links) in New York, mei 1917. 
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Zien we hier niet het Euro teken en rechts de rijen mensen 

in 2 x 1 rij dik en vervolgens meerdere rijen, die mogelijk een da-

tum aangeven 1-1-2002? Toeval? Ik denk het niet en dat al in 1917.

8-4b Landverraad

Door bij meerdere steekhoudende argumenten onder-

bouwd, blijkt dat Bernhard vóór en tijdens het Engeland Spiel als 

landverrader bestempeld kan worden. Met die informatie kun je, 

je afvragen of niet de gehele “Koninklijke familie” hiervoor in 

aanmerking komt. Feiten wijzen uit het contact tussen de Rege-

ring in ballingschap te Londen en de collaborerende instanties en 

figuren die tot stand zijn gebracht. De “Regering” te Londen wordt 

uitsluitend waargenomen door de ongrondwettelijk en dictatoriaal 

optredende Koningin Wilhelmina. Dit alles werd bijgestaan door 

Prins Bernhard.

Er werden algemene voorwaarden aan de Parlementaire 

Enquêtecommissie gesteld. Een ervan was: De handelingen van 

het Staatshoofd (Koningin Wilhelmina) kon en mocht de Com-

missie niet onderzoeken. Dat volgens de grondwet die maakt dat 

de Koning(in) onschendbaar is.

Prins Bernhard ging door in zijn handelen en werd in 1933 

lid van de NSDAP, SA en SS.

Dat was de reden voor “Koningin Wilhelmina” om Juliana 

aan deze Bernhard te koppelen.
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Zeer opmerkelijk was dat op 6 januari 1937 Bernhard 

en Juliana trouwden onder het spelen van het door Juliana aan-

gevraagde Nazi Horst Wessellied, onder het uitbrengen van de 

Hitlergroet onder de gasten. 

Ook opmerkelijk is de uitspraak van Wilhelmina op sep-

tember 1933, acht maanden na de Machtsübernahme van Hitler in 

Duitsland, waarbij zij sprak over de aanpassing bij de “gewijzigde 

wereldomstandigheden”, welke ons een “gelukkige toekomst” 

zouden brengen.

Nederland capituleerde op 14 mei 1940. Zowel de Neder-

landse regering als koningin Wilhelmina vluchtten naar Londen. 

De secretarissen generaal was haar vertegenwoordiger bij de 

Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart. In de geschiedschrijving 

leest men hier nauwelijks wat over. Als secretarissen generaal zijn 

de officiële collaborerende vertegenwoordigers van Wilhelmina 

in Londen bij Seyss-Inquart in Den Haag. De SS generaal Rauter 

is Generalkommissar für das Sicherheitswesen (openbare orde 
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en veiligheid) en zur besonderen Verwendung, vorming van de 

openbare mening, en de uitvoering van bijzondere opdrachten 

van de Reichskommissar en de baas van het gehele SS complex 

in Nederland. Seyss-Inquart had in juli 1940 aan Hitler al gemeld 

over de gedachte bij “enkele vooraanstaande lieden” om in Ne-

derland een “regent” aan te stellen, waarbij het Reich de garantie 

zou geven Nederlands Indië voor Nederland te behouden.

Wat we niet mogen weten is dat koningin Wilhelmina 

en prins Bernhard, als vertegenwoordigers van de multinatio-

nal onderneming het “Huis van Oranje” hebben gecollaboreerd 

met Hitler, en de stromannen van de Duitse en Amerikaanse 

multinationals waren. In het Englandspiel was, als Duitsland de 

eindoverwinning zou behalen, er een Duits / Brits / Nederlandse 

collaboratie opgezet wordt waarbij de Kroon de beschikking weer 

zou krijgen over Nederlands Indië. Het zou opgenomen worden 

in de Germaanse Nieuw Orde. Nederland zou dezelfde aparte 

positie toegewezen krijgen als die het Heilige Roomse Rijk had.

In augustus 1940 schreef Wilhelmina aan Juliana over een 

“kans” en “regeling” met de Duitsers, waarbij Nederland in een 

Duits Europa toch een zekere zelfstandigheid zou behouden. Iets 

dat vooral speelde in de gedachte van de toenmalige premier in 

ballingschap, De Geer. Wilhelmina hoopte vrij en met onbelem-

merde mogelijkheden de noodzakelijke schoonmaak en opbouw 

tot stand te brengen. “En zonder Kamer om haar te hinderen en 

een zakelijke oplossing nastrevend”.
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Al in de zomer van 1941 had koningin Wilhelmina haar 

bewijs van instemming en aanmoediging voor die collaboratie 

geleverd. Dat aan H.L. Woltersom, de organisator van de col-

laboratie van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn Commissie 

Woltersom. Woltersom verklaarde toen dat hij het bewijs daarvan 

in zijn kluis had liggen. 

Bij alle concrete denkbeelden die aan de koningin werden 

voorgelegd, sprak haar er maar één aan: Dat prins Bernhard bij de 

bevrijding een belangrijke taak zou krijgen; zij vond dat de taak 

van prinses Juliana nog belangrijker moest zijn en zond dienaan-

gaande op 4 april 1941 aan haar dochter het volgende telegram: 

“Hier in overweging plan voor algemeen herstel bij thuiskomst. 

Wens jou en B(ernhard) leiding in handen te geven. Stel voor, 

jij voorzitter commissie van herstel op economisch en militair 

gebied’ (economisch èn militair: de door Gerbrandy voorgestelde 

combinatie). ‘B(ernhard) vice-president en commissaris-generaal, 

omgeven door deskundige werkkrachten. B(ernhard) ermee eens, 

met restrictie dat je je niet verplicht alle vergaderingen bij te wo-

nen omdat anders geen tijd voor familie. Dit brengt mee dat jullie 

samen rondgaan om je op de hoogte te stellen van verwoestingen 

en leed en mij verslag uitbrengen.” 

Minister president Gerbrandy in ballingschap (opvolger 

van de Geer), die in die tijd bij zijn beleid voortdurend rekening 

hield met de wensen van de koningin, even denkend aan de ge-

heime nota over het naoorlogs staatsbestel die hij haar in april 

voorlegde, kon niet langs het feit dat in januari vijf ministers zich 
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voor de tweede maal uitspraken om de regeringszetel naar Indië 

te verplaatsen. 

Bernhard zou op 24 april 1942 een brief aan Hitler heb-

ben geschreven, waarin hij Hitler voorstelde hem als stadhouder 

Nederland aan te stellen. De brief staat bekend als zijnde “de 

stadhouders brief”.

In een telegram van Wilhelmina aan Bernhard en Juliana 

schrijft zij: “wij moeten ons er goed van bewust zijn, dat aanvan-

kelijk wordt gemikt en gehoopt op de Duitse eindoverwinning. En 

dat Hitler dan door een gematigder figuur zal worden vervangen. 

Volgens de opzet van Hess en Hitler zou Hess die figuur zijn.”

In 2001 verscheen het boek “Double Standards, The 

Rudolf Hess Cover UP” Geschreven door Lynn Pichnett, Clive 

Prince, Stephen Prior en Robert Brydon. Dit boek is in de herfst 

van 2001 in het UK juridisch verboden en is door de uitgever 

uit de markt genomen en vernietigd. Ondertussen is er weer een 

gekuiste versie in Engeland uitgegeven.

Op de omslag van dit boek zie je de foto’s van Hess en 

zijn zoontje, de Engelse koning George VI, de koningin Mary, de 

hertog van Kent, Hitler en Churchill. De gehele context is in een 

enkele oogopslag te zien.

Bij de Nederlandse uitgave van het boek is elke binding 

met het koningshuis vermeden. Slechts een nauwelijks herkenbare 
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foto van Hess siert de omslag. Dit lijkt gedaan te zijn om elke 

gedachte aan en elke relatie met het Nederlandse koningshuis, 

Wilhelmina en Bernhard en de Hess affaire, te ontlopen. Wel wordt 

er in het boek even de mogelijkheid aangehaald.

Het boek ontmaskerd hoe, en vooral waarom Rudolf Hess 

in de avond op 10 mei 1941 naar Engeland was gekomen, in een 

door hem zelf gevlogen vliegtuig.

Hess was de “éminence grise” van Hitler, deze was volle-

dig akkoord met hem, om voorstellen te doen voor een afzonderlijk 

compromis vrede. Het was niet de gek, zoals hij in de officiële 

geschiedenis wordt voorgesteld. Daarentegen was hij een heel 

intelligente persoonlijkheid die heel goed wist waar hij mee bezig 

was. Hij wist duidelijk zaken uit te leggen aan zijn wederpartij, 

leden van de “vredesgroep”, en vertegenwoordigers van Churchill.

De uitleg was zo goed en hij werd zo goed ontvangen, dat 

niet alleen de “vredesgroep” hem opwachtte, maar ook Churchill 

heeft op die voorstellen gereageerd. In de “vredesgroep” namen 

onder andere deel: de koning George VI van Groot-Brittannië, 

broer prins George, hertog van Kent, de hertog van Hamilton (op 

wiens landgoed Hess is geland), verscheidene directeuren van 

grote ondernemingen, met name de “Royal Dutch”/Shell - met 

andere woorden koningin Wilhelmina en haar rechterhand prins 

Bernhard. 
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NW 7 was de spionageafdeling van IG Farben die onder 

leiding stond van Max Ilgner, een goede kennis van Bernhards 

moeder prinses Armgard. De Abwehr was de Duitse (contra-) spi-

onagedienst onder leiding van admiraal Wilhelm Canaris. Prinses 

Armgard en haar huisvriend “kolonel” Pantchoulidzew golden als 

informanten van beide organisaties.

Bernhard was sinds 1935 toevallig in dienst van IG Farbe 

en NW7, en “prins” Bernhard, die onder de codenaam “Obser-

vator” inlichtingen naar Berlijn doorgaf voor en gedurende de 

oorlog 1940-1945.

Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige 

van collaboratie is: Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de 

Duitse adellijke famile von Bernstorf. Een lid van deze familie 

is verraden door Bernhard zijn familie en door de Gestapo ver-

moord. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit 

Schiermonnikoog. Er zijn foto’s van Bernhard in de late jaren 30 

met een von Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteige-

ning is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs 

waren anti nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro nazi waren 

en kroonprins van Nederland speelden. Zo heb ik begrepen dat 

tussen de Nederlandse en Duitse adel, in het algemeen weinig 

onderscheid is door huwelijken, daarbij in aanmerking nemen dat 

Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig echte 

oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen 

Hoogovens zitten we bij landgoed Van Beuningen in Vierhouten 

en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie. In de archieven 
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van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn 

terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB 

landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht in de 

archieven inzake Bernhard en andere Tweede Wereldoorlog zaken. 

Volgens Oranjehistoricus J.G. Kikkert, die als bron de ge-

heim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard 

zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van 

een zekere Juan Zorreguieta, de opa van Maxima.

Argentinië was in de Tweede Wereldoorlog en daarna 

onder het bewind van Juan en Eva Perón, een vriend van nazi 

Duitsland. Perón en zijn vrouw zouden samen met Argentijnen 

van Duitse afstamming na 1945 zorgen voor een veilige thuisha-

ven in Argentinië voor de vele Duitse en andere Europese nazi’s. 

Hierbij speelde de KLM, in handen van “Oranje”, een sleutelrol 

als het ging om het vervoeren van de nazi kopstukken. Bernhard 

was ook gelieerd aan de KLM destijds, als ook Hoogovens en 

Fokker. Bernhard was na de oorlog namelijk commissaris bij de 

KLM en had dus ook wetenschap van de nazi vluchten. Er zijn 

zelfs geruchten dat hij zelf een keer aan de stuurknuppel van een 

vliegtuig gezeten zou hebben om een persoonlijke nazi vriend 

over te vliegen. 

Een ander interessant feit is dat de vrouw met wie prins 

Bernhard in 1952 een buitenechtelijk kind kreeg, de dochter van 

Wernher von Braun was. Braun was een belangrijke raketweten-

schapper in nazi Duitsland (sturmbannführer). En werkte na de 
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oorlog o.a. bij het Amerikaanse leger en NASA) waar Hannah 

Reitsch een bekende nazi testpilote was. Op Wikipedia wordt 

namelijk vermeld dat deze vrouw een onbekende Duitse pilote 

zou zijn en zou goed een dochter van Wernher von Braun kunnen 

zijn. Een zoon van Baron Magues von Braun en Barones Emmy 

von Quistorp trouwde in 1947 met Maria von Quistdorp, wat zijn 

nichtje was, en kreeg 3 kinderen (2 dochters en een zoon) en deze 

werden achtereenvolgens geboren in 1948/1952 en 1960. Geen van 

de dochters kan dus de moeder zijn van het buitenechtelijk kind 

van Bernhard. Bij verder te wroeten in de beschikbare gegevens 

bleek er maar één Duitse pilote in 1951, namelijk Hannah Reitsch 

en ze was 1.54 meter groot en had rood haar. Hanna Reitsch was 

een bekende Duitse Nazi testpilote.

Reitsch studeerde voor arts toen zij in 1931 haar studies 

opgaf om testpilote te worden. Dit is opmerkelijk te noemen! Zij 

gaf zweeflessen in 1931 te Gruna waar een zweefvliegveld was en 

ontmoette daar Wernher von Braun, die haar vriend werd. Samen 

bouwden ze een nauwe band op en wel een heel nauwe! Eén jaar 

later was zij namelijk in verwachting. In 1932 was er de geboorte 

van haar eerste kind. Deze zwangerschap en geboorte zijn allemaal 

verzwegen. Nergens was hier enige meldingen over. Wat duidelijk 

was, was dat Wernher von Braun de vader was.

In 1951 kwam een Duitse jong meisje van 19 jaar, genaamd 

Alicia Webber, een verbastering van haar vaders naam Wernher, 

en dochter van Hanna Reitsch naar Mexico City, die door haar 

vader Wernher von Braun naar de USA is gehaald. Alicia Webber 
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ontmoette een zekere Prins Bernhard en het Duitste meisje raakte 

zwanger van een prins die haar imponeerde en met dollars smeet.

Op 21 juni 1952 wordt Alicia de Bielefeld geboren met 

in eerste instantie de achternaam Webber, wat dus blijkbaar de 

buitenechtelijke dochter van Bernhard was. Het toeval was dat 

ook dat meisje dezelfde kenmerken heeft als haar oma Hanna 

Reitsch(de Nazi testpilote dus) n.l 1.59 meter groot en rood haar. 

Was die Alicia Webber toch de dochter van Wernher von Braun 

en zo ja, had Alicia Hala de Bielefeld geboren 21 juni 1952 te San 

Francisco plotseling twee beroemde en zeer bevriende Nazi’s in 

haar familie.

1.  Wernher von Braun als haar Opa en Hannah 

  Reitsch als haar Oma.

2.  Bernhard von Lippe Biesterfeld als haar vader.

Pater Rafael Braun, de Argentijnse priester die tijdens de 

huwelijksvoltrekking van kroonprins Willem Alexander en Máxi-

ma een gebed uitsprak, was eveneens een Videla aanhanger. Deze 

priester was in het verleden een bewonderaar van de Argentijnse 

ex-dictator Videla. Wernher von Braun blijkt in de jaren 70 en 80 

in het katholieke maandblad Criterio meerdere stukken geschreven 

te hebben waarin hij kritisch stond tegenover tegenstanders van 

de militaire junta. Videla werd door Wernher von Braun als een 

“morele autoriteit” beschouwd, die opkwam voor de “Argentijnse 

beschaving”. In een brief van Videla aan Wernher von Braun prees 

de oud dictator de “getrouwe wijze” waarop Wernher von Braun 

de werkelijkheid van Argentinië wist te interpreteren. Máxima zei 
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tijdens het TV-interview Wernher von Braun te beschouwen als 

“een vriend, een geweldige en heel inspirerende man”. Wernher 

von Braun is een duidelijke familievriend van Máxima haar ouders. 

Een modern staaltje van mogelijk landverraad is wel dat 

wij burgers niet mogen weten dat de ouders van Maxima welde-

gelijk aanwezig waren bij haar trouwpartij! Jorge Zorreguieta en 

vrouw waren aanwezig in Amsterdam tijdens het huwelijk van hun 

dochter. Ze verbleven namelijk verscholen in het Krasnapolsky 

hotel. Je ziet heel duidelijk dat Maxima zwaaide, op het balkon, 

naar de overkant waar haar ouders zaten. Na het huwelijk reden 

Willem Alexander en Maxima weg, maar ze verkleedden zich en 

keerden terug naar Krasnapolsky. Dit via een ondergrondse garage, 

om verder te feesten met de beide families. Het hele hotel was 

overgenomen door het personeel van Beatrix en alle werknemers 

van Krasnapolsky waren naar huis gestuurd. Deze “inside” infor-

matie komt van iemand die bij de politie werkte. 

Rond de moeder van Máxima, de tweede vrouw van Zorre-

guieta, heerste er in Nederland tot nu toe geen controverse. Doch 

na onderzoek van archieven in Buenos Aires meldde RTL Nieuws 

dat de vrouw in 1987 een steunbetuiging aan het bewind van Videla 

heeft ondertekend. In de steunbetuiging staat: “Hiermee betuigen 

we onze erkentelijkheid en solidariteit aan de strijdkrachten en de 

politie die het land hebben verdedigd in de oorlog die uitgelokt is 

door gewelddadige guerrillastrijders. De strijdkrachten hebben de 

terroristische organisaties verslagen, die een marxistisch regime 

wilden vestigen”. 
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De brief is in 1989 in drie landelijke Argentijnse kranten 

gepubliceerd. De publicatie was opgehouden door een rechtszaak, 

waarin werd beslist dat de naam van Videla niet in de steunbetui-

ging mocht worden genoemd. Ook een tante van Máxima, Alina 

Zorreguieta, zou de brief hebben ondertekend. De datum waarop 

Máxima’s moeder openlijk haar steun aan de toenmalige Argen-

tijnse junta betuigde, steekt opvallend af tegen de verklaring die 

vader Zorreguieta publiceerde. Naar aanleiding van de verloving 

van zijn dochter met de Nederlandse troonopvolger, distantieerde 

hij zich van de gruweldaden tijdens het Videla regime. Het oplich-

ten van het volk wordt nog dagelijks voortgezet.

M. W. S. trouwde met F. Dat, ondanks F. immers een ver-

meend homo was. Naar aanleiding van de uitzending van Peter R. 

de Vries werd duidelijk dat M. W. S. het vriendje was van Klaas 

Bruinsma / de Dominee.

In de tijd van Bernhard van Lippe Biesterfeld was er een 

“Stay Behind” organisatie opgericht, Operatiën & Inlichtingen 

genoemd, onder de naam Gladio.  Een gevechts- en inlichtingen-

organisatie die voornamelijk het doel hadden de communisten 

niet aan de macht te laten komen en het koninklijk huis in het 

zadel te houden.

Gladio was/is een geheime organisatie en werd voorzien 

van wapens en geld door het ministerie van defensie en nam sa-

botage, overvallen en liquidaties voor hun rekening. 
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Het ziet er echter naar uit dat parallel aan deze Gladio 

organisatie een nieuwe criminele organisatie van de grond is 

gekomen, die gesteund door de allerhoogste ambtenaren, zich 

bezig houden met, drugsimport, wapentransporten, liquidaties 

en pedofilie. Een zwaar criminele organisatie waar miljarden in 

omgaan en welke de democratie en Rechtsstaat Nederland onder-

mijnd. Deze organisatie wordt ongekend en crimineel gesteund 

door de verwerpelijke belangenverstrengeling van topambtenaren 

en hoger. De pedofiele aantijgingen van o.a. J. D. in Nederland, 

alsmede zijn betrokkenheid tot o.a. het A. de R. meisjeshuis in 

Shihanoukville/Cambodja. Dit is ook de handelswijze van de CID 

die ook nu nog steeds in deze gelederen actief is.

 

8-5 Een opmerkelijke brief en wat regels

Helaas heb ik de herkomst van deze brief niet kunnen 

achterhalen maar ik neem de vrijheid om deze te plaatsen daar 

het duidelijk maakt aan de koningin zelf wat er onder de burgers 

speelt en wat er allemaal mis is.

8-5a De brief

Koningin Beatrix

Paleis Noordeinde

Postbus 30412

2500 GK Den Haag.

xxxxxxx, 16 maart 2010 



82 - De MATRIX van het systeem

“Geachte mevrouw,

Bij een steeds groter deel van de bevolking ontstaat onge-

loof en onrust en verbaast men zich over de verhoging van o.a. de 

koningshuis toelage,terwijl u sprak over de broekriem aanhalen.

Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het 

huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan. 

Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de 

volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens 

mannelijke nakomelingen.

U is genoegzaam bekend dat voor de Franse tijd van het 

Koninkrijk Holland de soevereiniteit berustte bij de Staten Ge-

neraal.

Eind 1813 is Willem Fredrik, aangestuurd door de Britse 

minister Castlereagh, uitgenodigd door Haagse notabelen om naar 

Holland te komen voor een staatsgreep.

In 1814 werd de eerste grondwet goedgekeurd door byzan-

tinisme van de door Willem zelf aangewezen notabelen. Willem 

noemde zichzelf frappant Willem Frederik van Oranje-Nassau.

In 1815 werd de nieuwe grondwet van Willem afgekeurd 

door een meerderheid van de notabelen, doch met autoritair en 

beruchte Hollandse rekenkunde komt Willem toch nog tot een 

meerderheid van stemmen buiten de keuze van de notabelen om.
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De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de 

volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en 

hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas 

sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. 

De mij ter beschikking staande gegevens geven de indruk dat u 

op familierechtelijke grond mogelijk aanspraak kunt maken op 

de erfenis van koning Willem III, maar dit toont geenszins een 

bloedverwantschap aan met koning Willem I, omdat dit nimmer 

onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht 

is meegegeven in de grondwet van 1815. Ook in de grondwet van 

1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht 

is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en 

wel het mannelijke oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare 

Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.

Als wettige nakomelingen wordt hier naar mijn mening 

bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit be-

treffend huwelijk, waarbij voor het huwelijk een geregistreerd 

partnerschap wordt aangemerkt. 

In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend 

kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Bui-

tenechtelijke nakomelingen waren geen wettige bloedverwanten 

c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier 

verandering in.

In tegenstelling met de strekking van de voorgaande 

grondwet is in 1917 dit artikel (zie art.10) onder goedkeuring 
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van uw grootmoeder en een mogelijk staatrechtelijke dwaling, 

dit grondwetartikel veranderd in: De kroon der Nederlanden is 

en ‘blijft’ opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om 

door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten, om 

tenslotte in de huidige grondwet wederom te worden aangepast in: 

het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers 

van Koning Willem I, Prins van Oranje Nassau.

Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen 

en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 

1. Dit was reden (zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten 

Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op 

de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 

van de grondwet, de Algemene wet gelijke behandeling en diverse 

internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.

U is slim en verstandig en het voortbestaan van een mo-

narchie is in uw belang en verantwoordelijkheid. Ik ben er zeker 

van dat u niet de intentie heeft, wanneer u het stokje over geeft, 

Willem Alexander en zijn gezin op te zadelen met voor hem 

onoverkomelijke problemen. Nu de indruk wordt gewekt dat uw 

vader in het keurslijf van een categorische leugenaar terecht is 

gekomen is duidelijkheid voor de bevolking een ‘must’ en zou 

de uitkomsten van een DNA onderzoek de ongerustheid en spe-

culaties weg kunnen nemen.
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U is een bewonderenswaardig mens en erudiet en u wilt 

mij vast wel uitleggen op welke legitieme grond uw grootmoeder, 

uw moeder en u zelf, staatshoofd is geworden? 

Hoogachtend,”

Bij de brief werden blijkbaar verschillende bijlagen gele-

verd en voorzien van commentaar.

8-5b De bijlagen

Note 1: 

Willem IV is vermeend impotent te zijn, zijn kinderen zijn 

een vraagteken. (Prinses) Carolina draagt niet de naam Wilhelmina 

en het vermoeden bestaat dat zij en haar broer Willem V buiten-

echtelijk kinderen zijn van Anna van Hannover en Stalmeester 

Douwe Sirtema van Grovenstins!!

Note 2:

Wilhelmina is het buitenechtelijk kind van Emma en niet 

de dochter van Willem III. Haar biologische vader was S.M.S. 

de Ranitz een adjudant van Willem III en kamerheer van Emma, 

tenzij DNA onderzoek anders uitwijst. (Willem III was tijdens de 

conceptie in 1879 te oud en door syfilis onvruchtbaar)

Note 3:

Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld (DNA wordt 

geweigerd) dat Juliana een dochter zou zijn van Prins Hendrik. 
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Deze Hendrik was biseksueel en ook hier zou sprake zijn van 

onvruchtbaarheid en blijft de vraag, wie is de biologische vader 

van de in 1909 geboren Juliana. Nog groter vraagteken is wie de 

moeder is van Juliana. Steeds meer komt naar voren dat Juliana 

van een burgermoeder uit Soest zou zijn. Wilhelmina had 4 mis-

kramen en “kreeg” toen plotseling Juliana! Na Juliana probeerde 

Wilhelmina na twee jaar opnieuw een (eigen) kind te krijgen. Dit 

werd na twee maanden de vijfde miskraam. De vijf miskramen 

van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. 

Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was. Wilhelmina was 

in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door 

haar syfilis. In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve 

behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het 

toen ontdekte middel Salvarsan.

8-5c Staatsrechtelijke dwaling

Door Willem I (waar het koningshuis zich op beroept) is 

in 1815 in de grondwet vastgelegd en in opdracht meegegeven 

dat de Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne 

Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje Nassau, om door 

Hem en Zijne wettige nakomelingen erfelijk worden bezeten. In 

die tijd kwamen bij de adel als wettige nakomelingen uitsluitend 

in aanmerking, bloedverwanten uit het tegenwoordig huwelijk 

met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina. Bastaards 

(buitenechtelijke) kinderen waren taboe en werden als niet wet-

tige nakomeling gezien. De Salische wet is een verzameling van 

wettelijke bepalingen der oude Franken, in de middeleeuwen; 
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in het bijzonder, het tweeënveertigste artikel daarvan, krachtens 

hetwelk de vrouwen van de regering of troonsopvolging worden, 

uitgesloten. Eerst sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor 

de erfopvolging.

Wilhelmina veranderde dit in 1917 in art 10 van die 

grondwet in:

De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan 

zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige 

nakomelingen te worden bezeten. Als wettige nakomelingen 

kwamen toen ook geen Bastaard kinderen in aanmerking en 

tevens was middels deze Grondwet wijziging geen gevolg meer 

gegeven aan de opdracht die Willem I meegaf voor zijn opvolgers 

n.l. pure bloedverwanten uit een tegenwoordig huwelijk. Derhal-

ve en mogelijk “onrechtmatige” wijziging van de Grondwet met 

Staatsrechtelijke dwaling!

Wanneer dit artikel niet in de Grondwet was verankerd 

heette dit discriminatie!

8-5d Bernhard van Lippe Biesterfeld 1911-2004 

Een document bij de universiteit Berlijn laat zien dat Bern-

hard 27 april 1933 lid werd van de NSDAP en SA. Daaronder zie 

je de vermelding FLIEGERSTURM. Het document is ondertekend 

door Bernhard.
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Dit document bestaat uit een linker- en rechterhelft (een 

tweeluik). Opmerkelijk is dat de linkerhelft (schoolresultaten) 

met een pen is ingevuld en de rechterhelft (lidmaatschap NSDAP/

SA) met een potlood is ingevuld. Een ingeschakelde grafoloog 

kon niet vaststellen of beide helften door één persoon is ingevuld. 

Of deze grafoloog verstaat zijn vak niet of een oranje invloed 

c.q. hiërarchische ondergeschiktheid, byzantinisme, speelt een 

mogelijke rol. De grootste vijand van eerlijk en oprechtheid is de 

dwangmatige onderdanigheid voor autoriteit. Uit gegevens bij 

familie van Bernhard blijkt deze streng anti joods te zijn opgevoed 

terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt ge-

bagatelliseerd, doch wanneer de Koninklijke familie in 1938 op 

het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met 

de Nazi hakenkruis vlag in de mast, krijgt dit gebagatelliseerde 

lidmaatschap een heel andere lading. (Verwijzende naar de TV/

NOS uitzending d.d. 08 maart 2010). Bernhard komt naar voren 

als een categorische leugenaar. Zo ontkende hij stelselmatig lid 

te zijn van de NSDAP en loog hij als enig student naar school 

te gaan met een Maybach. Huize Bernhard zat financieel aan de 

grond en wel zo erg dat moeder Armgard uit haar villa werd ge-

zet. Bernhard had tot 3 keer toe vergeefs aan bemiddelde Duitse 

adellijke dames, een huwelijks aanzoek gedaan tot het met Juliana 

lukte. Vervolgens heeft hij voor zijn moeder Armgard 3 maal een 

schadevergoeding bewerkstelligd voor een totaal bedrag van Nfl. 

1000.000,- waarvoor hij haar in Diepenheim een villa kocht en 

met de centen van Juliana liet opknappen.
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In 1937 had Bernhard al brieven aan Hitler geschreven. 

Deze zijn in Trouw gepubliceerd op 23 december 2004. Volgens 

Edwin de Roy is de hele Hofmans affaire een creatie van Bernhard 

en zijn Warmelo clan, ten einde te voorkomen dat de brieven die 

hij aan Hitler en Himmler heeft geschreven in de zomer van 1942 

(drie in totaal, waarvan er twee mede ondertekend zijn door Julia-

na) het daglicht in de nationale en internationale pers zouden zien.

Nu komt naar voren dat Bernhard op valse grond de Duitse 

titel prins aannam (zijn opa was regent, bestuurder namens een 

ander, van het vorstendom Lippe en behoorde NIET tot het vor-

stenhuis Lippe) en tevens de indruk gewekt wordt dat ook Juliana 

op valse grond de naam en titel Nassau van Oranje aannam, kan er 

niet langer gesproken worden van een koninklijk huwelijk, zelfs 

niet van een morganatisch huwelijk, maar slechts van een burger-

lijk huwelijk. Hiermee gaat het koningshuis als een sprookje uit.

In het verlengde zijn er nog een aantal onduidelijkheden:

1.  Het geheime dagboek met de titel “Maar 

 majesteit” van Ritmeester A.W.P. Weitzel, 

 minister van oorlog in het kabinet Heemskerk 

 van 1883-1888.

2.  Waarom weigerde mr. J. Heemskerk, minister van 

 Binnenlandse Zaken onder Willem III de 

 Adelsbrief? Willem III gaf Eleonore d’Ambre 

 een adelsbrief als comtesse d’Ambroise, 

 zonder ministerieel contraseign, dus ongeldig.
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8-6 Uittreksel uit het dagboek van Weitzel

Hier een uittreksel uit het dagboek van Weitzel

Geheime dagboeken A.W.P.Weitzel.

INLEIDING De merkwaardigheden van A.W.P. Weitzel. /7

HOOFDSTUK 1 De landedelman van Het Loo. 

Mijn eerste ontmoeting met de koning. Majesteit is een 

verwoed Pruisen hater. De ontplofbare kogel: een onmenselijk 

wapen. Met mijn benoeming tot generaal-majoor begint een reeks 

van onaangenaamheden met de koning. / 25

HOOFDSTUK 2 Mijn benoeming tot minister. Tussen 

conservatief en gematigd liberaal weinig verschil. De schoolstrijd. 

Waarom de vice admiraal geen minister werd. Een wandeling op 

het Voorhout. Ontslag als minister; geen promotie tot luitenant 

generaal. / 35

HOOFDSTUK 3 Karakterschets van de koning. 

Minister Jolles heeft slapeloze nachten. Onvolledige 

notulen: Majesteit mag niets weten. Duitsers doodschieten. Ko-

ningin Sophie en haar zoons. Angst voor rovers. Wilhelmus en 

Wien Neerlands Bloed. Geen geldgeschenk van de natie. Boos op 

Zwitserland. Mariniers naar Montreux? / 45

HOOFDSTUK 4 Amstel Hotel of paleis? 

Gevaren in het Haagsche Bosch en in Utrecht. Verspijck 

bevoordeeld. Majesteit is matig. Mademoiselle d’Ambre; het 
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kabinet in opschudding. Het huwelijk gaat niet door. Schandaal 

in Franse en Nederlandse kranten. De koning bedroefd. Prinses 

Emma van Waldeck-Pyrmont. De Waterheid van ‘t Loo. / 67

HOOFDSTUK 5 Het huwelijk van prins Willem. 

De koning weigert. Jonkvrouw Mattie van Limburg Sti-

rum. Overleg in de regering. Fransen van de Putte als pleitbezor-

ger. Waarom de prins in Parijs bleef. Nieuwe Oranje huwelijken. 

Brieven aan en van de kroonprins. / 93

HOOFDSTUK 6 Het karakter des konings - een zielkun-

dige studie. 

Koningin Sophie overlijdt. Luxemburg doet verkeerd 

rouwbeklag. Een vergeefs beroep op het vaderlijk hart. Fransen van 

de Putte wordt geen minister. De prins sluit de vensters. Matties 

laatste brief. De dood van prins Willem. / 119

HOOFDSTUK 7 Opnieuw minister. 

Gesprekken met prins Alexander. Koloniën ad interim. 

Atjeh kan zo niet doorgaan. Majesteit wil Van Rees niet beëdigen. 

Verzoening met België: een luim des konings. Emma Regentes? 

Vrees voor demonstraties. Die ellendige socialisten! / 147

HOOFDSTUK 8 Een lief prinsesje. 

De koning ziek. Majesteit wil geen pamfletten zien. Ze-

ventig jaar en Goddank gezond, maar geen luitenant-generaal. De 

conversie van 1886, het kabinet vraagt ontslag. De paarden van 
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Wilhelmina op hol en doodgeschoten. Heemskerk weigert een 

adelsbrief. / 175

HOOFDSTUK 9 De Romanows en de Oranjes. 

Twee Keizers en de Laatste Stuarts. Russische karakter-

trekken. De dood van de koning. Brieven aan het hof. Eenzaam 

maar niet alleen. Weitzel en de opvoeding van Wilhelmina. / 203

Vertaling van Franse teksten. / 213

Voor de erfopvolging is er een probleem volgens de Ne-

derlandse Grondwet van 1848. Volgens de Grondwet van 1848 

zou Adolf Willem Karel August Frederik, Prins van Nassau en 

Prins van Bourbon-Parma (de groothertog van Luxemburg) recht 

hebben gehad in 1890 op de Nederlandse troon en zelfs bij de 

huidige Grondwet (erfopvolging van Koning Willem I) zijn de 

afstammelingen van Adolf Willem Karel August Frederik, Prins 

van Nassau en Prins van Bourbon-Parma de rechtmatige troon-

opvolger(s) en dus zou Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillau-

me, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma (de huidige 

groothertog van Luxemburg) nu Koning van het Koninkrijk der 

Nederlanden moeten zijn.
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8-7 GRONDWET 1917

Artikel 11. 

De Kroon gaat bij erfopvolging over op Zijne zonen en 

verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen bij recht 

van eerstgeboorte, met dien verstande, dat bij vooroverlijden van 

een rechthebbende diens zonen of verdere mannelijke uit mannen 

gekomen nakomelingen op gelijke wijze in Zijne plaats treden en 

de Kroon nooit in eene jongere lijn of een jongeren tak overgaat, 

zoolang er in de oudere lijn of den ouderen tak zoodanige nako-

meling wordt gevonden.

Artikel 15. 

Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier 

voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de 

wettige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen 

Prinses Carolina va Oranje, zuster van wijlen Prins Willem deb 

Vijfde en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, op 

gelijke wijze als in artikel 11 ten opzigte van de nakomelingen 
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van wijlen Koning Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, is 

bepaald.

Salische Wet of Salische structuur zoals bij Adolf Willem 

Karel August en bij de overgebleven takken van het huis Nassau 

was overeengekomen in de Erneuter Erbverein van 1783, beves-

tigd in 1815.

- Deze brief met extra notities en de verwijzing naar het 

geheime dagboek (in mijn bezit) maakt wel duidelijk dat er al 

lang vele zaken goed mis zijn in de paleizen van de Oranjes. We 

hebben nu de geschiedenis laten passeren en komen langzaam 

maar zeker bij het heden aan, oftewel onze generaties. Dan denk 

ik persoonlijk, het zal toch wel wat veranderd zijn, maar helaas 

is dat niet. Voordat we in het heden gaan wroeten wil ik je nog 

een zeer belangrijke zaak voorleggen en waar uiteindelijk bij mij 

alles om begonnen is; “Kinderleed”! Want kinderleed is al oud 

en gaat heel ver terug in de tijd zoals we al bij de diverse sektes 

hebben kunnen lezen. Reeds 3000 BC werden er al via diverse 

geloven kinderen misbruikt en geofferd maar dat het nog gaande 

is, is iets wat mijn verstand nog steeds niet kan pakken. We gaan 

een van de vele lijnen eens doornemen en dat is de lijn in de 

adellijke gelederen.
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8-8 Oranjes kinder- en mensenleed

8-8a “Het ronde huis”

Een huis waar vele verhalen over zijn en waar we ons afvra-

gen: is er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk 

rond dat huis en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? 

We gaan eerst maar eens kijken wat Wikipedia hierover schrijft: 

8-8b Het Ronde Huis, Wikipedia

“Het Ronde Huis was een rond landhuis dat in de bossen 

nabij het Gelderse Nunspeet in het Zandenbos stond. Het is in 

1967 afgebroken, maar sporen ervan zijn nog terug te vinden in 

het landschap.”
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Nieuw Nunspeet

“In 1893 kocht Frank van Vloten (1858-1930), zoon van 

de filosoof Johannes van Vloten, het landgoed Groeneveld bij 

Hulshorst. De aankoop van de gronden in Nunspeet vond plaats 

in 1895 door Van Vloten - samen met zijn echtgenote en zijn broer 

Willem - opgerichte vennootschap Nieuw Nunspeet. In 1902 werd 

de boedel van de Utrechtse leerfabrikant Lagerweij opgekocht, 

een stuk bos en heidelandschap ten zuiden van Nunspeet van 

360 hectare grond, waar Van Vloten in 1904 het Ronde Huis liet 

bouwen. De eerste steen werd gelegd op 25 juni 1906.”

“Een deel van de grond, vlakbij het station van Nunspeet, 

werd in 1904 doorverkocht. Daarop werden Sanatorium Erica (het 

latere opvanghuis voor Ama’s) en de villa Kraaienhorst gebouwd. 

Deze villa werd in 1913 aangekocht door Willem van Vloten.”

Huis

“Het Ronde Huis had twee verdiepingen en een plat dak. 

Er was een toegangsweg die om het huis liep naar de voornaam-

ste toegang, die zich op de eerste verdieping bevond. Op deze 

verdieping was een balkon rondom het hele gebouw gemaakt. 

De ronde binnengalerij op de tweede verdieping kreeg licht via 

een dakkoepel met gekleurd glas. Van daar uit was er zicht op de 

benedenhal. Lodewijk van Deyssel schreef in zijn Gedenkschriften 

de volgende passage over dit huis... ‘en genaamd het Ronde Huis, 

daar de kamers van het middenpunt, een kleinen hall, uit, naar den 
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buitenkant zich waaiervormig uitstrekten en de buitenmuur een 

zuiveren cirkel vormde.’ Met de bouw van het Ronde Huis werd 

het gebied eromheen ingericht als landschapspark.”

Landgoed

“Het landgoed omvatte ruwweg het gebied tussen stati-

on Nunspeet en Vierhouten waartoe terreinen behoorden als de 

Vlasmeer, de Roostee, de Mythstee, de Vennen, Saxenheim en 

Mosterdveen, Erica, Hoogwolde en het Zandenbos. Bij de plaats 

waar het Ronde Huis stond zijn nog de resten van parkaanleg her-

kenbaar, met vijvers die omgeven zijn door rododendrons, azalea, 

coniferen en valse christusdoorn. Van Vloten experimenteerde met 

verschillende bosbouwmethoden en introduceerde diverse uit-

heemse bomen en planten. In de jaren van de eerste Wereldoorlog 

nam Van Vloten Belgische burgervluchtelingen van Vluchtoord 

Nunspeet in dienst om boswerkzaamheden uit te voeren. Op het 

terrein waren enkele Leemputten. Een van deze putten bevindt 

zich op de golfbaan Het Rijk van Nunspeet.”

Smalspoor

“Vanaf Station Nunspeet liep een veldspoorlijntje naar het 

Ronde Huis op decauvillerails. Het lijntje werd gebruikt om met 

paardenkracht zorg te dragen voor het houtvervoer uit de bossen. 

Er liepen in de eerste helft van de twintigste eeuw meer van dit 

soort veldspoortjes door de streek. Met een ponytramrijtuig wer-

den ook passagiers voor het huis vervoerd. Aan de ligging van de 
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paden, soms in stervorm, en aan de afgravingen of ophogingen is 

het spoortracé nog op diverse plaatsen in het terrein te herkennen. 

Op het terrein van  Houthandel De Veluwe (nu: BMN De Veluwe) 

zijn anno 2013 resten van het spoor zichtbaar en voor een deel van 

het hekwerk om de Mythstee is gebruik gemaakt van afgedankte 

rails. Een van de rijtuigjes is bewaard gebleven, werd door de 

Pony- en Motortram ‘t Joppe in rijdende staat teruggebracht en 

bevindt zich thans bij de Stichting Rijssens Leemspoor te Rijssen.”

Tweede Wereldoorlog

“Vanaf eind 1938 werd de ‘De Arend’, een onderdeel 

van het Rotterdamse ‘Instituut voor de Rijpere Jeugd’, door het 

ministerie van Sociale Zaken ingeschakeld om een werkkamp 

bij het Ronde Huis te vestigen. Per kwartaal werd hier een 

wisselende groep werkloze Rotterdamse jongens op vrijwillige 

basis - op jaarbasis bedroeg het aantal omstreeks 600 jongens - 

ingezet voor werkzaamheden in het omringende bosgebied. Zij 

werden gehuisvest in een complex van barakken nabij het huis. 

‘De Arend’ organiseerde voor de kampbewoners ook activiteiten 

op het gebied van sport, ontwikkeling en ontspanning. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is het Ronde Huis in gebruik geweest als 

werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst. Met 200 arbeiders 

werd in het bos gewerkt en werden wegen aangelegd, waaronder 

de Bovenweg en het traject van Het Ronde Huis naar de Eperweg. 

De voedingsofficier van Het Ronde Huis gaf toestemming voor 

clandestiene voedseltransporten, onder andere voor onderduikers 

van het Verscholen Dorp. Op het terrein werd in december 1944 
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door de Duitse ‘Artillerie Abteilung 709’ een beschietingsinstal-

latie geplaatst, vanwaar V4 (de zogenaamde Rheinbote) raketten 

werden afgevuurd op de Antwerpse haven. Op het eind van de 

Tweede Wereldoorlog werden er in barakken bij het Ronde Huis 

evacués uit Arnhem en omgeving opgevangen.”

Teloorgang

“Na de Tweede Wereldoorlog raakte het Ronde Huis steeds 

verder in verval. Het huis was met een deel van het landgoed in 

bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Tot 1960 werden de barakken 

gebruikt als een zogenaamd woon- of gezinsoord voor de opvang 

van zwaksociale gezinnen. In 1959 besloot het toenmalige minis-

terie van Maatschappelijk werk om dit gezinsoord op te heffen. 

Van 1961 tot 1966 werd het complex verhuurd aan de Stichting 

Evangelisch Herstel en Opbouw die er vakantiekampen organi-

seerde. Het complex heette toen ‘De Boshaven’. In 1966 werd tot 

afbraak besloten.”

Speculaties

“In 1976 en 2006 werden enkele artikelen gepubliceerd 

die speculatieve en sensationele verhalen verspreiden over de ge-

schiedenis van het Ronde Huis. In 2012 werd door een werkgroep, 

genaamd Werkgroep ‘het Ronde Huis’, een lokaal uitgegeven 

boek gepubliceerd: De geschiedenis van ‘Het Ronde Huis’ 1902-

1967, en kregen deze verhalen enige aandacht in de media. Het 

boek werd door de Nunspeetse historicus Ad Sulman afgedaan 
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als methodologisch ondeugdelijk, niet-overtuigend en in geen 

geval wetenschappelijk. In de tijdschriften G-Geschiedenis en 

Skepter verschenen in de zomer van 2013 eveneens artikelen die 

de onderbouwing van deze speculaties ernstig in twijfel trokken. 

Als bron van deze verhalen wordt wijlen Johan Montenberg ge-

noemd, amateurspoorweghistoricus en oprichter van de Pony- en 

Motortram ‘t Joppe, waar een bewaard gebleven tramrijtuigje van 

het Ronde Huis rondreed.”

Fictie

“Almar Otten publiceerde in januari 2014 een misdaadro-

man getiteld Het Ronde Huis. Tezelfdertijd deed Jacob Vis een 

thriller het licht zien, getiteld De zwarte duivel, een bijnaam die 

in het boek verwijst naar Frank van Vliet, de eigenaar van Het 

Ronde Huis. Beide auteurs lieten zich voor hun roman inspireren 

door alle verhalen en geruchten die over Het Ronde Huis worden 

verteld en geschreven.”
Bron: Nieuwsblad Nunspeet

 8-8c De spelers

We gaan nu dit huis belichten en ik laat aan jou over wat 

hier is gebeurd. Wel is duidelijk dat de adel het als een ‘speel-

paleis’ zag en de vraag is in hoeverre zijn deze zaken heden ten 

dagen verplaatst naar andere gelegenheden. In een stuk geschre-

ven vanuit België bleek duidelijk dat nu nog deze zaken gaande 

zijn. Maar laten we niet vooruit lopen en bij een begin beginnen; 
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Het ronde huis. Er zijn vele stukken genomen uit de krant van 

Nunspeet (bron o.a krant nunspeet 1976) en er waren wel erg 

veel getuigenverklaringen die langzaam maar zeker vrij kwamen. 

Verder heb ik besloten niet de gruwelijke foto’s te plaatsen die 

allemaal op mijn pad kwamen maar ik kan u verzekeren, als die 

foto’s genomen zijn in dit huis met deze mensen verder vernoemd, 

dan is het afschuwelijk dat ze met deze daden vrij gebleven zijn 

EN NOG vrij rondlopen.

“Ondertussen bestaat het ronde huis niet meer in de bossen 

bij Nunspeet, waardoor de sporen slim werden gewist. Doch de 

herinneringen leven en de energie blijft daar hangen en die komen 

nu meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet 

van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste 

eeuw vreselijke taferelen af die je in je stoutste droom niet kunt 

bedenken. De familie Vloten is één van de grootgrondbezitters op 

de Veluwe. Ze bezaten een enorm grondgebied waarvan de vol-

gende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, 

Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, 

Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, 

Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.”

“Rond en in het Ronde Huis speelden zich Dutroux-achti-

ge taferelen af, iets wat nu beweerd wordt rond Demmink, zoals 

verdwijningen, moorden, mishandelingen en orgiën met kinderen 

van 10-14 jaar jong. Natuurlijk was dat alleen weggelegd voor de 

elite van Nederland tot aan de Oranje Dynastie toe.” 
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“Sch. en zijn collega onderzoeker Montenberg onderzoch-

ten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter en rond ‘Het Ronde 

Huis’ in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede, latere 

onderzoekers niet in dank afgenomen maar dat is begrijpelijk als 

je gaat wroeten in de elite speeltuin.”

8-8d De bewuste spelers

“Laten we eerst maar eens wat mensen voor gaan stellen.

Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten 

(1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-

1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten 

(1862-1946); 

Staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van 

Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van 

Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930).”
Reproductie uit een foto-album van mevrouw C.F. Witsen-van den Bosch 

te ‘s-Gravenhage
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“Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten 

(staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot 1928; niet tot 1930 

zoals in bijna alle andere bronnen staat.”

“Frank van Vloten, alias ‘de Zwarte Duivel’, speelde naast 

Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvol-

gens bankier Johannes Luden, Duitse staalbaron Däneman, Ha-

venbaron D.G. van Beuningen, Anton Kröller als medeplichtigen 

bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft 

een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor 

het laatst: ‘De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET 

opgelost’ en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk 

gebeurtenissen die zich daar afspeelden. De schrijver is hierna voor 

zijn veiligheid naar het buitenland vertrokken en er is niets meer 

over hem bekend. Nog steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden 

bang voor de niet aflatende macht van de betreffende families.” 

“Door een grote houthandel liet van Vloten een Decauville 

spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep. Op zijn 

landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel, dat in de 

tweede wereldoorlog nog in gebruik was, maar in de jaren 70 werd 

opgevuld. Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee 

Decauville spoorbaantjes, heeft een waas van geheimzinnigheid 

gehangen die, om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier 

afspeelde totaal weggevaagd is. Men zou met het trammetje via 

het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van 

Vloten, meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje 

met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet 
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beviel. Het materiaal van het Ronde Huis smalspoor bestond uit 

een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. 

Montenberg als ponytram te Joppe.”

8-8e Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te 
         Nunspeet

“In 1979 en 1980 was het verhaal over het Ronde Huis de 

aanleiding voor inbraken, ontvreemden van rapporten en het scha-

duwen van onderzoekers, waaronder een paragnost. De plaatselijke 

bevolking is streng protestant en arm. De reizigers die zich over 

het spoor dat langs Nunspeet leidt noordwaarts reppen, richting 

Zwolle, vervloeken zich vaak. Het stuifzand van de zandgronden 

heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbe-

zitters nog steeds vrij spel. Niet veel mensen stappen er op het 

station van Nunspeet uit. Voor de komst van de spoorlijn was het 

gebied rondom Nunspeet een woestenij, waar keuterboertjes zich 

met moeite staande konden houden. Met de opkomst van de Rot-

terdamse haven en het Duitse Ruhrgebied, vestigden zich in deze 

woestenij schatrijke Nederlandse elite, die er bossen aanplanten 

en landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars 

is Frank van Vloten. De plaatselijke bevolking is doodsbang voor 

hem. Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’. Als zijn arbeiders voor 

hem in de bossen aan het werk zijn, komt hij op een pikzwart paard 

aangereden. Hij is dan helemaal in het zwart gekleed en draagt 

een zwarte sombrero. ‘De Zwarte Duivel’ vloekt in het Spaans en 

slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.”
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“Soms zit voor op zijn paard helemaal naakt zijn zeer 

jonge 16 jarige vrouw van Chinees Indische afkomst. Ze wordt 

door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’ genoemd. ‘Zwartje’ 

komt uit Nederlands Indië waar ze door een Chinees verkocht is 

aan van Vloten. Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft 

dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen. ‘Hier 

doen jullie maar met haar wat jullie willen.’ Maar dat durven de 

godvrezende arbeiders niet. Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ 

het kleine schuwe schepsel dat nooit iets zegt. De wijze waarop 

van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en bos-

arbeiders op gemene wijze misbruikte, maakte zijn reputatie nog 

slechter. Het personeel trad meerdere malen op door de baas (van 

Vloten) op te sluiten in de kelders, en zijn jonge vrouw en andere 

meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd 

waren, te redden. Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het 

nog resterende personeel ontslag.”

“De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder elkaar 

de wildste geruchten over van Vloten. Dat kon een oorzaak zijn 

van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed 

van, van Vloten. Maar ook een man van de wereld als machinist H. 

Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet 

aandoet, weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te 

vertellen: Meerdere malen kwam het voor dat de sneltrein in Nun-

speet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht 

en er was geen reden voor. Een leerling was nieuwsgierig en ging 

eens kijken. Wat hij zag was dat uit de trein, aan de verkeerde kant, 

de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge 
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meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor 

hun gezicht. Ze werden afgehaald door een man met een geweer, 

die ze naar het tramrijtuigje bracht.”

“In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het 

was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis waren naar 

bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed 

met ook in rouw geklede begeleidsters. Het viel dan niet op als 

ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden. En niemand 

bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s on-

derzoek verhaalt hoe op hun Veluwse landgoederen de adel en 

rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun 

landhuizen te misbruiken. Het waren wilde orgiën waar duistere, 

occulte zaken werden uitgeoefend. ‘De Zwarte Duivel’ was, zo 

blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke, maar hij was 

niet de enige. De praktijken kwamen voor tot diep in de Oranje 

Dynastie waar buiten het Ronde Huis hetzelfde gebeurde op het 

Jachthuis ‘Áardhuis’ eerder van Willem III.”

“Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden 

door Koning Willem III. Het werd gelijktijdig aangelegd met de 

langere verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Via deze 

halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het Aardhuis, een 

jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen. Ditzelfde gebeurde onder 

Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van de Kroond-

omeinen. Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had 

dezelfde slechte reputatie.”
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“In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst, pro Duits en 

gericht tegen het Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau 

zijn erbij betrokken, drie zuiderburen en twee Nederlanders, Prins 

Hendrik en Frank van Vloten de seksmaniak. Prins Hendrik kwam 

regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen Hendrik, maar ook 

Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks bedreven. 

Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm. Als de 

heer of de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong 

meisje in huis, dan ging de man of vader het bos in, dat hoorde 

zo. Ik had een zusje, ze was van school, net 12 jaar, ze moest op 

het Ronde Huis gaan werken. We hebben haar nooit meer gezien. 

Voor onderzoeker Johan M. Montenberg gingen deuren open die 

voor de gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk 

omdat zijn moeder in de hoogste champagne drinkende wereld 

vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had, welke ertoe leid-

de dat zoonlief op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd 

voorzien van getuigschriften en tot makelaar werd beëdigd. De 

mogelijkheid bestaat dat J.W. Montenberg een bastaardzoon was 

van prins Hendrik.”

“Zo rapporteerde Montenberg over een luitenant cavalerie 

van gegoede familie die op oefening was op de Veluwe herfst 

1921. Een vriend vraagt hem samen wat te gaan beleven en weet 

wel wat. Zo komen zij in een nachtelijke rit aan bij het Ronde 

Huis in het bos, waarvan hij denkt dat het een sekskasteeltje is 

of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne. Eenmaal 

binnen treffen zij geen Madame aan, maar een heer met een grijze 

baard, Frank van Vloten. Er is een ijzeren trap, een soort podium, 
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in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren. 

De kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde 

houdingen liggen en zitten er jonge meisjes van verschillende 

leeftijden en ras. Langs de blinde achterkant zijn brede banken 

met kussens. Voor de luitenant en zijn vriend wordt het licht aan-

gemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje, waar naast elkaar 

op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit 

zijden doek liggen. Men schijnt er zijn smaak te kennen, want de 

blonde is voor hem en neemt haar, op voorbeeld van zijn vriend 

op. Ze is zeer mooi opgemaakt, niet ouder dan 14 jaar, heeft een 

paar lange nauw zwarte leren handschoenen aan en een paar zeer 

hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband 

met de dienst als officier konden alle leden en aspirant leden dag 

en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk bestemd 

waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt. Deze 

meisjes tussen de 10 en 16 jaar hadden allen een zeer zorgvuldige 

behandeling ondergaan, waren van verschillend ras, konden niet 

of nauwelijks lopen (Lotus voetjes) en spraken niet. Hij bezoekt 

nog twee keer overdag het wel bijzondere huis met het ook wel 

erg bijzondere railvoertuigje. De ‘poppen’ zijn aanwezig in de 

grote Jachtkamer, tijdens het diner in de eetzaal, op het terras en 

boven in de kamertjes.”

“Ze zitten of liggen in vaste houdingen, de Oosterse dragen 

alleen een soort sjaal, de anderen zijden jurken en weer andere 

zijn in moderne kleding gestoken. Ze worden als poppen behan-

deld en zitten op de knie of liggen op de grond bij de ‘heren’. De 

gesprekken gaan over de politiek, jacht en andere onderwerpen, 
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drank en maaltijden zijn goed, over geld wordt niet gesproken. 

Alles is mogelijk met deze jonge meisjes, je kunt naar boven gaan, 

of er mee het bos ingaan of een rijtoer, voor op het zadel, noem 

maar op. De gastheer, de man met de grijze baard, van Vloten, 

vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar 

blond en vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en 

de dokter zoals bij wel meer, alle voetbeentjes en twee teentjes had 

weggenomen, zodat het precies een lotusvoetje was geworden.”

“Klein zonder beweging, maar niet gevoelloos, het gaf 

wel wat kramp, maar als het afsterft is het erger, ze is duur, heeft 

een goede opvoeding gehad en moet toch wel wat langer blijven. 

Verder werd er niet gesproken. De luitenant had een lang gesprek 

met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid worden en 

deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of…..het was 

hem duidelijk. Het komt erop neer dat door de ‘club’ Ronde Huis 

of hoe je het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nach-

telijke bijeenkomsten in het bos mannen werden uitgenodigd die 

een zekere toekomst hadden en konden kiezen lid worden, en dus 

schuldig worden in ruil voor een zekere protectie waartegenover 

het geven van inlichtingen stond, ofwel alles vergeten en zwijgen 

zonder protectie.” 

“In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg 

toen werkte, een stuk bos bij Hilversum te koop aangeboden. 

Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen. 

Er stond een houten gebouw met veranda, ogenschijnlijk onbe-

woond. Drie heren waren er per auto gekomen, waarvan er twee 
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naar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het 

bosterrein. Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het 

huis, waar tot verbazing 8-10 jonge meisjes op een ligstoel lagen, 

ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten 

hielden. Ze waren pas ‘behandeld’; twee teentjes weggenomen, 

voor de lotus voetjes.”

“De volgende dag zegt Olthoff, je moet direct naar 

Utrecht, naar dr.A. Schuckink Kool (1873-1956), die je gisteren 

hebt gesproken. Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar 

het privé bureau verwezen en zegt dhr. tegen Montenberg dat hij 

misschien iets gezien heeft waar hij niet over mag praten. Mon-

tenberg belooft dat hij niets gezien heeft, alleen zegt hij: ik dacht 

dat het niet bewoond was. Ja dat is zo zegt dhr. maar het is deze 

maand nog leeg. Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en 

hij ging door met zijn onderzoek, want bij het betreffende bos lag 

het landgoed De Hoorne Boeg, waarover allerlei spookverhalen 

de ronde deden.”
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8-8f Wat is “De Hoorneboeg”?

De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van 

Hilversum. Maar het is meer dan een landgoed alleen. Ik kreeg 

het volgende verhaal te lezen over deze plaats.

“De Remonstrantse Broederschap, waarvan ook huidige 

Minister Ivo Opstelten lid is, mocht vanaf 1948 van de laatste 

bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.A. Pijnappel een groot 

deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum t.b.v. 

landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in haar huis op de 

heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap 

het gehele landgoed in eigendom.”

“Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg 

N.V. en is een dochteronderneming van YMCA net als de Ernst 

Sillem Hoeve in de lage Vuursche een dochter is van YMCA. I. 

O., lid van de De Remonstrantse Broederschap, maar tevens een 

vrindje van J. D. en B. K. en P. H. D. . D. en O. en B. K. kennen 

elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging 

Minerva. I. O.is de baas van J. D. . I. O., onze nieuwe minister van 

Veiligheid, zit vuistdiep in het D. pedofielen dossier. Hij is de man 

die voor de camera verklaarde: ‘een minister liegt niet’. De vrouw 

van O. komen we tegen als ‘kinderrechter’ in Rotterdam en daarna 

rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te 

Den Bosch zou mevrouw O. tien jaar lang bekleden om per 1 april 

2009 te worden bevorderd tot vice president, een positie die ze 

dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de 
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periode dat mevrouw O. recht sprak te Den Bosch zijn daar meer-

dere cruciale Demmink vonnissen uitgesproken, met name in de 

zaak Baybasin (2001) en in de pedo zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ 

(2003). Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw O. ook diep 

in het Koninklijk Huis, net als D. . M.  was tot 2007 bestuurslid 

van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana 

Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.”

“Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg 

verslagen die geheim waren, maar blijkbaar veel informatie 

opleverden. Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat 

geheimzinnig te horen.” 

8-8g Landgoed de Zwaluwberg

“In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd ‘de Zwa-

luwenberg’ gekocht door jonkheer Ernest de Pesters, toentertijd 
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directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 

1933 overleed mevrouw Pesters en verliet de familie het landgoed. 

Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven 

in Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuis-

vest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot 1939. Toen werd het 

met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd 

voor legering tijdens de mobilisatie. Vervolgens werd het in de 

Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse 

luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. 

De Duitsers lieten het huis aansluiten op de waterleiding. In 1945 

werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 

1946 werd er door defensie een huurcontract overeengekomen 

met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar 

van de Zwaluwenberg. Pas daarna kwam het landgoed officieel 

in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan 

de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van 

de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog 

aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur 

Generaal ‘de dienst uitmaakte’.”

8-8h Het ronde huis beschreven door Michael Sadleir

In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van 

“The Round House” van Michael Sadleir (Sadler). We komen dan 

ook weer even terug op het ronde huis waarvan ik deze notities 

nog vond.
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“Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze 

schrijver geschrapt. Sadleir werkte in de eerste wereld oorlog 

bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het 

occulte en victoriaanse erotiek en dat maakte hem tot iemand die 

een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in 

Holland en belangrijk voor de Britse spionage. Het is algemeen 

bekend dat in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro Duits waren 

(overigens W.O. II idem), zo ook baron E. B. B. F. Wittert van 

Hoogland (NSB) de persoonlijke vriend van Hendrik, de baron 

die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. (Note: 

Midden jaren dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchte-

lingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Dit 

kamp zou worden opgezet op de Veluwe. ‘Koningin’ Wilhelmina 

vond dit echter wel heel erg dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn 

gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse 

heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork.)”

“We gaan weer even terug naar Frank van Vloten, die 

in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij het vanuit 

Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen, 

die officieel nooit gereden zouden hebben. Behalve de complete 

uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits ma-

terieel zoals auto’s, vrachtwagens, machines rails bouwmateriaal 

op deze manier ons land zijn binnen gebracht.”

 (Note: De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker 

construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in 1910 De Spin.)
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“In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld 

in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte, Fokker 

Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren. De Fokker 

Dr.I werd vooral bekend toen Von Richthofen (De Rode Baron) 

met dit toestel ging vliegen. Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, 

waar o.a. zijn vriend Herman Göring piloot was tijdens W.O. I. 

Fokker trouwde met een nichtje van Göhring. Vervolgens trouwde 

hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von 

Morgen, de in 1895 in Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie Marie 

Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von 

Morgen, sinds Januari 1902 was hij Bataillonskommandeur im 

Grenadier regiment, Koning Friedrich Willem IV). Na de eerste 

wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturalise-

ren, wat hem uiteindelijk lukte via zijn goede vriend Prins Hen-

drik. In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot 

zich aan bij de N.V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de 

Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij doen met steun 

van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom 

van de families van Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wil-

helmina) en enkele rijke particulieren. In 1922 vertrok hij naar de 

Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren. 

Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven.”

“Omstreeks 1900 kwam, volgens Grietje Doorneweerd het 

melkmeisje (ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), 

een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld 

(avondtrein Utrecht / Zwolle), wat ze daar bij de put zag liggen, kon 

zij nooit meer over spreken. Ze is weggerend en nooit meer in de 
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omgeving geweest of over gesproken. In 1916 werd het begraven 

stoffelijk overschot van een meisje gevonden. Een dochtertje van 

van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de 

dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt. Rond 1917 

vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk 

van een jong meisje. Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 

1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek 

in en rond het Ronde Huis (drie naakte meisjes op de grond, werd 

vastgesteld) Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet. Rond 

1982 werden meerdere beenderen opgegraven.”

“Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest 

zijn dat een oud rijtuigje achter het station te Nunspeet gereed 

stond. Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er 

aan de verkeerde kant enige heren uit, gekleed in pelsjassen en 

hoge hoed. Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat dan 

richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok. Een Belgische bos-

wachter met extreem felle honden bewaakten de meisjes die daar 

in de bossen verbleven voor seks. Navraag bij diverse inwoners 

van Nunspeet, zoals Grietje van Dieks, Oude Wajer, destijds jaren 

voerman in de bossen rond Nunspeet, huisschilder van Echteren, 

boekwerk dhr. Tengbergen, leverde gelijke en bijkomende infor-

matie op. Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat van 

het station naar het huis rijdt, het ontspoort, een meisje in lange 

donkere kleding rent het bos in, een heer loopt haar na, ze valt 

voorover, wordt geslagen, breekt een arm, waarvoor dokters hulp 

wordt geweigerd en de volgende herinnering komt boven van een 

ander meisje uit Indië, die uit de trein stapt en op het perron valt, 
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zij staat op en loopt naar het verlichte dienstlokaal en valt weer, 

ze wil wat zeggen, maar een heer tilt haar op, ze wil zich nog 

vasthouden, maar wordt in een rijtuigje gedragen. De volgende 

dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje 

familie en overspannen was. We hebben haar nooit meer gezien!”

“Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge 

meisjes afgehaald, ontvluchten was onmogelijk gemaakt, ze 

kwamen nooit terug. Met het trammetje reden ze de bossen in, 

naakte meisjes van 6 tot 10 jaar, hoofdjes met gelijke poppen ge-

zichten, alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes 

en geen van die kon lopen of zelfs staan. Ze kwamen levend terug, 

bewusteloos of in een deken gerold en vonden een graf. Er zijn 

uitvoerige politierapporten opgemaakt, zelfs foto’s, maar alles is 

verdwenen in geheime archieven. En de heren die in Nunspeet en 

elders nachtelijke ‘bruiloften’ vierden, wisten daar ook veel meer 

over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en 

mochten doen en alles in de doofpot werd gestopt.”

8-8i Berichtgeving Ronde Huis tot aan heden

“Na de echtscheiding van van Vloten van zijn eerste vrouw, 

woonde Mevr. Wytema met altijd enige meisjes op de bovenver-

dieping van Het Ronde Huis. Deze Wytema had eveneens een huis 

bij Nunspeet, wat bekend stond als bordeel. Gedurende de eerste 

wereld oorlog huurde deze ‘dame’ een huis bij Hulshorst waar 

ze meisjes, vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te 

transporteren naar de Duitse front bordelen(mensenhandel dus).”
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“Toen enige meisjes die op een fietstocht waren bij haar 

schuilden voor de regen, werden zij vastgehouden(vrijheidsbero-

ving). In de nacht kon een van de meisjes ontsnappen, een dochter 

van een officier in Harderwijk. De Marechaussee deed toen een 

inval bij mevr. Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging 

wonen op het Ronde Huis, waar gedurende die tijd ook Duitse 

spionnen kwamen.”

“In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties 

in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD heeft bij Wim 

Klinkenberg ingebroken (ook al zegt Hans Wiegel Minister van 

Binnenlandse zaken en vice premier van niets te weten). Lees zelf 

waarom, het boek Prins Bernhard een politieke biografie van Klin-

kenberg. Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster 

van journalist Klinkenberg een inbreker betrapt, die de dagboeken 

van baron mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland bestudeert. De 

inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken. Wittert 

van Hoogland (o.a. Genealoog) is op dat moment een vijand van 

Prins Hendrik, de man van Wilhelmina. Onderzoeker Sch. weet 

nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook zijn twee 

onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen, maar 

zegt hij: ik heb veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot 

en grendel. In de Ronde Huis rapporten raadplegen beide onder-

zoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit, die 

samen met Sch. veel zaken oploste. In en rond het Ronde Huis 

werden duidelijk heidense rituelen uitgevoerd, waarbij het de 

bedoeling was om uiteindelijk via het occulte de macht in Europa 

te veroveren.”
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“Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en M. de 

paranormaal begaafde kunstschilder Delius Pit(t) (1913-1992) 

in Steenwijk. Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-

GJ-09 het erf van de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast 

de garage. Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond Boef 

en aaien hem. Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te 

willen kopen. Delius wijst Ineke enkele schilderijen aan en noemt 

de prijzen. De mannen zagen opeens dat ze verkeerd zijn, ze be-

doelde een andere schilder die ook Pit heet. De geheimzinnige 

mannen vertrekken weer. Delius Pit zegt, ze komen voor jou Hans, 

je wordt gevolgd. M. zegt: toen ik de auto zag voelde ik al dat 

het ‘misse boel’ was. Ik heb het autonummer en zoek uit wie de 

eigenaar is. Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van 

de BVD, waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd 

genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt. De andere Ronde Huis 

onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor 

naar den Haag vervoerd.”

8-8j “De Elite”

“Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina, en niet de va-

der van Juliana, maar mogelijk wel van Maria Claire Rovers was 

regelmatige bezoeker van Het Ronde huis, maar Juliana voorafge-

gaan door twee escorte motoren is daar ook gespot. Prins Hendrik 

vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn weg naar 

het Aardhuis bij het Loo, evenals voorheen Willem III met zijn 

vriend de predikant en Tweede Kamer lid S. Blauwpot ten Cate.”
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Zie dikke buik van Juliana op 1 minuut 38 in het volgende filmpje, 2 

juni 1926 op de site: http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8

&feature=email

“Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predi-

kant. Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en 

had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925). Ingenieur in 

het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann 

trouwde. Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken 

in Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was 

in dat jaar bezig samen met zijn broer Frank bosgronden in de 

omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann (Daenemann) was 

een van de directeuren van het Krupp concern, had één van de 

Duitse Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomer-

huis Heidehoek t/o zwembad de Tol. De archieven van Krupps 

wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de staalbaronnen 

voor de kust van Helgoland. En dan is er nog de familie band met 

de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten, lid van de NSB 

stamboeknr. 3352, die door Mussert gemachtigd werd als leider 

van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester 

van Delft.”

“D. G. van B. 1877-1955 was havenbaron en alleenrecht op 

de handel in Duitse kolen. Deze van B. heeft het landgoed Noor-

derheide te Vierhouten in 1920 verworven. De kapitale Villa aan 

de Elspeterbosweg is nog eigendom van de familie van B. . Na de 

Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de 

Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, 
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de scheepswerf en zeesleepdienst P. Smit jr. en het watertaxibedrijf 

Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het 

in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion.”

“Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 

ha grond. Het Kröller Möller museum (zijn vrouw was Helene 

Kröller Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park 

de hoge Veluwe. Deze Anton Kröller was medeoprichter van de 

KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de 

buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had ban-

den met de staalindustrie in het Ruhrgebied. Kröller haalde Prins 

Hendrik regelmatig uit de problemen door te betalen als Hendrik 

gechanteerd werd door andere invloedrijke hoog geplaatsten, 

vanwege zijn erotische uitstapjes.”

“L. was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank 

en werkte samen met waterstaatkundige A. A. M.(1894-1946 

NSB er) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag 

van België. Hij was eigenaar van het Landgoed ‘Koningshof’ en 

landgoed ‘Elswout’ en landgoed ‘Stoutenburg’. Daarnaast was hij 

nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank. Op 

het landgoed van L. werd door prins Hendrik en zijn vrienden, 

zeehonden in het zwembad geschoten.”

“Genoemd wordt de betrokkenheid van: Dr. Eeden, Fre-

derik Willem, letterkundige en zenuwarts (Haarlem 3-4-1860 

- Bussum 16-6-1932), gehuwd op 15-4-1886 met Martha van 

Vloten, van wie hij op 29-7-1907 is gescheiden. Hij was Zenuw-
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arts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam. Walden 

was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater 

en schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het 

landgoed Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook 

dienst als rustoord voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse 

helderziende Gerard Croiset werd geboren op Walden. Frank van 

Vloten financierde de kolonie Walden, maar toen Frederik van zijn 

zus Marta van Vloten ging scheiden, hield ook vreemd genoeg het 

bestaan van Walden op.”
Zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/

eeden 

“Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de 

heilige Lijnen Mythstee, een plaats van samenkomst wat ver in de 

oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan ‘rechtspraak’ 

werd gedaan. Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een 

geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten, Druiden priesters 

die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berich-

ten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde 

plaatsen bijeen te laten komen. M. geeft voorbeelden van bepaalde 

locaties, gelegen op deze lijnen op 52.17 E. Noorderbreedte. Oost-

waarts via Wijhe, Wheme, heiligdom Hellendoorn, Berg, Hela, 

Thor, de Huneborg naar Bramsche ten noorden van Osnabrück.”

“Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig, doch sinds eeuwen 

bestaat een verbond van mannen met invloed, politiek economisch, 

met een uitgestrekt net over de wereld. Een actueel voorbeeld is de 

Soevereine Militaire Orde van Malta, Black Nobility, Committee 
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of 300, Illuminati en de Bilderberg Groep. Van deze bewegingen 

(organisaties) is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is 

korter terug te brengen naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem 

occulte orden, die teruggrijpen op riten en andere praktijken. De 

voorlopers van de Nazi’s.”

“De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde 

Huis vormen een penis en scrotum. Gezien de tekening liep er een 

smalspoor in en eindigde dat smalspoor in de eikel van de penis 

bij een 4 meter diepe schacht. Ten zuiden van het Ronde Huis ca 

1km, stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met massief 

stenen bovenblad die was omringd door bosjes en later met een 

takel is verwijderd. Voorts waren er nog drie grote putten, één bij 

het Ronde Huis, één bij het melkhuisje en één 100 meter ten zuiden 

van een zijlijntje. Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt 

een bijna complete David ster. Op oude kaarten is een kruis te zien 

gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) 

bij de Roo Stee. In 1985 waren alle sporen vernietigd, alles was 

met grond overdekt, de beplanting overgroeid met struiken en 

onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad.”

8-8h Aanhaling

Tot zover het verslag wat door kranten, boeken, tijdschrif-

ten en diverse publicaties vrijgegeven werden maar wat angstvallig 

door de elite alsmaar verzwegen is en zelfs tot op heden zoveel 

mogelijk geheim is gehouden. Ondanks de vele verklaringen, 

overgebleven foto’s en de diverse getuigen, is dit nooit werkelijk 
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uitgezocht en zijn er mensen berecht in deze zaak. We gaan nu 

over dit onderwerp even in het heden verder.

8-9 Oranjes en naar verluidt hun
      drugsconnecties

Bewijzen kunnen we het nooit, want de machtigen der 

machtigste zijn onschendbaar. Maar toch bereiken ook het gewone 

volk berichten dat het niet pluis is en zien ze zelf dat er soms rare 

kronkels uitgehaald worden om deze mensen te beschermen. En 

dan zien we filmbeelden en foto’s die je wel te denken zetten. Ook 

komen er af en toe in kranten en bladen en op internet berichtjes 

die dan toch veel zeggen. Wat we eigenlijk allemaal al weten en 

ook duidelijk naar buiten komt, als we zien de connecties hier 

op de Antilliaanse eilanden, is dat het Huis van Oranje blijkbaar 

connecties heeft in een goed georganiseerde opium divisie. Het 

lijkt op slecht denken over de van Amsbergers, maar ze doen en 

zijn meer dan alleen staatshoofd spelers.

8-9a De volgende stukjes kwamen op mijn pad

“Met connecties over de gehele wereld, met name de oude 

koloniën, zoals bijvoorbeeld Suriname en de Antillen zien we dat 

drugs een prominente rol spelen in hun leven. Zie bijvoorbeeld 

de gastenlijsten, en in het bijzonder de lijst van gasten, tijdens het 

huwelijk van Alexander en Maxima. Daar komen wel hele duistere 
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gasten op voor, mensen die naar horen zeggen, zwaar en diep in 

de cocaïne en drugshandel zitten.”

Even wat aanhalingen gemaakt door het huis zelf.

“Willem Alexander verspreekt zich weer eens op 17 juli 

2011” met de betiteling ‘Beetje Dom’. Maar was het wel zo stom/

dom.”

“Waarom poseerden de toenmalige kroonprins en zijn 

vrouw samen met Surinaamse criminelen tijdens het Wereldkam-

pioenschap voetbal in Zuid Afrika?”

“Het was niet het opdringen en zeker niet ‘niets vermoe-

den’. Deze Koninklijke mensen worden toch beveiligd op de 

kosten van de belastingbetaler? Direct bij decreet worden twee 
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onnozele gecontroleerde schrijvende misdaadreporter(s) in be-

scherming genomen en als ‘nietsvermoedend’ versleten. Men had 

het eenvoudig niet door, onze vertegenwoordigers van het Neder-

landse volk. Het gezelschapje op de bewuste foto waren goede 

bekenden van elkaar. Erger nog, deze uit Suriname afkomstige 

mensen werkten naar horen zeggen voor het ‘Koninklijk huis’!  

De waarheid was niet zoals men ons liet geloven en dat er een 

connectie was, was duidelijk op de foto te zien.”

8-9b Aanhaling 1

“Piet W. is opgepakt en werd verlinkt. Hij liet zich foto-

graferen met de ‘oranjes’. Een paar maanden daarvoor was zijn 

lading cocaïne ontdekt. Iets moest duidelijk gemaakt worden. Piet 

W. doet dat niet voor de publiciteit. Het prinselijk paar blijkbaar 

wel, ze weten van toeten noch blazen en bovendien zijn ze on-

schendbaar zoals ons alsmaar voorgehouden wordt.”

“Nederland Maffiastaat wordt gedicteerd door een Groot 

Criminele Orde, afgekort GCO. De vertakkingen zitten in de 

gehele maatschappij inclusief, zoals men zelf kan zien, naar het 

Huis van Oranje, de politiek, de hoge en de lage ambtenarij, de 

vastgoedwereld, de bankwereld, energie- en grondstoffen, recre-

atie, hotelwezen. Overal worden drugsgelden witgewassen. De 

mogelijke connectie Koningshuis en drugs is niet verwonderlijk 

en zeker niet vreemd, gezien het verleden. Er liggen eeuwenoude 

banden tussen de ‘oranjes’ en de drugslijnen en dan praten we over 

de Opium in Nederlandsch Indië en Cocaïne via de Nederlandsche 
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Cocaine Fabriek en niet te vergeten de lijn Curaçao. Bovendien 

zijn zij ingezetenen van ons land, die nooit door de ‘Koninklijke 

Marechaussee’ zullen worden gefouilleerd bij binnenkomst en 

vertrek. Zo weten we ook niet wat er mogelijk aan boord van het 

regeringsvliegtuig zit.” 

Opmerkelijk is het volgende berichtje van het Openbaar 

Ministerie. Misschien word je dan duidelijk dat er een lijn Suri-

name / Mozambique / Nederland ligt, en dan praten we nog niet 

over de Antillen!

Website Openbaar Ministerie;

Het scenario zou als volgt kunnen zijn;

“De GCO heeft bijna volledige controle over de drugslij-

nen in onze monarchie. Dit weet ook justitie en ‘veiligheidsdienst’. 

Ook de banken zijn daarvan op de hoogte, want de handel in drugs 

is alleen maar succesvol door het; 

1. Illegaal te houden.  

2.  Via ‘legale’ banken in het legale circuit te   

  pompen (Antillen connectie).”

“Het ene staat niet los van het ander. De GCO moet zo nu 

en dan, een aantal nieuw aangetreden dienders omkopen, maar 

daar spenderen ze geen cent aan. Er wordt voor de gelegenheid 

een nieuw lijntje opgetuigd, zoals in het geval hier eerder beschre-

ven met de Surinaamse vrienden van het toen komende nieuwe 

staatshoofd, welke vervolgens wordt verlinkt. Een ton cocaïne is 

onderschept wat dan als een succes overal te lezen is. De moge-
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lijkheid is er dat er nog eens een ton weggesluisd zou kunnen zijn 

naar de GCO, die met de ‘wegsluizers’ de winst delen. Op deze 

manier wordt een concurrent weggewerkt, een paar ambtenaren 

van omgekocht. Een manier van handelen wat we regelmatig zien 

op onze eilanden. Deze Piet W. liet zich op de foto kieken in juli 

2010 met onze ‘voorname’ lieden. De onderschepping van die ton 

cocaïne was begin 2010 en je vraagt je af, wat die Piet bezielde, 

terwijl zijn handel al achterover was gedrukt. Het hoeft uiteraard 

niet zo te zijn, maar het fijne krijgen we niet te horen en de puzzel 

is zelf wel op te lossen door gebrek aan ware informatie.”

“Het belachelijke commentaar van een misdaadjourna-

list, als dat ze totaal overrompeld waren door de fotograaf, is je 

reinste kolder. De Oranje Bode heeft duidelijk de identiteit van 

de criminelen weggepoetst, met alle registers even opentrekken 

en komt de Media code even om de hoek. Niets horen we van de 

kant van het Koninklijk huis. Je kunt wel schuilen onder het mom 

van ‘onschendbaar’ maar houdt dat in dat men onbeperkt tegen 

alle wetten en regels, die de onderdanen opgelegd worden, mag 

handelen? Dan praten we niet meer over een democratie maar 

een duidelijke dictatuur waar dan Argentinië weer goed van pas 

in komt!”

“Zo was er ook een klein berichtje te vinden waar de vol-

gende naam stond. C. B. , geb. 8/7/1950, wonende Rabbit Hill 

Road, te Sint Maarten. Hij gebruikt o.a. voor Stichting Beheer 

Onroerend Goed Biesboschmuseum. We weten dat veel drugs 

vanuit de Antillen komen en deze valse naam schijnt veel gebruikt 
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te worden vanuit deze eilanden. Naar verluidt zijn er ook wekelijks 

grote partijen per containers die via Rotterdam binnen komen 

of soms voor de verandering via Antwerpen. En toen kwam het 

volgende op mijn pad waar geschreven werd dat de Biesbosch de 

volgende stap is.” 

8-9c Lees dit stukje maar eens

“De Biesbosch, Hilweg, Werkendam.

Via Binnenschepen wordt cocaïne aangevoerd naar de 

beroepsvaart rustplaats, tussen Hollandsdiep en Nieuwe Merwede 

bij het gat van de vissen, en is in het natuurgebied de Biesbosch 

onroerend goed aangekocht, welke op naam staat van Stichting 

Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum, in de buurt van het 

Biesbosch museum om ‘s Nachts de cocaïne met een fluisterboot 

naar een inham van de Hilweg te vervoeren voor verder transport 

over land dwars door de polder het Land van Heusden en Altena en 

de polder De Bommelerwaard. De fluisterboot is een authentieke 

rietaak, voorzien van een door zonne-energie aangedreven motor.”

“De mogelijke aan- en doorvoer drugsrouten en de betrok-

ken leveranciers / firma’s. Buiten de eigen vloot aan zeewaardige 

zeiljachten en binnenschepen, maakt de Nederlandse maffia ge-

bruik van gerenommeerde firma’s voor transport van drugs. Veelal 

zijn deze firma’s aanbevolen door de allerhoogste (gechanteerde) 

functionarissen in de maatschappij. Uit opgedane ervaring bleken, 

naar horen zeggen, dat deze firma’s door reeds eerder ontvangen 

gunsten ontvankelijk blijken te zijn om criminele contacten aan 
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te gaan. Rond 1999 werden enkele broers, in opdracht van Ndrag-

etha, het noodzakelijk contact te leggen met M. (groot container 

vervoersbedrijf). Vanuit Nederland werd contact gezocht met de 

managers van M. Kopenhagen. Na afspraak voor een bespreking 

vertrok de Commissaris naar Kopenhagen om afspraken te kunnen 

maken voor blijkbaar een wereldwijd drugstransport middels de 

schepen van M. . De commissaris verbleef in het hotel Nyhavn te 

Kopenhagen en voerde enige besprekingen met 2 personen van het 

top management van M. . Eén van die mensen bezit de Nederlandse 

nationaliteit en was reeds een bekende uit de Rotterdamse haven. 

De tweede persoon had vermoedelijk een Deense nationaliteit. 

Aanvankelijk vond de bespreking plaats in het hoofdkantoor van 

M. aan de kade in Kopenhagen, doch later werd de bespreking 

voortgezet op een speciaal daarvoor afgehuurde toeristenboot, 

waarmee de gesprekpartners een tocht door de haven van Kopen-

hagen hebben gemaakt. Uiteindelijk werd medewerking toegezegd 

met betrekking tot containertransporten. Nadat de bewuste persoon 

van een zeer invloedrijk Nederlands persoon een lijstje met namen 

had gekregen die wel gevoelig zouden zijn voor drugstransporten, 

legde deze omstreeks 2001 contact met het hoofdkantoor van dit 

bedrijf in Châtel St Denis te Zwitserland. Het bleek ene heer E.H. 

van A te zijn met een hoofdkantoor in Zwitserland. Na een bespre-

king met deze E.H. nam deze man telefonisch contact op met de 

invloedrijke persoon welke de bewuste persoon als referentie had 

opgegeven. Blijkbaar vond er een bereidheid plaats om A voor de 

drugstransporten te gebruiken.”
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“In de tijd van B. en voor de IRT affaire van M. van T. is 

bekend dat S.K. E. voor honderden miljoenen aan drugs transpor-

teerde, waarbij de invoer van deze drugscontainers door o.a. de 

FIOD man C. J. werd geregeld. Ook de namen van Hoofdinspec-

teur CID F. van P. , alsmede het ‘koningskoppel’ Chef CID K. L. 

en J. van V. duiken hierbij op. Ze werden uiteindelijk veroordeeld 

tot 4 en 6 maanden cel, wegens ontvangen bedragen en meineed. 

C. J. werd met gigantische bedragen betaald, waarna deze diverse 

sportinstituten in o.a. B., Velp en Leusden uit de grond stampte. 

Een bekende N. H. verzorgde hierbij de fiscale administratie.” 

8-9d Aanhaling 2

Wat hier frappant is, is dat de CID wordt vernoemd, wat 

een groep is die zich via de kleine kamertjes veelal de kinderporno 

/ pedonetwerken in stand houdt. En dan valt de volgende passage 
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op: In het jaarverslag 1995 op 27 augustus 1996 werd duidelijk 

vermeld dat ‘wij niet willen dat de BVD een verlengstuk wordt 

van de politie’. Bij de presentatie van het ‘Dreigingsbeeld Men-

sensmokkel’ op 29 mei 2001 schrijft minister van justitie Benk 

Korthals echter dat de BVD verder wordt uitgebreid.” We zien 

dus dat CID zijn werk doet via de BVD wat wereldwijd al zo het 

geval is.”

“Er kwam een strijd tussen twee groepen waarvan de ene 

connecties had met Colombia en de andere met Italië (Ndranghe-

ta).”

Deze informatie was frappant omdat men blijkbaar ook 

op onze eilanden zo te werk gaat. Containervervoersbedrijven en 

overslag bedrijven, weten we al heel lang dat deze gebruikt worden 

om grote transporten van drugs, wapens en goederen vlekkeloos te 

laten verlopen. Het is dan mooi te lezen dat het niet uit maakt waar 

je zit, maar dat er alsmaar dezelfde manieren worden aangewend 

en zelfs de bekende spelers opduiken.

We gaan na dit zeer lange hoofdstuk meteen verder in waar 

we al wat gewroet hebben en dat is het kinderleed. We hebben 

al kunnen lezen dat onze jetset nergens voor schroomt en zich 

ook nergens voor schaamt. De vreemde ‘huizen’ zijn al bespro-

ken maar ook zien we dat alles beschermd wordt door wetjes en 

regels. Dat is de manier om mensen de waarheid te ontnemen. Is 
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het niet via afpersing dan is het via het gerecht, en als dat niet 

lukt dan verklaren we iemand voor gek en als laatste redmiddel: 

we eindigen zijn/haar leven.
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Hoofdstuk 9
Banken, financiële instellingen en 

grote bedrijven
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9-1 Banken

9-1a Banken inleiding

We zijn nu beland op het punt waar we achter zijn gekomen 

dat ons, ons beschermen. Is het niet via een koninklijk huis dan 

wel via de politiek en anders wel de machtige personen of instel-

lingen. We weten dat de banken machtig zijn en dat er wereldwijd 

zeer veel gaande is. In principe wordt de gehele financiële markt 

beheerd door één machtige familie, de Rothschilds genaamd, en 

die hebben zowel de banken maar ook de vele machtige personen 

in hun klauwen. Zij bepalen wat er met een land gaat gebeuren 

maar ook wat de vele families moeten doen. Drugshandel is een 

mooie manier om kapitalen mee te maken en daar moeten alle lei-

ders aan meedoen. Zo niet dan ben je een land wat tegen de regels 

in gaat en word je op een zwarte lijst gezet, en ben je niet pluis.

Maar het gaat slecht in de bankenwereld en ook onze 

melkkoe voor de (voorheen) Antilliaanse eilanden is in een dip. 
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Dat, omdat er zaken niet zo geweldig lopen en dat er te veel grote 

bedrijven in opspraak komen. Ik licht er enkele uit waarvan de 

berichtgeving precies past in wat er ook op onze eilanden gaande 

is, en zo zien we dan dat het niet uit maakt of we een eilandje 

zijn of een land in Europa, we zijn allemaal een speelbal van één 

familie die heel voorzichtig op de achtergrond blijft.

Onze lokale banken zijn werkelijk geen uitzondering 

daarop en ook zij hebben te dansen naar de pijpen van de mach-

tige familie. We hebben al kunnen zien dat bijvoorbeeld de MCB 

een verlengde is van Rothschild, en zelfs hun logo’s veel overeen 

komen!

We weten ook dat deze bank in handen is van Canada en 

dat er lokaal een minderheidsbelang is. Dit zien we ook bij an-

dere banken. Wat we ook hebben mogen zien, is de strijd tussen 

de politiek en de nationale bank en die is zeer interessant omdat 

daar namelijk enkele piraten menen even een nationale bank om 

te gooien. We hebben al kunnen lezen hoe kwaad onze familie 

dan kan reageren, wat ze al in enkele landen hebben gedaan. Het 
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duidelijkste voorbeeld is wel Haïti die niet meer mee wilde doen 

met onze familie. Geen probleem we draaien dan de kraan dicht, 

zowel financieel als economisch.  

We zien nu rond de wereld dat de gehele financiële markt 

aan het instorten is. Maar nog duidelijker is te zien dat de finan-

ciële sector totaal gen macht meer heeft. Als je ziet hoeveel zwart 

geld alleen al op ons kleine eiland om gaat en hoeveel miljarden 

geschoven worden in waardepapier via deze rots, is het duidelijk 

dat het niet meer de beurzen zijn die iets te vertellen hebben 

maar de maffia en de groten daar boven. De maffia zoals ik die 

beschreven heb in het boek “Curaçao maffia eiland”, is een eerste 

stap om te laten zien dat er veel meer gaande is. In het boek “De 

missende link” legde ik de link naar het clubje wat lokaal veel 

regelt in opdracht van Nederland. Bij het boek “Curaçao achter 

gesloten deuren” liet ik je kennis maken met de zwaardere jongens 

in stropdassen en in hun afspraakjes onderling. Nu, in dit boek 

stel ik je voor aan de absolute top en de absolute machtshebbers 
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van de wereld. En dat is niet de financiële wereld zoals alsmaar 

gedacht wordt. 

Doch, we moeten de banken en hun financiële mensen om 

hen heen goed belichten, en inzien dat ze niet voor niets zelfmoord 

plegen en vreemde constructies blijven uitproberen om van zwart, 

wit te maken. De overlopende zwarte put is niet meer te verbergen 

en men weet niet meer hoe het te beschrijven of te verwerken. 

Daarom zijn de centrale banken o zo belangrijk want er moet veel 

met knipperende ogen worden gewerkt, en de mensen moeten vele 

constructies aannemen als zijnde acceptabel. En dan moet je nog 

kunnen om met een schoon geweten te verkondigen dat we alles 

volgens de regels doen. Er is niet één bank op deze wereld die nog 

volgens de regels kan werken want dan zou deze door de grote der 

groten binnen een week gesloten worden! Het plan is dan ook om 

wereldwijd de mensen te doen geloven dat men alles in de hand 

heeft, maar uiteindelijk is het een zooitje en een losse bende. Dat 

zien we ook met onze centrale bank waar naar verluidt veel door 

de vingers gezien wordt. Alleen zijn andere groepen daar weer niet 

blij mee want dan wordt er wel net even gekeken op het scherm. 

Als er banken zijn waar transacties van 10 talle miljoenen door de 

vingers worden gezien, en niet door de centrale bank gecontroleerd 

worden omdat het gaat om een zeer machtige “bende”, dan kun je 

terecht boos worden als, andere aankomende “bende”, jouw half 

miljoentje aan alle eisen moet voldoen. 

Maar we gaan even eerst wat berichten doornemen van 

banken die in Nederland zwaar onder vuur liggen omdat er toch 



139- De MATRIX Deel2

wat zaken mis gingen. Het is een kwestie van tijd en dan komen 

onze banken ook aan de beurt en de tekenen zijn er al.

ABN /AMRO - RABO - ING  de eens zo gerenommeerde 

banken, nu slaven van een Rothschild. Lees de volgende berichten 

maar eens.

9-1b Pensioenfondsen moeten kar ABN Amro trekken

“AMSTERDAM (AFN) – In plaats van een beursgang 

zouden enkele grote pensioenfondsen zoals het ABP, een sub-

stantieel belang moeten nemen in staatsbank ABN Amro. Dat 

zegt Lense Koopmans, president-commissaris van de Rabobank 

dinsdag in een interview in Het Financieele Dagblad. Wanneer de 

pensioenfondsen de kar trekken, zorgt dat volgens hem voor een 

stabiel aandeelhoudersbelang. ‘Het kortetermijndenken is vanuit 

de aard dominant bij beursgenoteerde bedrijven, en dat past niet 

bij het karakter van een bank’, aldus Koopmans.”

“ABN Amro gaat, met de steun van het ministerie van 

Financiën, in 2014 naar de beurs.”

“Tot zover dit bericht in Het Financieele Dagblad van 27 

december vorig jaar. Waarom wij dit soort uitspraken van levens-

gevaarlijke gekken en zwaar over het paard getilde Friezen als L. 

K. verdacht vinden, leggen we even uit. K. , waar kennen we die 

ook al weer van? Juist: he ‘Republikeins Genootschap’. Leest u 
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maar verder en u begrijpt, waarom een ‘republikein’ zich nimmer 

thuis kan voelen in een ‘genootschap’.”

9-1c De bankfraude verkocht als “crisis”

“ABN-AMRO ging met de Rothschild Bank in zee in 

1996, maar die samenwerking is in 2007 in de aanloop naar de 

ontmaskering van de bankfraude, razendsnel en net op tijd ontman-

teld. Tijdens de daarop volgende ‘bankencrisis’ (bailout) in 2008 

werd door de Amerikaanse Federal Reserve een slordige $ 1.200 

miljard ‘geleend’ aan noodruftige banken, wereldwijd. Voor zover 

wij weten, het zal wel meer zijn, papier is geduldig. ABN Amro 

trok 1,5 miljard dollar en ING leende 8,6 miljard dollar van de 

Amerikaanse centrale bank. Aegon leende volgens het overzicht 

248 miljoen dollar. Maar de Rabobank leende op het hoogtepunt 

9,1 miljard dollar en spande daarmee de kroon. Rabo beweerde 

toen geen problemen te ondervinden van de ‘crisis’, omdat ze zo 

degelijk aan het bankieren waren geweest.”

“Rothschild onthulde onlangs dat het een co-operatie is 

aangegaan met de Rabobank, één van de belangrijkste financiers 

in de wereld op het gebied van voedsel- en landbouw. Rabobank 

neemt een belang van 7,5% in Rothschild Continuation Holdings, 

één van de basis houdstermaatschappijen die het N M Rothschild 

imperium bezit. De RABO Bank sleept Rothschild door de crisis? 

RABO Bank leent eerst bij de Fed en neemt vervolgens een deel 

van het Rothschild Imperium over. Laten we er maar vanuit gaan, 

dat Rothschild een stevige vinger in de RABO pap heeft!”



141- De MATRIX Deel2

“Onlangs nam de RABO Bank de zogenaamd zieltogen-

de Friesland Bank over, de opmars is begonnen. Hierdoor heeft 

RABO Bank een controlerende invloed in Van Lanschot Bankiers 

gekregen. Ook Triodos Bank, de natuurvriendelijke woekeraar 

wordt inmiddels gecontroleerd door RABO Bank. Deze bank heeft 

een Raad van Commissarissen, waar behalve L. K. ook mevrouw 

L. F. in zit, lid van de Trilateral Commission. Oud minister C. V. 

heeft zijn functie bij de Roosevelt Academy, waar ook ene J. D. 

‘toezicht houdt’ (o.a. op een weeshuis in Cambodja) opgezegd en 

is commissaris geworden bij de RABO Bank. Het wachten is op 

de deconfiture van ING Bank, waarbij de mooie stukjes worden 

opgeslokt door de Rothschild gecontroleerde banken en de rotzooi 

van dat sterfhuis via de ABN-AMRO Bank bij de pensioenfond-

sen terecht komt. Noteert u het alvast maar: er wordt gewerkt 

aan één pensioenbank (ABN-AMRO) en één Rothschild Bank 

(RABO-Conglomeraat).”

“Enige tijd geleden pleitten wij hier nog voor het priva-

tiseren van ABN-AMRO. Met privatiseren bedoelen we dus het 

overdragen van de aandelen aan de Nederlandse burger. Weghalen 

bij de staat en herverdelen onder minimaal de belastingbetalers. 

Vervolgens kunnen wij de bank herstructureren naar de Nederland-

se Volksbank, waarbij het filiaaltje in Amsterdam van de Europese 

Centrale Bank kan worden gesloten. Daar bedoelen wij derhalve 

De Nederlandsche Bank mee, een oplichtersbankje stammend uit 

de avonturenperiode van Koning Willem I.”
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Slecht plan

“Welnu, wat wil de voorzitter van de raad van commis-

sarissen van de Boerenleenbank? Hij zegt dat het voor een bank 

beter is niet op een beurs genoteerd te staan. Kunnen we in komen. 

Maar vervolgens doet hij de onoirbare suggestie om de pensioen-

fondsen op te leggen de aandelen van de staat over te nemen. De 

staat kan er de verplichtingen aan privé banken mee voldoen en de 

pensioenfondsen worden ‘verlost van overtollige spaartegoeden’ 

van deelnemers. Slecht plan, desastreus voor de toekomstige ge-

pensioneerden en de bitter noodzakelijke autonome Nederlandse 

Volksbank is verder weg dan ooit.”

“ABN AMRO moet weer worden gered, deze keer door 

de Nederlandse burgers zelf, zeker niet door figuranten als Zalm 

en Koopmans. Er moet een verbod komen op het nog verder ont-

mantelen van de bank die nu in staatshanden is. Die bank is sinds 

de ‘coup van Wouter Bos’ namens de groot aandeelhouders (o.a. 

het ‘staatshoofd’) van ons, nu willen we het ook écht te vertellen 

krijgen, voordat het weer fout gaat.”

“Corrupte bordeeltoeristen als ons nationale Lachebekje 

G. Z. en de frauduleuze OGEM-Sterfhuis Constructeur L. K. 

kunnen de boom in met hun volksverraderlijke gebazel! Want 

wat is de situatie, als dit gerealiseerd wordt? Oneigenlijk gebruik 

van spaargeld voor het loskopen van een blok aan het been van 

de staat, die er vervolgens o.a. de leningen van de RABO Bank 

mee kan aflossen. De voorzitter RvC RABO Bank is weer met een 
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‘sterfhuisconstructie’ bezig, deze keer in het groot, deze keer een 

staatsbank en een staatspensioenfonds. Met MILJARDEN Euro’s 

tegelijk worden de spaarpotten met zuur verdiend geld definitief 

leeg gesluisd en men laat zich waarschijnlijk nog ‘adviseren’ door 

de moorddadige roofzuchtige van Goldman Sachs onder leiding 

van Bilderberger Victor Halberstadt. Het wemelt van de ex-po-

litici in de raden van toezicht en de raden van commissarissen, 

iedereen kent iedereen en denkt nog wat van een ander tegoed te 

hebben. Men speelt elkaar de bal toe en is NIET competent. In 

een fatsoenlijke maatschappij wordt dit soort als ratten uitgeroeid, 

maar in deze bananen monarchie aan de Noordzee spelen heel 

andere krachten.” 

9-1d Lakeman Hypotheekleed

Den Haag

“Pieter Lakeman is vandaag een meldpunt gestart tegen de 

corrupte praktijken van De Nederlandsche Bank. Bij de stichting 

SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) van Lakeman 

kunnen kleinere pensioenfondsen, verzekeraars en banken zich 

melden als ze onevenredig hard worden aangepakt door De Ne-

derlandsche Bank die zuiver en alleen de grotere banken zoals 

ING en Rabo matst en bevoordeelt.”

 

Pieter Lakeman
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“Het gebeurt volgens Lakeman maar al te vaak dat de 

kleinere spelers op de financiële markt keihard worden aange-

pakt terwijl de grotere bedrijven carte blanche krijgen van DNB. 

Kleinere partijen moeten vaak onder druk van DNB activiteiten 

afstoten omdat ze anders te groot en machtig zouden worden ter-

wijl deze druk nagenoeg niet op de grote banken en verzekeraars 

wordt uitgeoefend. Omdat de kleinere concerns vaak niet durven 

te protesteren bij DNB heeft Lakeman nu zijn meldpunt geopend. 

De bedrijven die zich aanmelden kunnen dat volgens Lakeman ook 

anoniem doen om sancties van DNB te voorkomen. Volgens Pieter 

Lakeman zijn er nu al ongeveer tien klachten binnengekomen.”

“Uiteraard zegt De Nederlandsche Bank die zat te slapen 

toen de kredietcrisis uitbrak, zich niet te herkennen in het beeld 

dat er harder wordt opgetreden tegen kleinere partijen. ‘Het is 

voor ons een belangrijk punt om iedereen gelijk te behandelen’, 

aldus een woordvoerder. Maar wat de woordvoerder niet zei is 

dat vorige week bekend werd dat DNB aan ruim zestig overwe-

gend kleinere pensioenfondsen heeft gevraagd aan te tonen of ze 

toekomstbestendig zijn. Ook heeft een aantal kleine onderlinge 

verzekeraars onlangs zijn brandverzekeringen overgedaan aan 

een grote partij vanwege zware toezichtseisen. Lakeman wijst 

erop dat ING en Rabobank slechts een bescheiden percentage op 

vastgoed hoeven af te schrijven, terwijl DNB bij kleinere partijen 

een veelvoud aan afschrijvingen eist.”
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9-1e Memo opgedoken over finale machtsgreep door 
        bankiers en politici

     augustus 27, 2013
End-game

“Er is een memo van 24 november 1997 opgedoken die 

in het bezit is van onderzoeksjournalist Greg Palast van ‘Vice 

Magazine’ waaruit blijkt dat een kleine kliek Amerikaanse top 

bankiers van een aantal zeer grote banken in het geheim met de 

hoogste ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën 

hebben samengespannen om de regelgeving voor banken zodanig 

te omzeilen, aan te passen en te veranderen, met als doelstelling 

dat de rijkdom en welvaart van alle landen in de wereld tijdens 

de uitvoering van dat plan permanent in handen zou komen van 

deze bankierskliek. De landen zouden hierdoor volkomen afhan-

kelijk van hen worden. In dat memo wordt dit plan omschreven 

als zijnde de ‘end-game’.”

Larry Summers

“Kwade genius achter dit plan is de Amerikaanse eco-

noom, hoogleraar en politicus van de democratische partij Larry 

Summers. Hij was van 1991 tot 1993 hoofdeconoom van de 

Wereldbank, vervolgens van 1995 tot 1999 onderminister van 

Financiën en van 1999 tot 2001 Minister van Financiën in de 

regering Bill Clinton.”
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“Om de misdadige plannen ten uitvoer te kunnen bren-

gen deed de ‘baas’ van onderminister Larry Summers, Minister 

van Financiën Robert Rubin, er alles aan om de barrière tussen 

spaar- en investeringsbanken op te heffen. Hiervoor moest de 

‘Glass-Steagall Act’, de wet die een strikte scheiding tussen 

spaar- en investeringsbanken garandeerde, worden ingetrokken. 

De tweede stap die genomen werd, was het het opstarten van een 

nieuw product met enorme risico’s; ‘derivaten’. Larry Summers 

die later Robert Rubin zou vervangen als Minister van Financiën 

heeft met succes iedere poging van de financiële markten om deze 

derivaten te kunnen controleren weten te voorkomen. Het gevolg 

was dat de grote Amerikaanse banken van ‘degelijke instituten’ 

veranderden in enorme gokpaleizen. Het risico was wel dat de 

geldstromen zich zouden verplaatsen naar landen met veiligere 

bankwetten. Om dit te voorkomen veranderden de vijf grootste 

bankiers (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Ci-
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tibank en Chase Manhattan) de ‘Financial Services Agreement’ 

(FSA) van de World Trade Organization (WTO).”

Timothy Geithner

“Door de aanpassing van deze overeenkomst werden de 

landen min of meer gedwongen om hun financiële markten te ope-

nen voor de levensgevaarlijke Amerikaanse derivatenproducten. 

Om dit te bewerkstelligen werd Timothy Geithner benoemd tot 

WTO-ambassadeur die alle 156 landen dwong (chanteerde) om 

hun eigen nationale scheiding tussen spaar- en investeringsbanken 

op te heffen. Zouden ze de nieuwe FSA regels niet ondertekenen 

dan zou dat een uitsluiting van de wereldhandel betekenen, wat 

onherroepelijk tot een staatsbankroet zal leiden.”

2013

“Intussen zijn we in 2013 aanbeland en lijkt het erop dat de 

toenmalig geplande machtsgreep volop op schema ligt. Het 

ontstaan van de financiële crisis en daarna de schuldencrisis 
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van landen zijn allemaal te wijten aan het veranderen van 

regels en het gesjoemel met derivaten. Momenteel worden we 

geconfronteerd met tal van landen die technisch failliet zijn 

maar overeind worden gehouden door de criminele en tot op 

het bot corrupte financiële organisaties zoals de FED, ECB, 

IMF. BIS, WTO en Wereldbank. Al deze instituten zijn in 

handen van dezelfde private bankiers die verantwoordelijk zijn 

voor het bewuste memo en worden gesteund door de politiek. 

Laat het nou uitgerekend Larry Summers zijn die volgens 

president Obama de opvolger moet worden van Ben Bernanke 

als voorzitter van de Federal Reserve. De ‘steun’ die de zo 

goed als failliete Europese landen en een aantal afzonderlijke 

Amerikaanse federale staten ontvangen, gaat gepaard met 

een armoedeval en roof van bezittingen die zijn gelijke in 

de geschiedenis niet heeft. Alle sociale verworvenheden die 

de afgelopen honderd jaar door het voeren van veel strijd en 

opoffering zijn afgedwongen en opgebouwd, zijn in een paar 

jaar tijd weer allemaal ongedaan gemaakt.”

“Operation End Game bestaat uit verschillende onderde-

len. Het verwoesten van de financiële markten en het ineenstorten 

van de economie en het financiële systeem, het wegsluizen van 

de rijkdommen van de burgers was de eerste stap in het proces 

en is begonnen rond 1997. Voor de details over hoe dit precies 

in zijn werk is gegaan en wie daar allemaal bij betrokken waren, 

verwijzen wij naar een goed artikel op Gewoon Nieuws.”
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“De bewijzen voor dit onderdeel van het totaalplan, de fi-

nanciële Endgame, zijn bekend geworden via onderzoeksjournalist 

Greg Palast via een authentieke memo uit 1997. De gevolgen van 

de financiële End Game zijn wereldwijde onvrede, chaos, oproer 

en armoede onder de verschillende bevolkingen.”

“Een tweede onderdeel van Operation End Game is het, in 

eerste instantie in Amerika, onschadelijk maken van wapenbezit-

ters, dwarsliggers en mensen in het algemeen die een bedreiging 

vormen voor de succesvolle uitvoering van deze Operation End 

Game. In Amerika betreft dit een intensief samenwerkingsverband 

tussen een paar belangrijke steunpilaren in deze operatie, zoals 

de CIA (geheimedienst), FEMA, DHS (Department of Homeland 

Security) en lokale wetshandhavers zoals politie.”

“Er is de laatste jaren al uitgebreid geoefend in Amerika in 

het arresteren en oppakken van burgers. Dit vaak onder het mom 

van het voorkomen dat nog meer illegalen zoals Mexicanen het 

land zullen binnenkomen. Niet alleen Amerikaanse troepen hebben 

zich in dit soort dingen geoefend, ook steeds meer buitenlandse 

troepen nemen hieraan deel, waaronder Nederlandse.”

“Zoals bekend deed Hastings in het kader van een volgend 

artikel onderzoek naar ondermeer de CIA en de rol van het hoofd 

van die organisatie John Brennan. Tijdens dit onderzoek stuit Has-

tings op informatie die vervolgens weer leidt naar nieuwe sporen 

en waar een explosief verhaal uit voort blijkt te komen. Zo komt 
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hij ondermeer in contact met Wikileaks die in het bezit schijnt te 

zijn van documenten die waardevolle informatie verschaffen over 

Operation End Game. Het was dan ook niet voor niets dat Hastings 

overleg voerde met de advocaten van Wikileaks.”

“Tevens komt hij in het kader van verdere sporen in contact 

met Barret Brown die op dit moment in de gevangenis zit. De reden 

waarom hij gevangen zit en de rest van het verhaal is te lezen in 

een eerder artikel wat wij schreven over hem. Het lijkt erop dat 

de aanklachten tegen Brown een cover up zijn voor de ware reden 

waarom hij van het toneel moest verdwijnen.”

“Barret die ook vaak wordt genoemd als één van de 

leiders van Anonymous, was bezig met een onderzoek naar een 

obscuur internetbeveiligingsbedrijf met de naam ‘Endgame’. Deze 

organisatie zit ergens totaal verborgen en werkt exclusief voor 

opdrachtgevers zoals de CIA en de NSA, als hackers.”

“Endgame is a company that specialises in hacking on 

behalf of NSA. Endgame also offers its intelligence clients — 

e.g. Cyber Command, NSA, CIA and MI6, etc — a unique map, 

called Bonesaw, showing exactly where targets are located. Both 

Bonesaw and Endgame were exposed in a recent article as part 

of the fallout from the Snowden revelations. (Wat opvalt is dat 

de dood van Hastings en de affaire rond de op de vlucht zijnde 

NSA klokkenluider Edward Snowden gebeurt wat ons betreft 

opvallend simultaan.)”
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“Barret, waarschijnlijk vanuit zijn eigen hackers ach-

tergrond, was erin geslaagd om schokkende informatie via het 

bedrijf Endgame boven water te krijgen. Dat wilde hij delen met 

Michael Hastings. Al eerder dit jaar was er sprake geweest van 

een interview, maar wegens drukke werkzaamheden aan de kant 

van Michael was dit er nog niet van gekomen. Hoe spannend 

die informatie was kun je zien in het volgende Tweetbericht van 

Michael eind januari: ‘Get ready for your mind to be blown.’ Als 

iemand als Hastings dít zegt dan kun je ervan overtuigd zijn dat 

het wereldschokkende informatie betreft.”

“Het interview dat Michael Hastings zou hebben met Bar-

ret Brown stond gepland in juni. Op 18 juni 2013 krijgt Michael 

Hastings het fatale auto ongeluk.”
Bron: Memo 24 november 1997 Greg Pala “Vice Magazine”

9-2 Banken en opium

9-2a Citaten

“Banken imperiums zijn gegrondvest op de opiumsmokkel 

van de negentiende eeuw. ABN-AMRO (Nederlandse Handel 

Maatschappij)  is er een voorbeeld van. Jardine Metheson Bank is 

groot aandeelhouder in het Rothschild Imperium, maar is gegrond-

vest op de opium smokkkel. De Boerenleenbank is misschien niet 

direct te relateren aan opium smokkel, het uitmergelen van kleine 

boertjes en het vergaren van mega oppervlakten landbouwgrond 
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ligt meer ‘in de aard’ van deze bank. Het schijnbaar doorschuiven 

van landbouwgrond naar projectontwikkelaars en de financiering 

ervan met drugsgeld, is echter het ideale bruggetje naar de onder-

wereld. Alle banken maken zich schuldig aan uw ongeluk, of het nu 

rente op niet bestaand geld is, de financiering van de drugsmaffia 

of het te gronde richten van complete natie staten als Griekenland: 

Banken zijn overbodig en contra productief.”

“De drugsmaffia functioneert niet zonder het banken kartel 

en het banken kartel is ten dode opgeschreven zonder dit kapitaal 

wit te wassen. De staat is een gewillig dienaar van beide, door 

de ondemocratische wetgeving en de handhaving op onze kosten 

voor hun rekening te nemen. Banken en opium – vroeger en nu! 

Het bewijs is er: de bankfraude is nog in volle gang! En wij maar 

denken, dat we in een ‘onafwendbare conjuncturele crisis’ verzeild 

zijn geraakt. Onder leiding van volksverlakkers en bankmannetjes 

met hun schijnheilige ‘oplossingen’.”

9-2b Gestolen info SBN Offshore rept over fraude $ 250 
miljoen en betrokkenheid topbestuurders.

Schaduwbankieren

Op internet circuleert een document dat zeer gedetailleerd 

verslag doet van grootschalige vermeende omkopingspraktijken 

door het Schiedamse miljardenbedrijf SBM Offshore, toeleveran-

cier van de olie- en gasindustrie. SBM bevestigt tegenover Quote 
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dat deze informatie afkomstig is van binnen het bedrijf. “Het is 

gestolen door een oud-medewerker die ons wilde afpersen.”

“Een voormalige medewerker van SBM heeft een grote 

hoeveelheid informatie over mogelijke fraudezaken door mede-

werkers van SBM Offshore op internet geplaatst, waarin wordt 

gerept over omkoping van functionarissen in Angola, het eveneens 

in West-Afrika gelegen Equatoriaal Guinea, Brazilië, Maleisië, 

Irak, Kazachstan en Italië. Ook zijn fragmenten uit transcripties 

van ‘opnames’ gepubliceerd waaruit zou blijken dat (leden van) 

de Raad van Bestuur en (leden van) de Raad van Toezicht al 

jarenlang op de hoogte zijn van de malafide praktijken. De top 

van het bedrijf zou deze zaken met opzet proberen te verhullen. 

In totaal zou tussen 2005 en 2011 $250 miljoen zijn besteed aan 

steekpenningen.”

“De tekst is gepost op de Engelstalige Wikipedia pagina 

van SBM Offshore. Het is alleen te vinden door naar de ‘view 
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history’ te gaan en dan te kijken bij 18 oktober 2013 of 4 febru-

ari 2014. De ‘redactie bot’ van Wikipedia, een geautomatiseerd 

systeem dat nieuwe toevoegingen controleert, voorkwam dat de 

informatie op de daadwerkelijke Wikipedia pagina verscheen of 

door Google werd geïndexeerd.”

“De woordvoerder van SBM laat Quote weten dat deze in-

formatie inderdaad afkomstig is uit het interne onderzoek dat loopt 

bij het bedrijf. ‘Deze informatie is op illegale wijze bemachtigd 

door een verbolgen oud-medewerker die heeft geprobeerd SBM 

af te persen. We zijn bezig met gerechtelijke stappen tegen deze 

persoon. Deze informatie is uit zijn context geplaatst. Aangezien 

de onderzoeken van de Amerikaanse en Nederlandse justitie nog 

lopen, onderzoeken waar wij volledig aan meewerken, kunnen we 

verder niet inhoudelijk reageren.”

“Ondanks dat de informatie al sinds oktober online staat, 

is SBM pas sinds vorige week op de hoogte van de publicatie, 

zegt de woordvoerder.”

Cover up

“Dat sprake is van fraude bij SBM staat niet ter discussie, 

dat heeft SBM ook al min of meer toegegeven. Althans, één zaak 

in een niet nader gespecificeerd land in West-Afrika. SBM beves-

tigde eerder vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers dat de 

fraudezaak uitgebreider is dan tot nu toe aangenomen.”
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“Een voormalige medewerker, in het geschrift Former 

Employee (FE) genoemd, zou tussen februari 2012 en juni 2012 

nauw betrokken zijn geweest bij het interne onderzoek naar de 

omkoopzaken. FE was jurist, Legal Director for Sales and Marke-

ting en daarnaast directeur bij SBM (UK) Limited. FE kreeg het 

aan de stok met Compliance Officer Sietze Hepkema, voormalig 

partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, die aan ‘containment’ 

(indamming) van de affaires zou willen doen. ‘Niets minder dan 

een cover-up van majeure en cruciaal belangrijke elementen van 

de criminele activiteiten van SBM’, aldus de tekst.”

“FE zou hebben geprotesteerd tegen dit beleid bij de hui-

dige CEO Bruno Chabas. Maar hem (het document rept over een 

‘he’) zou zijn gezegd dat hij mee moest werken aan de containment 

‘op de manier zoals SBM die wil’, anders zou het ‘einde verhaal’ 

zijn voor FE. FE zag daarom geen andere mogelijkheid dan zijn 

biezen pakken.”

“Voornaamste zaak die FE tegen kwam was de omko-

ping van Gabriel Obiang, tweede zoon van de president van de 

zeer wrede dictatuur Equatoriaal Guinea. Die zou $7,35 miljoen 

hebben ontvangen via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. 

Vier andere hooggeplaatsten in het West Afrikaanse land kregen 

gezamenlijk $1,25 miljoen toebedeeld. SBM’s voormalige CEO 

Tony Mace (van 2008 tot 2011 de baas), zou hebben geweten van 

deze praktijk.”
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“In Angola zouden tussen 2005 en 2012 onbekende bedra-

gen zijn betaald aan officials via een Panamees bedrijf. In Brazilië 

zou voor diensten $139 miljoen zijn betaald aan een Braziliaanse 

zakenman en zijn bedrijvengroep, waarvan 2% als omkoopgeld 

is doorbetaald aan medewerkers van Petrobras, het Brazilaanse 

oliebedrijf. De Braziliaan mocht volgens de oud-medewerker 1% 

voor zichzelf houden. Pikant is dat een deel van die betalingen 

door het kantoor van SBM in Houston zou zijn gedaan, iets wat 

in de VS niet licht zal worden opgevat.”

Medewerking

“Een woordvoerder van SBM zegt in het februarinummer 

van Quote, dat nu in de winkel ligt, dat SBM in gesprek is met 

zowel het Amerikaanse als Nederlandse Openbaar Ministerie. 

Een analist van ING stelde eerder dat de fraude in Angola of in 

Equatoriaal Guinea heeft plaats gevonden, maar als deze klokken-

luider gelijk heeft, is het dus in beide landen. De COO is afgelopen 

november met de zwarte piet naar huis gestuurd.”

“Nederland is niet zo van het aanpakken van omkoping 

door grote bedrijven, zo doen we dat al eeuwen (daar kunt u ook 

meer over lezen in het nummer van Quote dat nu in de winkel ligt). 

SBM moet vooral vrezen voor Amerikaanse boetes. Bedrijven die 

in de VS actief zijn en in het buitenland mensen omkopen, kun-

nen vervolgd worden in de VS. Ook als het bijvoorbeeld gaat om 

een Britse medewerker van een Nederlandse multinational die in 
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West-Afrika officials omkoopt. Groot Brittannië heeft sinds kort 

ook dergelijke wetgeving.”

Boete

“De analist van ING schatte de mogelijke boete tot nu toe 

op ‘meer dan $100 miljoen’. Als het klopt wat de klokkenluider 

meldt, zou die wel eens vele malen hoger kunnen uitvallen. Phi-

lips betaalde $4,5 miljoen boete omdat het voor ruim $ 1 miljoen 

ziekenhuisdirecteuren in Polen omkocht. Grofweg een factor 

drie, wat voor SBM zou betekenen dat de boete $750 miljoen 

zou bedragen.”

“Het Franse oliebedrijf Total kreeg $398 miljoen boete 

omdat het voor $60 miljoen mensen in het buitenland had omge-

kocht. Dat is een factor van 6,6. Doe dat maal een kwart miljard, 

en de boete is zo’n $1,6 miljard. Volgens de jaarcijfers over 2013 

die donderdag bekend zijn gemaakt, boekte SBM een omzet van 

$4,8 miljard ($3,55 miljard) en een nettowinst van $111 miljoen. 

In 2012 werd $79 miljoen verlies gedraaid.”
Bron: Trouw

Ik bewonder Trouw voor deze informatie want het geeft 

werkelijk aan dat het goed mis is in deze “handel”. Ik heb daarom 

dit artikel in zijn geheel geplaatst zodat je zelf kunt lezen dat veel 

van het voorgaande nu nog steeds gaande is. 



158 - De MATRIX van het systeem

9-2c De Nederlandse hand in Afrikaanse corruptie
opinie Dirk-jan Koch   

“Het wordt hoog tijd dat bedrijven financiële verantwoor-

ding afleggen over hun investeringen in ontwikkelingslanden, 

betoogt oud-diplomaat Dirk-Jan Koch.”

“Noem je vak internationale tegenwerking in plaats van 

internationale samenwerking’, zeiden mijn studenten tijdens mijn 

colleges op de Katholieke Universiteit van Kinshasa. ‘Jullie bedrij-

ven corrumperen onze leiders. Jullie betalen ze onder tafel zodat 

jullie toegang blijven houden tot onze grondstoffen en markten’.”

“De studenten vonden dat corrupte leiders daardoor in 

het zadel blijven terwijl ze de Congolese bevolking uitbuiten. Ze 

wierpen me Heineken voor mijn voeten, dat 60 procent van de 

biermarkt in handen heeft in Congo. ‘Wij kunnen er niet achter 

komen hoeveel winst ze maken en hoeveel belasting ze betalen. 

Hoe kunnen wij onze regering ter verantwoording roepen?’ Daar 

stond ik dan, ik dacht dat we goed deden met onze Nederlandse 

ontwikkelingshulp, maar mijn studenten waren ons liever kwijt 

dan rijk.”

“Het kan anders en het ligt in handen van minister Ploumen, 

die de portefeuilles ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse 

handel heeft. Nederland is op het vlak van ontwikkelingssamen-

werking internationaal koploper in transparantie: mede dankzij 

de minister is Nederland een van de drijvende krachten achter het 
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International Aid Transparency Initiative. Hierdoor kan je met een 

paar muisklikken zien hoe en waar hulpgelden worden besteed.”

9-2d EITI certificaat

“Echter, aan de buitenlandse handelskant van de porte-

feuille van de minister, ontbreekt deze transparantie. Hierdoor is 

belastingontwijking voor multinationals een fluitje van een cent. 

Een onderzoek van de Noorse regering becijferde onlangs dan 

ook dat er wellicht tien keer meer onterecht kapitaal wegsijpelt uit 

ontwikkelingslanden dan dat er ontwikkelingshulp naartoe gaat.”

“Met mijn studenten besloot ik daarom op onderzoek te 

gaan. We richtten de blik op het grootste transparantie-initiatief 

voor bedrijven ter wereld: het Extractive Industries Transparancy 

Initiative (EITI), waar Nederland en een bedrijf zoals Shell lid 

van zijn. Indien landen en bedrijven het EITI certificaat willen 

krijgen, moeten ze zeggen hoeveel geld ze aan overheden hebben 

gegeven. Overheden moeten op hun beurt zeggen hoeveel geld ze 

ontvangen hebben van die bedrijven.”

“Congo heeft geen EITI-stempel: de auditors van het EITI 

laten zien dat de bedrijven in het land over het algemeen bewe-

ren tientallen miljoenen euro’s méér te geven aan de Congolese 

overheid dan dat die overheid zegt te ontvangen. Mijn studenten 

onderzochten of het niet hebben van die stempel enig effect heeft 

voor Congo of de betrokken bedrijven. Het antwoord is: nee. Er 

komen juist steeds meer mijn- en oliebedrijven naar het land, die 
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het financieel steeds beter doen. Intussen schieten de villa’s van 

Congolese ministers als paddestoelen uit de grond, maar blijft de 

bevolking in armoede leven.”

9-2e Belastingparadijzen

“Het is me in Congo duidelijk geworden dat veel vrij-

willige zelfreguleringsinitiatieven al snel verworden tot vrijblij-

vende initiatieven. We vragen vriendelijk aan multinationals of 

ze alstublieft duidelijk willen maken hoeveel winst ze per land 

maken, hoeveel belasting ze betalen en aan welke overheden. We 

verzoeken eerbiedig aan de banken of ze transparanter kunnen 

worden over de miljoenen van Afrikaanse leiders die ze helpen 

onderbrengen in belastingparadijzen. O ja, en het maakt niet uit 

als u niet meewerkt hoor! Onze ontwikkelingsorganisaties zouden 

al lang publiekelijk aan de schandpaal genageld zijn voor zoveel 

ondoorzichtigheid.”

“Het is een enorme kans dat de minister zowel hulp als 

handel in haar pakket heeft. Laat haar na haar succes met het In-

ternational Aid Transparency Initiative doorpakken en dezelfde 

hoge standaarden opleggen aan Nederlandse bedrijven en ervoor 

zorgen dat deze bedrijven koplopers worden in transparantie, net 

als onze hulporganisaties.”
Dirk-Jan Koch: auteur van ‘De Congo Codes’, was diplomaat in Congo 

(2008- 2011) en is nu directeur van Search for Common Ground, een 

internationale organisatie gericht op conflict-transformatie.
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9-2f Spigt in problemen 

Een volgend bericht verscheen op mijn scherm:

“Spigt blijkt verregaand betrokken bij de fraude rond SNS 

Reaal en vertolkt daarin de klassieke advocatenrol van plunderaar 

en zakkenvuller. De hele carriere van Spigt is gebouwd op list en 

bedrog sinds hij samen met Jerry Hoff (ook in de SNS zaak) een 

koppel ging vormen bij Loeff Claeys Verbeeke, thans Allen & 

Overy. De blijkbaar nauwe banden tussen Spigt en Demmink zijn 

saillant, zeker in het licht van de SNS fraude. Reeds eerder wezen 

we op de hechte banden tussen de banken- en de pedo mafia zoals 

die het duidelijkst naar voren kwamen in de affaire Lippens bij 

Fortis. Van Spigt en Hoff is tevens bekend dat ze zich regelmatig 

te buiten gingen aan seksuele uitspattingen op de Antillen met 

top-mensen van Justitie en zijn ‘topclient’ en boezemvriend Joep 

van den Nieuwenhuizen al zijn daarover geen berichten van kinder-

misbruik. Kortom, dat Spigt zegt bij Demmink binnen ‘vele oude 

bekenden’ te zijn tegengekomen kunnen we ons goed voorstellen.” 

Hieronder het recente bericht uit De Telegraaf over de rol 

van Spigt bij SNS:

Pijnlijk onderzoek voor chique advocatenkantoor
Bankrekening onder de loep in SNS affaire 

door Bart Mos en Joris Polman

AMSTERDAM, zaterdag
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“Justitie doet in het kader van de fraude bij SNS Reaal 

onderzoek naar de bankrekening van een stichting die is onder-

gebracht bij het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor 

Spigt Litigators. Het onderzoek richt zich onder meer op de beta-

ling van grote geldbedragen aan de stichting, afkomstig van het 

forensisch onderzoeksbureau Holland Integrity Group (HIG).”

“Dit blijkt uit stukken van het functioneel parket, een 

onderdeel van justitie dat zich bezighoudt met grote fraudeon-

derzoeken.”

“Het onderzoek naar de financiële transacties van de 

stichting Herstructurerings Groep Nederland (HGN) is pijnlijk 

voor het chique advocatenkantoor, aangezien de stichting daar 

niet alleen onderdak vindt, maar ook nog eens bestuurd wordt 

door de bekende advocaat Leo Spigt, oprichter van het kantoor.”

‘Kaartenbak’

“Ook Buck G., de vorige week gearresteerde ex-directeur 

van SNS, was betrokken bij de stichting HGN, die als een ‘kaar-

tenbak’ voor reorganisatiespecialisten diende. Buck G. is de hoofd-

verdachte in de SNS vastgoedfraude. De man zou zich jarenlang 

onder tafel hebben laten betalen door personen en bedrijven die 

hij tegen riante salarissen namens SNS inhuurde.”

“Forensisch bureau HIG werd ook via de stichting in-

gehuurd. Het recherchebureau deed afgelopen jaren bij de SNS 

vastgoedtak diverse onderzoeken naar misstanden bij bouwpro-



163- De MATRIX Deel2

jecten die door de bank waren gefinancierd. Volgens ingewijden 

stonden de werkzaamheden van HIG ‘volledig onder regie van 

Buck G’. De onderzoeken waren bovendien zó omvangrijk, dat 

HIG in totaal voor miljoenen euro’s aan rekeningen zou hebben 

ingediend bij SNS. Een deel van deze inkomsten diende het bureau 

echter af te dragen aan de stichting, zo blijkt uit het onderzoek 

van de bankrekeningen door justitie.”

“HIG-directeur Frank Erkens stelt echter nooit betalingen 

te hebben verricht aan Buck G. ‘Daar heeft hij nooit om gevraagd, 

en wij zouden daar ook niet op ingegaan zijn’, aldus Erkens. Ook 

stichting HGN ontkent ooit geld aan G. doorbetaald te hebben. 

‘Justitie zal zien dat van onregelmatigheden van de zijde van de 

stichting of haar voorzitter geen sprake is’, aldus een woordvoer-

der.”

Ook gingen de (zelf)moorden door onder de bankdirecteu-

ren. Deze mensen hebben werkelijk de grootste onrecht gezien en 

hebben handelingen moeten doen die hun geweten niet meer aan-

kunnen of waar de financiële maffia wel een handje helpt om zaken 

getekend en goedgekeurd te krijgen. Het probleem momenteel is 

dat er onmetelijk veel drugsgelden niet gewassen kunnen worden 

en dat men steeds moeilijker nog met mega bedragen even aan kan 

kloppen. We zien dat op onze eilanden en de megaprojecten uit de 

grond schieten terwijl we maar 150.000 mensen hebben wonen. 

Het gaat er niet om of het rendabel is maar dat er waar ter wereld 

maar iets staat. De offshore kan het niet alleen af en zo zijn er ook  

real estate en metalen in de strijd gegooid.
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9-2g ABN / AMRO in opspraak

Oud ABN topman dood gevonden in Laren

zaterdag 5 april 2014, 15:54

 

“Jan Peter Schmittmann, oud-directievoorzitter van ABN 

Amro Nederland, is één van de drie doden die zaterdagmorgen 

werden gevonden in een woning in Laren. Dat bevestigt de politie. 

In het huis vindt forensisch onderzoek plaats.” 

“Rond 10:30 vanmorgen kreeg de politie een melding dat 

er mogelijk iets aan de hand was in het pand. Daar troffen agenten 

drie overleden personen aan: vader, moeder en een dochter in de 

tienerleeftijd.”

“De gedachte die wij hebben is dat we te maken hebben 

met een ‘famieliedrama’, aldus een woordvoerder van de politie. 

Volgens de zegsvrouw was het gezin niet bij de politie bekend. 

Schmittmann heeft nog een kind. Daarover is niks bekend.”

2008

“Schmittmann was tot 2008 de hoogste man bij ABN 

Amro Nederland. Toen de bank na de overname door Fortis 

moest worden gered door de Nederlandse staat moest hij het 

zwaar gedemoraliseerde personeel leiden. ‘Dat was zijn finest 

hour’, zegt een toenmalige collega die spreekt op voorwaarde 

van anonimiteit. ‘Schmitmann maakte diepe indruk met zijn niet 
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aflatende optimisme en doorzettingsvermogen.’ Hij hield bijeen-

komsten met personeelsleden die nauwelijks waren voorbereid. 

‘Hij straalde een enorme positieve energie uit’, zegt een ander. 

Schmittmann keerde zich enkele jaren voor zijn vertrek tegen de 

plannen van bestuursvoorzitter Rijkman Groenink om de bank te 

fuseren met Barclays. Hij gaf de voorkeur aan het vijandige bod 

van het consortium van RBS, Santander en Fortis. Zijn hoop was 

dat ABN Amro Nederland onder Fortis minder zou ondersneeuwen 

dan met de Britten.”

Vertrekpremie

“Na de nationalisatie hoopte Schmittmann de hoogste 

man te kunnen blijven. Hij was zeer teleurgesteld toen de Staat 

Gerrit Zalm tot bestuursvoorzitter benoemde. Schmittmann moest 

vertrekken en had contractueel recht op een vertrekpremie van 

zo’n 18 mln euro.”

“Omdat hij zelf aanvoelde dat dit bedrag na de nationali-

satie onacceptabel zou zijn, deed hij vrijwillig afstand van bijna 

10 mln euro. Desondanks kreeg hij veel kritiek over zich heen. 

Jaren later zei hij daarover: ‘Een kennis van mij drukte het zo uit: 

Jan Peter, je bent een schlemiel onder de graaiers en een graaier 

onder de schlemielen.’ Schmittmann zette zich de laatste jaren in 

als investeerder in startende ondernemers. Ook maakte hij zich 

sterk voor het midden- en kleinbedrijf dat volgens hem sterk werd 

benadeeld door grote bedrijven die hun betalingstermijn oprek-

ken. Hij was ervan overtuigd dat grote ondernemingen bezig zijn 
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kleine bedrijven over de kling te jagen. Hij wilde een platform 

oprichten onder de naam ‘Groot helpt klein’ om daar verandering 

in te brengen.”
Bron: Financieel Dagblad

9-2h Politie wil niets kwijt over dood voormalig topman 
         ABN Amro

Het gebied rond de villa van Schmittmann werd zaterdag 

door de politie afgesloten 

“Het onderzoek naar de dood van voormalig ABN Am-

ro-topman Jan Peter Schmittmann (57) en diens vrouw (57) en 

dochter (22) is afgerond. Maar de politie wil vooralsnog niets over 

het onderzoek kwijt. Het onderzoek naar de dood van Schmittmann 

en zijn vrouw en dochter is zaterdag afgerond.”

Gezinsmoord

“De drie lichamen zijn uit het huis aan de Hoog Hoefloo 

in het Noord-Hollandse Laren gehaald. De politie gaat uit van 

een gezinsmoord, maar wil verder niets over het onderzoek be-

kendmaken.”

“Er is zaterdag veel informatie binnengekomen die de 

politie op dit moment zegt te onderzoeken. Vermoedelijk zal in 

de loop van de week bekend worden wat zich in de witte villa 

heeft afgespeeld.”
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ABN Amro

“Schmittmann werkte tussen 1983 en 2009 bij ABN Amro. 

Begonnen als account manager werkte hij zich in 1998 op tot het 

hogere management. In 2003 werd hij bestuursvoorzitter van het 

Nederlandse deel van ABN Amro. Hier begeleidde hij onder meer 

de overname door Royal Bank of Scotland, Santander en Fortis.”

Vertrekpremie

“Toen het in 2009 fout ging met Fortis en ABN Amro 

moest worden genationaliseerd, vertrok Schmittmann noodge-

dwongen als topman van de bank”.

“Wel kreeg hij vanwege zijn lange staat van dienst 8 mil-

joen euro aan vertrekpremie mee. Dat was de hoogste vertrekpre-

mie ooit. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) 

noemde dat bedrag ‘exorbitant’. Schmittmann reageerde daarop 

door te zeggen de reactie van Bos ‘onverkwikkelijk’ te noemen.”
Bron: Elsevier

9-2i Oud-bankier Schmittmann bracht vrouw en dochter 
    om. Drie doden in huis in Laren

“Voormalig ABN Amro topman Jan Peter Schmittmann 

heeft zijn vrouw en dochter omgebracht alvorens hij de hand aan 

zichzelf sloeg. Dat meldt de politie na afronding van het onder-

zoek. In het huis in Laren is tevens een afscheidsbrief gevonden.”
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“Zaterdag kreeg de politie rond half elf een melding dat 

er in de villa aan de Hoog Hoefloo ‘iets aan de hand’ was. Toen 

agenten poolshoogte gingen nemen, werden de lichamen van 

Schmittmann (57), zijn vrouw (57) en zijn dochter (22) aange-

troffen.”

‘Niet te bevatten’

“Na afronding van het sporenonderzoek concludeert de 

politie vandaag dat de oud-bankier zijn familie doodde en daarna 

zelfmoord pleegde. Over de doodsoorzaak en de inhoud van de 

afscheidsbrief wil de politie in verband met privacyoverwegingen 

geen uitspraken doen. De oudste dochter van het gezin is door 

familie opgevangen. De familie heeft vandaag een verklaring 

naar buiten gebracht: We zijn diep geschokt en verslagen door 

dit onvoorstelbare nieuws. We wisten dat Jan Peter worstelde met 

ernstige depressiviteit. Dat het uiteindelijk tot deze gebeurtenissen 

zou leiden is voor ons nog steeds niet te bevatten. Onze eerste 

zorg is nu de ondersteuning van de andere dochter van het gezin 

bij de verwerking van dit onbeschrijflijke verdriet. We hopen dat 

in alle rust en beslotenheid te kunnen doen.”

“Jan Peter Schmittmann werkte 26 jaar bij ABN Amro 

en bekleedde diverse topfuncties bij de bank. In 2008 moest hij 

echter opstappen. De bank was door de Nederlandse staat genati-

onaliseerd nadat RBS, Santander en Fortis zich hadden verslikt in 

de overname van ABN Amro. Door de nationalisatie was er geen 

ruimte meer voor Schmittmann in de raad van bestuur.”
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“NRC redacteuren Hugo Logtenberg en Ester Rosenberg 

schreven vandaag een profiel over voormalig ABN Amro bankier 

Jan Peter Schmittmann: ‘Bankier, vader en zakenman - alles tot 

in het extreme.”
Bron: NRC

Wat ook gaande is wereldwijd, het is wel duidelijk dat 

bankdirecteuren met bosjes dood neervallen, gewild of niet ge-

wild. In de financiële wereld is veel gaande en deze heren staan 

zwaar onder druk vanuit de financiële maffia. Ook weten zij dat 

de gehele financiële wereld een luchtbel is en dat deze elk mo-

ment kan klappen. Het sein zal gegeven gaan worden door onze 

Rothschild familie en zij maken uit wie er dan mag overleven. 

We weten ondertussen dat ABN/AMRO ING en RABO niet bij 

de gelukkige zullen horen en zij worden nu al zo langzaam maar 

zeker dichtgeknepen in hun zaken doen. Met deze giganten zullen 

ook vele kleinere financiële instellingen gaan vertrekken. 

9-3 Bitcoin

9-3a Bitcon enkele uitspraken

“Flexcoin werd aangevallen en 2 maart beroofd van alle 

munten in zijn ‘hot portemonnee’. Bitcoin bank Flexcoin sluit na 

hack aanval.”
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“Bank geeft toe dat ze niet de middelen hebben om het 

verlies van 896 gestolen bitcoins te dekken met een waarde van 

£ 365.000.”

“Banken blokkeren (Weer) Bitcoin Aankopen.”

“U kunt nu Bitcoin kopen en verkopen door een Ameri-

kaanse bankrekening af te sluiten 26 oktober 2012”

“HONG KONG - Overdag, David Shin is een investment 

banker bij een grote financiële instelling. ‘s Nachts en in vrijwel 

elke andere vrije minuut, is hij een ondernemer op zoek in te 

breken in Hongkong groeiende Bitcoin scene.”

“The London Bitcoin Bank - LBTC - werkt aan de nieuw-

ste technologieën om geesteswetenschappen energiebehoefte en 

economische behoeften op te lossen, het ontwerp van de toekomst.”

“Bitcoin CEO dood gevonden na ‘zelfmoord’.”

“Bitcoin is digitale geld wat gemaakt is als alternatief tegen 
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valuta gecontroleerd naties en banken. Het is het vinden van een 

bredere toepassing wat afhangt van zowel overheden in China als 

de Amerikaanse liefhebbers die spelen met de bestaande regels.”

“Bitcoin uitwisselingen, betalingsverwerkers en andere 

startups zeggen dat er banken nodig zijn om aan te sluiten op het 

bestaande betalingssysteem en zorgen voor basisdiensten zoals 

het controleren van rekeningen. Om dat te doen, moeten de jon-

ge bedrijven de toezichthouders, de banken gebruiken. Bitcoins 

worden niet gebruikt om illegale activiteiten te verbergen, daarvan 

wil men de politie overtuigen.”

9-3b Bitcoins join wereldwijde bank netwerk
 

“Ontworpen om te concurreren met fiat valuta, stelt bit-

coin, het is een crypto - currency alternatief. Bitcoin maakt een 

aantal valse claims, inclusief: Bitcoin is een reserve valuta voor 

bankieren; hamsteren is gelijk aan besparing, en dat wij geloven 

dat bitcoin kan uitbreiden door deflatie en tot een wereldwijde 

transactionele munt supply worden. Bitcoin ontwikkelaars com-

bineren technische vaardigheids implementatie met onwetendheid 

van de munt en het bankwezen fundamentals. Dit heeft geresul-

teerd in een mislukte poging om de financiering te wijzigen. Een 

reeks aanbevelingen om de financiering te wijzigen, vindt u in 

het Nawoord: 

- Investering / onderneming banking voor de massa; 

- Venture bankwezen terug te brengen wat investerings-

  banken eens waren; 
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  Open - protest ruil voor alle CDS-contracten; 

- Proberen CDS contracten van het type te 

  ontwikkelen op investeringen in startende en 

  bestaande ondernemingen; 

- en verbetering van de verbinding tussen startup 

  tech / ideeën, bedrijfsorganisatie en investeringen.”
m.quotenet.nl 

Bitcon pretendeert om een onafhankelijk betaalmiddel te 

zijn maar alles behalve dat is waar. Bitcoin is een verkapte nieuwe 

bank die zeer gemakkelijk te kraken is en waar de groten der groten 

achter zitten. Door de nieuwe tendens en de mensen die weten dat 

de conventionele banken zullen klappen, weet men op een slinkse 

manier die “weglopers” te overtuigen dat er een alternatief is. 

De opzet is wankel, gezien de roof die er al is geweest en 

ook de macht die de bankwereld heeft geen zaken met Bitcoin te 

doen, maakt heel wat duidelijk. Wil men werkelijk zaken veilig 

stellen doe dan wat de meesters doen in het geldwezen: zoek het 

bij metalen en bij stenen, die blijven hun waarde houden, niet een 

computer nulletje en eentje!

9-4 KLM

Omdat we deze firma ook goed kennen op de eilanden wil 

ik ook enkele stukken die mij bereikt hebben, aanhalen in dit boek. 

Het gaat kennelijk niet allemaal zo gladjes op dit eiland en we zien 
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steeds meer dat al deze multinationals wel op één lijn zitten, ook 

in de onderwereld. Ja, en dat er dan eens wat lekt, is dan lastig 

maar daar zetten we gewoon grof geschut tegen in.

9-4a Onderzoek naar corruptie KLM op Bonaire in 
        de doofpot 

“De naam van KLM topman E. dook binnen een tijdsbe-

stek van één week tweemaal niet al te best op. Eerst noemde NRC 

Handelsblad hem in een onthutsend verhaal over (wan)gedrag 

van CDA politici inzake Bonaire. En kort daarna meldde Het Fi-

nancieele Dagblad de oprichting van een anti Eurlings actiegroep 

binnen nota bene zijn eigen KLM.”

“NRC Handelsblad beschreef aan de hand van redacteur 

J. D. hoe CDA-prominent H. H. hand- en spandiensten verleent 

aan lokale politici op Bonaire. Onder wie politici die van corruptie 

worden verdacht. Samen met zijn CDA-partijgenoot W. S. decla-

reert voormalig Defensie minister H. er vrolijk op los. Hij laat 

zich prima betalen voor allerhande lobbywerk en vliegt business 

class heen en weer alsof zijn leven ervan afhangt.”

“H. bepleit als CDA senator, met naar later blijkt dubbele 

petten, op de renovatie van de start- en landingsbaan op Bonaire. 

Kosten: 12 miljoen Euro. Snel geregeld door alweer een CDA 

partijgenoot: toenmalig minister C. E. van Verkeer en Waterstaat. 

Die ging op de hem bekende vlotte wijze voorbij aan door anderen 

wel degelijk serieus genomen corruptieverhalen die op Bonaire 
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de ronde deden en trok voor 12 miljoen Euro de knip. Saillant 

detail: Eurlings beschikt zelf over een niet geheel onomstreden 

vakantievilla op Bonaire, die dankzij de nieuwe startbaan weer 

een stukje comfortabeler te bereiken is (en dus waardevoller).”

“Van de vrijgevigheid die hem als minister kenmerkte, 

is bij KLM topman E. weinig te bespeuren. Dit keer houdt hij 

de hand op de knip. Zo wil hij Europese vluchten van onze ooit 

nationale trots over een paar jaar alleen nog laten vliegen door 

cabinepersoneel van KLM dochter C. Want dat heeft beduidend 

goedkopere arbeidsvoorwaarden dan de gewone KLM’ers. Bonden 

en werknemers zijn B. op E. (BOE) en komen in actie.”

“Voormalig overheidsdienaar Eurlings, die recent door 

Emirates topman Clark in het FD even subtiel als genadeloos 

werd afgeserveerd, blijft vooral de man van window dressing en 

weinig visie. Vooral ook de man die onze nationale trots KLM laat 

leegzuigen door Air France. En dat terwijl KLM sinds de overna-

me 3 miljard Euro winst gemaakt en Air France 800 miljoen Euro 

verlies. Nooit had het KLM personeel meer reden om in opstand 

te komen! ‘C. E. , uw bagage wordt van boord gehaald!”

  

“In 2010 blijkt de Rijksrecherche een onderzoek te hebben 

gestaakt naar corruptie en omkoping van de KLM op Bonaire. De 

Nederlandse rechter commissaris F. V. blijkt het onderzoeksdossier 

voortijdig te hebben gesloten. Dat blijkt uit documenten in handen 

van NRC Handelsblad. Opvallend is dat juist dit onderzoek voor-

tijdig werd afgesloten. Twee andere onderzoeken naar verdachte 
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goudtransacties en hypotheekfraude vonden wel doorgang. Eerder 

deze week schreven wij al een artikel over KLM topman C. E. 

waarin het reilen en zeilen van op Bonaire aan de orde kwam.”

“Een onderzoek onder de codenaam Zambezi werd in 

2009 gestart. Het was een onderzoek naar overheidscorruptie op 

Bonaire. De Rijksrecherche had betalingen op de korrel die aan de 

partijleider van de destijds regerende christen democratische UPB, 

R. B. , en zijn rechterhand Bu. El H. werden gedaan. Volgens het 

OM (Openbaar Ministerie) zou tijdsdruk de oorzaak zijn geweest 

van het voortijdig sluiten van het onderzoeksdossier.”

“R. B. zorgde in 2001 voor lage kerosinetarieven voor de 

KLM en een kostbare renovatie van de luchthaven van Bonaire. 

Omdat de KLM destijds een hoog oplopend conflict had met de 

regering van Curaçao, zocht de luchtvaartmaatschappij een alter-

natieve ‘landingsplek’ op de Antillen. Omdat de luchthaven van 

Bonaire niet geschikt was voor grote toestellen die een tussenstop 

moesten maken op de Antillen, kwam het voor de KLM wel erg 

goed uit dat het vliegveld van Bonaire werd aangepast. Het lijkt 

er dus wel erg sterk op dat de KLM de lokale politieke partijen 

‘een handje heeft geholpen’ bij de renovatie van de luchthaven 

van Bonaire.”

“Getuigen hebben verklaard dat een deel van de toeslag 

die KLM per gallon (3,7 liter) kerosine via leverancier US Coastal 

moest betalen aan de luchthaven, aan R. B. zou zijn terugbetaald. 

Voormalig KLM directeur P. H. die een goed vriend was van R. 
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B. , zou zijn vriend een wederdienst hebben bewezen door hem 

en zijn familie en vrienden gratis businessclass hebben laten vlie-

gen. Justitie heeft destijds geconstateerd dat heer Booi inderdaad 

excessief gebruik heeft gemak van de KLM businessclass, hij zou 

tussen 2008 en 2011 maar liefst 237 keer gebruik hebben gemaakt 

van de ‘KLM service.”

KLM ontkent uiteraard in alle toonaarden bij corruptie en 

omkoping te zijn betrokken.
Bron: http://www.waarinholland.nl/

9-4b Aanvulling

De Zambezi zaak is inmiddels gesloten en Openbaar Mi-

nisterie had genoeg steken laten vallen om iedereen vrijuit te laten 

gaan. In de volksmond is het een zaak waarbij aangetoond wordt 

dat met geld alles te koop is en dat lijkt ook wel bewezen. Onze 

spelers waren duidelijk geen lieverdjes maar ja dan moet je wel 

een waterdicht bewijs hebben. En hier ging Openbaar Ministerie 

de mist in of misschien wel bewust de mist in. Want ik kan mijn 

gedachten niet weghouden dat hier sprake is van bewust gaten open 

laten om zo langs het geheel te glippen. Het Openbaar Ministerie 

heeft een rare rol gespeeld in deze zaak en ik blijf het zien dat er 

aardig wat mensen zwaar onder druk zijn gezet om deze gaten 

express te laten zitten voor een advocaat die juist deze zaken tot 

op de puntjes uit zoekt. Heer Knoops zag deze “gaten”en maakte 

er ook gretig gebruik van. En zo zijn we weer beland op de on-

derhand saaie regel: recht is geld, geld is recht.
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9-5 KPMG

9-5a Even om stil bij te staan

Ook een zeer bekende op onze eilanden is KPMG. Een 

accountant die een explosieve expansie heeft gehad enkele tien-

talle jaren geleden en onderhand doet voorkomen of zij wel de 

eilanden bezitten. Of bezitten zij toch de eilanden in deze blauwe 

zee? Ik laat dat aan jou over om dat te beslissen, en ik wil me dan 

ook alleen houden aan de artikelen die op mijn pad kwamen. Ook 

kon je al lezen dat KPMG een rode draad is langszij de ABN/

AMRO bank en dat ze veel samen gedaan hebben. Rotschild is 

kennelijk in deze gelederen geen onbekende en wat voor een rol 

zou KPMG daarin spelen? En zie hier in deze een goede bekende 

en bouwbedrijf op Curaçao die ook enkele kranten lokaal haalde, 

Ballast Nedam. Diezelfde Ballast Nedam die ook al meerdere 

malen in opspraak is geweest voordat er maar een steen is gelegd 

in verband met ons nieuw lokaal ziekenhuis.

Vragen rijzen er bij mij op en enkele wil ik hier zetten.

-  Is KPMG wel een accountants bureau of zit 

 deze organisatie in vele grote bedrijven als 

 nevenactiviteiten?

-  Is ABN / AMRO bank een nevenbedrijf van 

 KPMG geworden in de jaren en zijn zij het die 

 de bank besturen?

-  Is KPMG ook niet Ballast Nedam, het bouwbedrijf

  wat overal op duikt waar KPMG in zit?
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Vragen waarbij mijn gevoel zegt dat er een duidelijke 

connectie is onderling.

Simpele vragen die ik als burger benieuwd naar ben, als 

deze werkelijk eerlijk beantwoord zouden worden. Al zien we in 

de duizenden publicaties duidelijk deze drie, als de drie musketiers 

overal opduiken.

Dan blijft er nog steeds in mijn achterhoofd spoken de 

informatie dat Helmin Wiels werkelijk een grote file had, zoals hij 

me vertelde over zijn drie groepen. Hij haalde wel aan dat lokaal 

men veel macht heeft in onder andere de telecommunicatie hoek 

en wel UTS. We houden het op bij de publicaties die al reeds 

gedaan zijn over onze accountants.

9-5b Verdachte KPMG partner betrokken bij SBM

AMSTERDAM  

“KPMG partner Jack van R., een van de verdachte KPMG 

partners in de smeergeldaffaire rondom bouwbedrijf Ballast Ne-

dam, was eveneens als accountant betrokken bij scheepsbouwer 

SBM Offshore. Ook dit scheepsbouwbedrijf blijkt zich schuldig 

te hebben gemaakt aan betaling van honderden miljoenen aan 

steekpenningen.”

“De betrokkenheid van Jack van R. valt op te maken uit 

de jaarverslagen van SBM Offshore over de afgelopen jaren.”
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“De afgelopen najaar werkte de gepensioneerde KPMG 

partner Van R. van 2005 tot en met 2010 als certificerend accoun-

tant bij SBM Offshore. In diezelfde periode zou de scheepsbou-

wer smeergeld hebben betaald aan functionarissen in onder meer 

Angola en Brazilië. Zelf wilde Van R. vandaag niet reageren.”

“SBM heeft de zaak onlangs zelf aanhangig gemaakt bij 

justitie. Het openbaar ministerie wilde vandaag niet reageren of 

het inmiddels aangevangen onderzoek naar de smeergeldaffaire 

zich eveneens richt op de rol van KPMG. ‘We kijken overal naar’, 

aldus een woordvoerster van het functioneel parket.” 

“Smeergeldaffaires blijven accountant KPMG maar ach-

tervolgen. Deze krant onthulde eind vorig jaar dat KPMG door 

justitie werd aangemerkt als verdachte in de smeergeldaffaire van 

Ballast Nedam in Saudi Arabië. De accountantsreus trof enkele 

weken later voor 7 miljoen euro een schikking met justitie om 

vervolging voor het verhullen van de omkopingspraktijken te 

voorkomen. Ballast deed dat al een jaar eerder voor 17,5 miljoen 

euro. De bedrijven mogen dan van vervolging verlost zijn, dat geldt 

nog niet voor ex-directieleden van Ballast Nedam en ex-partners 

van KPMG. Mocht het tot vervolging komen, dan zouden tijdens 

het openbare proces alsnog alle details over de smeergeldaffaire 

op straat kunnen komen te liggen.”
Bron: telegraaf.nl
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9-5c Mogelijk fraude bij bouw hoofdkantoor KPMG - 
        OM doet onderzoek

AMSTELVEEN

“Accountantskantoor KPMG heeft een fiscaal geschil met 

de Belastingdienst en wordt onderzocht door het OM. Aanleiding 

is de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Amstelveen. Dat heeft 

het bedrijf vandaag zelf gemeld. Topman Jurgen van Breukelen 

wil dat dit bekend wordt, ‘anders gaat dit ons verlammen.”

“Voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor is in 2004 

een aparte joint venture opgericht. KPMG participeerde daarin 

met 70 procent van de aandelen, de projectontwikkelaar met het 

resterende 30 procent. Over het jaar dat het gebouw werd opgele-

verd, 2010, ontving de Belastingdienst een onjuiste aangifte voor 

de vennootschapsbelasting.”

“KPMG had het gebouw als kosten opgegeven, de pro-

jectontwikkelaar als baten. Daarbij zouden valse facturen zijn 

ingediend. Het vermoeden bestaat dat er zo miljoenen euro’s aan 

belasting zijn ontdoken. Vervolgens zijn zowel de fiscale opspo-

ringsdienst FIOD als het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De 

FIOD heeft eind februari onder andere twee bedrijfspanden in 

Amstelveen doorzocht. Het onderzoek richt zich op de vennoot-

schap en de twee bestuurders. Eén van die bestuurders is KPMG 

partner Jaap van Everdingen. Hij treedt terug als partner.”
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9-5d KPMG vaker in opspraak

Dat het bedrijf zelf naar buiten komt met dit nieuws is 

opmerkelijk. KPMG wil meer openheid uitstralen nadat het re-

centelijk een paar keer in opspraak is geweest. NRC-Redacteur 

Anne Dohmen was bij de bijeenkomst:

“De boodschap was duidelijk: schoenmaker blijf bij je 

leest. KPMG gaat zich niet meer inlaten met projectontwikkeling. 

Ze vinden dat ze te veel met andere dingen bezig zijn geweest, 

en niet met datgene waar het bedrijf goed in is. Zelf noemden ze 

het, zelfoverschatting.”

“Het accountantskantoor kreeg eerder al een berisping 

voor de falende accountantscontrole van de in problemen geraak-

te woningcorporatie Vestia. Daarnaast kreeg KPMG een boete 

van 900.000 euro van toezichthouder AFM vanwege gebrekkige 

kwaliteitsbewaking en was er veel discussie rond de controle 

door KPMG van twee andere probleembedrijven: Imtech en SNS 

Reaal.”

“En dan was daar ook de schikking van eind vorig jaar 

voor 7 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege het 

verhullen van omkoping door bouwbedrijf Ballast Nedam. Een 

dochteronderneming van Ballast Nedam in Saoedi Arabië betaal-

de smeergeld om grote bouwopdrachten in het Midden-Oosten 

binnen te halen.”
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Topman zelf onder vuur

“Topman Jurgen van Breukelen moest dit allemaal naar 

de achtergrond doen laten drijven, maar ligt inmiddels zelf ook 

onder vuur. De Telegraaf schreef gisteren dat de topman de drij-

vende kracht zou zijn achter een omstreden privébeleggingsclub 

van KPMG-topmanagers.”

“De gemeente Blaricum legde in 2009 voor 4 miljoen euro 

beslag bij deze vastgoedclub na een conflict over de verkoop van 

het voormalig gemeentehuis, Villa Nederheem. De KPMG-top 

mannen weigerden het resterende deel van de koopsom te betalen 

voor de Blaricumse villa, die zij wilden ombouwen in zeven luxe 

appartementen voor senioren, van elk 2,5 miljoen euro. De ruzie 

liep zo hoog op dat de gemeente beslag legde op een deel van het 

privévermogen van ten minste tien KPMG partners, waaronder 

dat van Van Breukelen.”

“Uit een rapport van de IFIAR, de club van internationale 

toezichthouders op accountants, bleek van de week dat de kwaliteit 

van accountantscontroles wereldwijd onder de maat is. De toe-

zichthouders troffen ‘tekortkomingen’ aan in ‘kritieke onderdelen 

van de controle’ van de grootste zes kantoren ter wereld waaronder 

KPMG. Accountants keuren jaarrekeningen goed terwijl ze te 

weinig informatie hebben verkregen om die goedkeuring op te 

baseren. De handtekening van de accountant is daardoor niet zo 

betrouwbaar als die zou moeten zijn.”
Bron: NRC.nl
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Nog een ander interessant stuk kwam boven water en ook 

dat wil ik je laten lezen.

9-5e NRC Handelsblad (1998)

“Thans lezen we dat het ministerie van BuZa een onder-

zoek naar extreme omkoping waarin KPMG een sleutelrol speel-

de, saboteert. Bart Mos, blijkbaar zelf tot over zijn corrupte oren 

in de pedo doofpot, laat schrijven: Het departement zou vrezen 

voor ernstige beschadiging van diplomatieke en economische 

belangen in de Arabische regio door het ophanden zijnde proces. 

Het zou moeten zijn: de Nederlandse staat vreest dat KPMG alle 

pedo beerputten gaat openen en de namen gaat noemen van de 

mensen -genoemd worden Joris Demmink, KLM Bonaire Gerard 

Spong, Kees Lunshof en Prins Bernhard- die bij Leo van Gasselt 

op de Apollo aanwezig waren om kinderen (Manuel Schadwald) 

te verkrachten en te vermoorden.”

“De beruchte pedoboot Apollo waarop Manuel Schad-

wald werd doodgemarteld was eigendom van een accountant van 

KPMG. KPMG weet alles van de pedo netwerken en is daarom 

beyond justice. Een onderzoek naar crimineel handelen in de zaak 

Ballast Nedam wordt nu gesaboteerd door Buitenlandse Zaken.”

“Leo van Gasselt. In leven register accountant bij KPMG. 

Een jaar geleden aan een ziekte overleden. Had een adresboekje 
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met daarin namen van vermeende leden van het ‘Temse-netwerk’. 

Was de eigenaar van zeiljacht ‘Apollo’.”
Bron: NRC.nl

27 april, 2014 om 12:08

 

Prins Floris is snel uit KPMG teruggetrokken nu gaat 

uitkomen dat KPMG een criminele organisatie is. Dit meldt de 

Telegraaf vandaag:

“De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants 

(NBA) heeft tekst en uitleg gevraagd aan accountantsreus KPMG 

over het strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude rond de 

bouw van het nieuwe, super-de-luxe KPMG hoofdkantoor.”

“Dat heeft de NBA gisteren laten weten. Volgens de be-

roepsorganisatie is het onderzoek van justitie naar het ‘fiscale 

dispuut’ niet alleen schadelijk voor de accountantsorganisatie 

zelf, maar heeft het ook een negatieve uitwerking op de hele 

beroepsgroep.”

Bron: http://www.klokkenluideronline.is

9-5f Wat is er gaande?

We zien dat zowel de financiële wereld als de bouw we-

reld aardig in het slop aan het geraken zijn. Ook zijn er “hogere” 

mensen die het niet meer aan kunnen en een einde aan hun leven 

maken. De druk is te groot en de zaken die niet juist zijn, lopen 
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soms uit tot in miljarden. Het is in en in triest dat deze zaken niet 

tot de bodem uitgezocht mogen en kunnen worden door tegenwer-

king vanuit juist de justitie. Want wie heeft Openbaar Ministerie, 

advocaten en rechters in hun macht? Juist, de hogere der hogen. De 

mensen met het geld en de mensen met de connecties. De “rijke-

luiclubjes” bekonkelen in hun kamertjes heel wat en er zijn altijd 

wel “jan met de pet” figuren die ze het kunnen laten uitvoeren. 

Het is iets wat we al vele eeuwen zien. Vanaf hogerhand worden 

vieze vuile praktijken gehanteerd om zo vrijuit te gaan in en rond 

vuile zaken. Dat zullen we later nog wel zien als we bij de rijke 

clubjes komen en kinderporno, handel en seks.

 

Maar eerst gaan we je even wat berichten laten lezen van 

bekende mensen die het niet gehaald hebben of nu diep in de 

problemen zitten.

9-6 Bekende personen, hun verdwijningen 
      en hun macht

9-6a De moord op Pim Fortuyn, 6 mei 2002

“Volkert van de Graaf wordt in de media als enige moor-

denaar van Pim Fortuyn gepresenteerd. De 2de moordenaar en 

ingehuurde Hitman, Alias Abu Fatah, die op het elektriciteitshuisje 

het fatale schot loste wordt niet in de publiciteit gebracht. Deze 

Abu Fatah stapte om 18.25 uur op die dag in een donkerblauwe 



186 - De MATRIX van het systeem

BMW serie 7 en werd in allerijl naar Schiphol vervoerd om per 

klaarstaande privéjet het land te verlaten.”

“Het pistool (Een Star, type Firestar) waarmee de inge-

huurde moordenaar Volkert van der Graaf op Pim Fortuin schoot, 

heeft Volkert van der Graaf voor zijn verjaardag cadeau gekregen 

samen met de daarbij behorende munitie. Hij kreeg dat wapen van 

zijn bevriende advocaat Wilbert Elings. Een advocaat die volledig 

wordt beschermd door Maffia Nederland BV (met aan de top de 

Allesweter) en door hen wordt voorzien van zijn noodzakelijke 

voorraad cocaïne. Deze Wilbert liet het wapen door een cliënt 

van hem, een vrachtwagenchauffeur, in België kopen (Centaure/ 

Kabarka). Betreffende advocaat veganist en ooit bestuurder bij 



187- De MATRIX Deel2

MSVN, samen met mevrouw Winnie Sorgdrager, behoort bij de 

een macrobiotische club van denkers. U mag denken wat u wilt, 

maar het ruikt bij deze moord naar in opdracht van……”

Pim Fortuyn is een slachtoffer geworden van de Neder-

landse hogeren der hogen. Onze bekende club kreeg het benauwd 

bij de gedachte dat deze man zitting zou nemen in de Nederlandse 

politiek. Hij wist te veel van de mensen achter de gesloten deuren 

en wist de weg om hen allemaal voor schut te zetten en erger nog, 

langs de kant te zetten. Dat benauwde de absolute top en daarom 

werd deze man vermoord. Met hem zijn vele geheimen mee ge-

gaan en zijn op dat zelfde moment vele belastende documenten 

die naar zeer hoog gaan, opgeruimd en verdwenen. We zien hier 

hetzelfde als wat met mevrouw Borst later gebeurde.

Pim Fortuyn werd als “staats gevaarlijk” gezien en het 

was dus zaak om hem zijn mond te snoeren. Dat bleek gewoon 

onmogelijk omdat hij overal antwoord op had en wel zeer goed 

geïnformeerd was. Zijn mensen, als zijn achterban, zaten kennelijk 

op de juiste plaatsen en zeer hoog in de diverse clubjes. Zo kon men 

hem niet het zwijgen opgelegd krijgen en hij raakte een gevoelige 

snaar bij het “gewone” volk. De opdracht uit welke hoek het was, 

is duidelijk en deze groep hebben we al uitvoerig beschreven. 

9-6b De huidige garde in Nederland

Er duiken in veel rapporten alsmaar 4 namen op. Nu wil 

ik daar niet al te diep op ingaan want dat is een grote beerput van 
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afpersing, vele moorden en geweld maar ook een wereld van drugs 

en seks. Het is niet aan mij om al deze namen te publiceren, al is 

er een 100 pagina tellend rapport in mijn bezit maar ik wil niet in 

de details gaan treden, in de Nederlandse sferen. Dat laat ik aan 

de andere schrijvers over die meer alleen het plaatje Nederland 

willen belichten. Ik wil me beperken bij enkele kleine stukjes 

die een beeld geven wat er allemaal in de Nederlandse criminele 

wereld gaande is.

9-6 c Een stuk uit België was er vrij open in
 

“4 criminelen met de bijnamen: De Allesweter, De Com-

missaris, De Tweespaltmaker en De 4de Nitwit, zijn uitgegroeid 

tot moderne James Bond on ‘Her Majesty’s secret service niet in 

Staatsbelang’, en hebben in Nederland en België voor hun handel 

(drugs en pedofilie) belangrijke personen gecorrumpeerd zodat zij 

tot nu toe nimmer vervolgd zijn. Het Landelijk Parket in Neder-

land ontkent hun bestaan zelfs nadrukkelijk, natuurlijk dankzij 

diverse euro’s, welke aan sommige leden van het OM zelfs in 

maandelijkse porties wordt uitbetaald. Daardoor ontkennen nu al 3 

achtereenvolgende ministers van justitie en hun staatssecretarissen 

het bestaan van deze top criminelen. Ook tegen betaling natuurlijk 

of tegen gratis vakanties of gratis verblijven in kuuroorden zoals 

in Engeland is gebeurd.”

“De 4 genoemde criminelen hebben het zelfs klaargespeeld 

om door J. D. op de lijst geplaatst te worden van door de Staat te 

beveiligen personen in het kader van het Koninklijk Huis. Daar-
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naast weten deze 4 genoemde criminelen zodanige schandalen van 

B. , haar zusters en haar kinderen, dat deze mevrouw er alles aan 

zal doen om die 4 criminelen buiten elke vervolging te houden. 

De Allesweter en Commissaris zijn kind aan huis bij de konink-

lijke familie Amsberg en niet op de koffie, maar om te voldoen 

de specifieke ........ van de ‘dames’.”

De naam D. valt aardig wat en ook zal die nog later be-

sproken worden in verband met de moord op Els Borst. Laatst-

genoemde moest vele zaken rechttrekken en dat in opdracht van 

het koninklijk huis. Het ging kennelijk zo ver dat mevrouw Borst 

niet meer aan deze eisen wilde voldoen en werd kennelijk per 

direct gestraft.

Maar we gaan even verder met heer D. die kennelijk wel 

een sleutelfiguur is in vele zaken. Om een beter beeld te geven wil 

ik je toch even deze stukken nog aan je voorleggen.

“Er zijn concrete aanwijzingen dat J. D. op meerdere 

wijzen is verbonden met de koninklijke familie, dus niet alleen 

via zijn wetenschap van mogelijke pedofiele activiteiten van Prins 

C. . Fascinerend is dat de familie ‘Demminck’ reeds in de negen-

tiende eeuw banden had met het koninklijk huis. Op 1 december 

1850 treedt Gerrit Demminck in dienst bij Koning Willem III en 

wordt in december van 1853 benoemd tot hofjager. Op 6 maart 

1870 wordt hij, wegens door hem veroorzaakte moeilijkheden 

met andere leden van het hofpersoneel, als hofjager ontslagen en 

moet hij het door hem bewoonde huis op Het Loo verlaten. Hem 
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werd een jaarlijks pensioen toegekend van fl. 532,-. Het gerucht 

gaat binnen de familie dat hij een conflict kreeg met de koning 

wegens een (vermeende) relatie tussen koning Willem III en een 

van de dames (echtgenote of dochter) uit het gezin van Gerrit 

Demminck. Gezien de reputatie van koning Willem III is dit zeer 

aannemelijk. De enige vraag is eigenlijk welk vrouwelijk gezinslid 

hierbij betrokken was. Was het Gerrits echtgenote Aaltje Nusink? 

Dan zou Gerrit Andries Demmink (1870-1911) wel eens door 

Willem III verwekt kunnen zijn, en niet door echtgenoot Gerrit. 

Maar gezien de voorliefde van Willem III voor jonge dames lijkt 

het waarschijnlijker dat Christina Magdalena degene was die het 

onderwerp was van de belangstelling van Willem III. Onze Joris 

zou dus zomaar van ‘koninklijke bloede’ kunnen zijn. Verklaart 

dat zijn bizarre opkomst waarbij alle verwoestende berichten en 

verklaringen over zijn perverse levenswandel terzijde werden 

geschoven om hem op de hoogste troon te kunnen hijsen van de 

Nederlandse rechtstaat, uiteraard om vanuit die positie de belangen 

te behartigen van de perverts van Oranje.”

“Maar er is meer. Veel meer. Ik wil dan ook afsluiten over 

het gedeelte Demmink met de volgende vragen:

-  Wie is de vader van Joris Demmink? 

-  Is dat een lid van het koninklijk huis? 

-  Hoe komt Demmink aan advocaat H. K. die 

 steeds weer opduikt als troubleshooter voor 

 het Koninklijk Huis?

-  Wat zijn de banden tussen hem en andere 

 advocaten van het ‘koninklijke’ De Brauw 
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 Blackstone Westbroek-? 

-  Hoe dienen we de rol van P. H. D. aan te 

 duiden als degene die de benoeming van Demmink 

 doordrukte en tegelijkertijd geldt als een van de 

 voornaamste agenten van Oranje?

-  Handelde D. in 2002 in directe opdracht van B.? 

-  Zijn Demmink’s banden met Oranje niet de enige 

 min of meer ‘logische’ verklaring vormen voor het 

 bizarre gedrag van O.?”
Bron: klokkenluideronline.is

Maar is D. het koninklijk huis? En was D. de reden van 

de dood op mevr Borst die niet verder mee wilde werken in deze 

vuile was?



192 - De MATRIX van het systeem

Ik heb zelf de informatie dat er een rapport lag over D. , 

met een brief/aantekening van de koning erbij in de tweede kamer 

boven rechts in het huis van mevr Borst. Toen ik dat door gaf aan 

recherche was het binnen 1 uur verdwenen, weggenomen door 

een Indisch type, en werd terug bezorgd aan de koning. Ik heb 

nog de zoon gecontact van mevr Borst over een tweede bewijs.

D. is naar horen zeggen het koninklijkhuis. Deze man  is 

blijkbaar de reden van de moord op mevr Borst. Maar eens zal 

het bewijs naar buiten komen, de dag als alles is geweest en er 

eens iemand is die ik kan vertrouwen en niet samenwerkt met de 

koninklijke groep.

D. , net zoals de mensen op verschillende foto’s inclusief 

de oranjes en mevr Borst, waren/zijn lid van de Vrijmetselarij 

annex Bilderberg. Bij nader onderzoek bleek dat er in deze club 

aardig wat wrijving is en dat de dood van Friso er indirect mee 

te maken heeft. Dit heb ik mogen vernemen vanuit de hoogste 

33 graad van deze club, die lid is van nog andere “clubjes”. Even 

voor alle duidelijkheid, de 34 graad wordt nauwelijks besproken 

en zijn die mensen waar we het al uitgebreid over gehad hebben. 

Het is namelijk toegestaan, en dat staat ook in hun regels, dat je 

vanaf de 32 graad ook in andere clubjes moet zitten want dat hoort 

als ware leider.

De moorden zijn allemaal te verbinden via deze club en dan 

denk ik ook even aan Fortuyn die het zelfs in een van zijn filmpjes 
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even liet schieten dat hij met handen en voeten was gebonden en 

er niet aan mee wilde doen. 2 dagen later was hij dood.  

9-6d Enkele stukken die over de dood van Els Borst gaan

ME vindt voorwerpen in bos bij woning Borst. Nader 

onderzoek Els Borst

“De mobiele eenheid heeft vandaag een aantal voorwerpen 

gevonden in het bos vlak bij het huis van Els Borst in Bilthoven. 

De gevonden voorwerpen worden volgens een woordvoerder van 

de politie onderzocht op sporen die licht kunnen werpen op de 

dood van de oud-D66-minister.”

“Wat voor voorwerpen precies zijn gevonden, wil de 

zegsman niet zeggen. ‘Je moet denken aan papiertjes, sigaretten-

peuken, plastic, dat soort dingen’, licht hij toe. Bij de zoektocht 

waren volgens hem uiteindelijk ongeveer vijftig man betrokken. 

De woning van Borst werd eerder al meerdere malen doorzocht.”

9-6e De NOS sprak met een politiewoordvoerder over 
        het onderzoek

Doodsoorzaak nog onduidelijk

“De zoektocht in het bos begon rond 08.00 uur. De politie 

wilde het bosperceel dat aan haar huis aan de Ruysdaellaan grenst 

uitkammen om zeker te zijn niets te missen. Het bos was volgens 
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de woordvoerder van de politie ook tijdens de zoektocht gewoon 

toegankelijk voor bezoekers.”

“De 81-jarige Borst werd maandagavond dood gevonden 

en kwam volgens de politie vermoedelijk door een misdrijf om 

het leven. Het is niet duidelijk wanneer Borst om het leven werd 

gebracht. Ze was vorige week zaterdag nog op het D66-congres in 

Amsterdam. Een dag later kwam ze niet opdagen bij een afspraak.”
Bron: Novum

Als laatste in de rij en van dit hoofdstuk een bericht wat 

onderhand gewoon is. Buiten het vermoorden van bankdirecteu-

ren en mensen die niet mee werken is het kennelijk ook normaal 

dat journalisten ongelukken krijgen of ter plekke dood vallen. 

Veelal het werk van een organisatie die niet duldt dat er zaken 

naar buiten komen.

Zelfs om mijn eenvoudig en ‘“stil” leven verdwijnen men-

sen van wie ik zaken van binnen kreeg. Of ze plegen zelfmoord of 

verdwijnen maar bij journalisten zijn het altijd net “bedrijfsonge-

vallen”! Ja, en ik geloof dat dan ook meteen want als goed gelovige 

burger moet je elke onzin wat komt van zogenaamd “hoger hand” 

geloven. Laat me nu van enkele mensen het gehele dossier hebben 

en wat zien we dan? Afpersing, krankzinnigheidsverklaringen, 

verdenking kinderporno, afpersende rechters en justitie en een 

handjevol maffia personen die maken dat je, je mond niet meer 

kunt bewegen laat staan je vingers.
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9-6f Vele journalisten vermoord bij onderzoek naar
        corruptie 2013

“Ongeveer de helft van de vorig jaar gedode journalisten 

werkte in een oorlogs- of burgeroorlogsgebied. Dat blijkt uit een 

onderzoek dat het International News Safety Institute (INSI) in 

Londen dinsdag bekendmaakte. Van de 134 reporters die in 2013 

tijdens het werk omkwamen, waren er 65 in een conflictgebied aan 

de slag. In vermeend vreedzame landen werden 69 journalisten 

op gewelddadige wijze gedood. Het leeuwendeel van hen omdat 

ze volgens INSI onderzoek deden naar misdaden of corruptie;  

anderen stierven bij ongevallen of natuurrampen. Printjournalisten 

leverden met 45 slachtoffers de grootste groep onder de reporters 

die tijdens het werk omkwamen (Radio: 35, TV: 33, Persagent-

schappen: 12, Online: 6, Onbekend: 3)”

“Syrië was voor het tweede opeenvolgende jaar met 20 

doden het gevaarlijkste werkgebied, gevolgd door Irak met 16 

doden, de Filipijnen met 14 doden, India met 13 doden en Pakistan 

met 9 doden. Wereldwijd was de tol kleiner dan vorig jaar, toen 

er nog 152 journalisten stierven.”

“Het initiatief toonde zich evenwel ‘bezorgd over het 

stijgende aantal aanvallen, bedreigingen en ontvoeringen’. De 

meeste moorden bleven ongestraft. 85 van de gedode reporters 

werden doodgeschoten, 18 kwamen bij ongevallen om, 17 anderen 

stierven bij explosies.”
Bron: nl.metrotime.be
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Wat me wel op valt, is dat men het veelal over oorlogs-

slachtoffers heeft terwijl er bij mijn weten ook journalisten zijn 

verdwenen die de misdaad, koninklijke clubjes en drugs en wa-

penhandel volgden. Mensen die op zaken kwamen die het licht 

niet mochten zien.

Gelukkig lezen we ook dat er dus journalisten verdwijnen, 

en daar doel ik op dat er dus ook nog pers is die werkelijk zaken wil 

aanpakken schrijven en doorgeven. Mensen ik heb bewondering 

voor jullie en het geeft mij even het ‘niet alleen’ gevoel. 

Wat ik ook alsmaar lees is de angst, de angst voor je gezin, 

leven of toekomst. Ik heb geleerd om te leven per dag. Morgen 

kan ik al niet meer wakker worden of dat de natuur of andere dat 

besloten hebben. Het is zaak om de dingen te doen die nu gedaan 

moeten worden, en we hebben gelukkig veel van die mensen die 

zich niet laten intimideren door een verziekte maatschappij. 

Ik wil nu verder gaan naar de ziekste tak in die maatschap-

pij, en dat zijn die mensen die het leven van kinderen en andere 

mensen niet respecteren, en werken via duistere clubjes en zo 

kinderen te misbruiken, gebruiken en vermoorden. Puur om een 

ziekelijke geest te voeden.
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HOOFDSTUK  10
Sektes en clubjes
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Als we het over sektes hebben of clubjes zoals de Bilder-

berg of Illuminati dan wordt er al snel geschreven of geroepen 

“Heb je hem weer, zo’n conspiracy figuur”. Het zijn veelal die 

mensen die zelf volop midden in deze vuile wereld zitten van 

kindermisbruik en kindermoorden die dit de wereld in brengen. 

Ik ben het eens, niet alles wat op internet te vinden is, is geloof-

waardig maar er is soms van een onderwerp wel erg veel bewijzen, 

getuigen verklaringen en zelfs “Cables” van de ambassades rond 

de wereld! Het woord Illuminati wordt veel in twijfel getrokken 

en men ziet het als verzinsels om zo die arme rijke mensen een 

hetze tegen hen op te zetten. Toch was ik blij met een link die me 

verwees naar 126 Cables van de ambassades rond de wereld waar 

de Illuminati besproken wordt door ambassade personeel! Ik ga 

dan toch niet denken dat zij ook aan conspiracy doen! Want het 

lijkt me onwaarschijnlijk dat je tegen je meerdere zo gaat schrijven 

over een clubje wat door enkele gezien wordt als een fata morgana. 

Maar lees zelf de “Cables” maar via de volgende link.

Cables over Illuminati:

http://cablegatesearch.wikileaks.org/search.php?q=illuminati+&qo=0&

qc=0&qto=2010-02-28

In de vieze clubjes waar minderjarigen misbruikt en 

vermoord worden is het wel erg, dat de mensen daar mee weg 

komen. Het offeren van kinderen via ritualen en geheime rituelen 

is nog steeds gaande en het is zelfs bij mij om de hoek gaande. 

Maar wees niet teleurgesteld, ook in jouw omgeving hebben we 

van deze rijke smeerlappen die zich laten opwinden door naakte 
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kinderen. Als het “spel” is afgelopen dan laten ze het achter als 

een wrak of ze slachten het als een beest. Ik val maar meteen in 

huis met een zaak die is geweest over zo’n slachting.

10-1 Aanklacht kind offeren

Deze tekst werd gedeeltelijk overgenomen van een open-

bare aanklacht aan het adres van satanisten (Federal Grand Jury 

Demand in Las Vegas, Nevada US District Court Sept 2001. Zaak 

Nummer CV-S-01- 0714-PMP-PAL.): 

“The Tiffany Lamp Meetings met menselijke opoffering 

in Sedalia Colorado at the Kimball Castle , met de betrokkenheid 

van de volgende gekende personen:

-  George Herbert Walker Bush (Former CIA 

 Director, Former President USA); 

-  George W. Bush (President of USA) ; 

-  Jeb Bush (Governor Florida)

-  Leonard Yale Millman (“The Denver Connection”)  

-  George Shultz (Former Secretary of State USA)  

-  Henry Kissinger (Former Secretary of State 

 and NSA USA) ; 

-  Lawrence Rockefeller (Banker New York) 

-  Carl Lindar (“The Ohio Connection”) 

-  David Rockefeller (Banker NY)”
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“Als ook vele tempelridders die Baphomet aanbidden 

en deel uitmaken van de ‘Tiffany Lamp Meetings Group’. Deze 

groep staat bekend als zijnde de USA schaduwregering in de re-

gering. Leiders wie de USA Wereldpolitiek dicteren zijn bekend 

als zijnde Satanisten.”

“Tijdens hun meetings wordt een kind gekidnapt uit een 

in de buurt gelegen hospitaal en vervolgens opgeofferd aan Satan 

(Baphomet) als deel van hun ziekelijke rituelen.”

“Een verslag van deze feiten werd gegeven door het 

FBI-Denver Field Office op 20 november 2001, met melding van 

moord op een kind als offer aan Satan, met melding van de namen 

van de hierboven vermelde personen. “

“DE FBI ONDERNAM GEEN ENKELE ACTIE OM 

DEZE MOORD TE VOORKOMEN.

AUB neem video’s van deze locaties;

-  The Kimball Castell in Sedalia

-  Colorado (Sedalia is south of Denver at the 

 Castellrock exit and west to Wadsworth then 

 north 1/2 mile on the east side).”

“Vervolgens, na de moord, gaan deze Satanisten gewoon-

lijk golf spelen in Cherry Creek Country. Het is ook bekend dat 

zij logeren in het Brown Palace Hotel Downtown Denver.” 
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“Het is ook bekend dat zij feest vieren in de Leonard Yale 

Millmans home en zij hun bureel hebben in 2400 Cherry Creek 

Dr. North (University and Cherry Creek Drive).”

Dit is één van de aanklachten voor moord, (menselijke 

offers) welke ik voor wil brengen aan het US Federaal Gerechtshof.
Stew Webb  Federal Whistleblower  

Men gaat niet naar een gerecht als men niet zeker is van een 

zaak. Maar men ziet ook meteen, en zoals we al veel van hebben 

kunnen lezen dat deze mensen inclusief de koninklijke huizen 

onschendbaar zijn en alsmaar er langs komen met hun ziekelijke 

ritualen in hun clubjes. Ik wil het volgende aan je voorleggen.

 

10-2 De Orde van de Kousenband

De Orde van de Kousenband is de moederorganisatie. 

Dan Vrijmetselarij, wereldwijd. 

Wanneer een Mason de 33e graad bereikt, zweert hij 

trouw aan die organisatie, en daarmee aan de Koning(in). Een lid 

van de Orde van de Kousenband is, net als haar moeder, Prinses 

Beatrix van Nederland. Beatrix is de dochter van Prins Bernhard 

en Koningin Juliana van Nederland. 
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10-3 Illuminati

Hier lezen we een deel uit een boek van Fritz Springmeier 

en Cisco Wheeler die samen het boek “9/11 – 2012: Operatie 

Genocide” hebben geschreven en waar we kunnen lezen de ver-

schrikkelijke methodes van een CIA of hogere geplaatsten die met 

mensen om gaan als dat ze beesten zijn.

“In februari 2003 werd Fritz Springmeier opgesloten in 

een federale gevangenis waar hij 10 jaar gevangenisstraf moet 

uitzitten wegens vermeende hulp aan een bankoverval. Dit is een 

typische zet van de Illuminati om mensen het zwijgen op te leg-

gen. Samen met Cisco Wheeler heeft Fritz Springmeier een boek 

geschreven over hoe de Illuminati en totaal niet te detecteren, een 

totaal mentaal gecontroleerde slaaf kunnen creëren en hoe deze 

slaven voor allerlei doeleinden in de maatschappij worden binnen 

gebracht. Deze slaven worden gebruikt voor moordoperaties, 

spionagedoeleinden, seks en pornodoeleinden, enz.” 

“In mijn boek ‘9/11 – 2012: Operatie Genocide’ vermeld ik 

de werkwijze van de Illuminati en de CIA en andere agentschappen 
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hoe zij zulke jonge mensen (en meestal kinderen) uit de maat-

schappij plukken en deze vervolgens volledig te programmeren 

volgens het Monarch programma opgesteld door het Tavistock 

institute. Eén van hun grote specialisten betreffende het program-

meren van mensen (Monarch Program) bij hun aanvangsfase was 

Jozef Mengele, een specialist die de Illuminati uit het Auschwitz 

concentratiekamp hebben gesmokkeld naar de VS…” 

“Door gebruik te maken van elektrische revolvers brengen 

zij deze mensen dermate hevige pijnen toe zodat hun verstand 

zich losmaakt van het lichaam en de opdracht registreert die de 

Illuminati hen geven. Hiernaast ziet U zulk een meisje dat als 

mannequin optreedt in een modeblad, maar dat verder uitgebuit 

wordt als seksslavin. In haar hals ziet U de twee puntjes van de 

elektroden van de elektrische revolver. Boodschappen worden 

zo ingebracht en gewist uit het verstand van deze slachtoffers.” 

“Weinige van deze slaven halen de ouderdom van 30 

jaar. Vermoord of totaal uitgeblust als gevolg van de kankers 

die ontstaan van het veelvuldige gebruik van deze methodes. De 

lezer moet beseffen dat een gelijkspanning van 120.000V wordt 

gebruikt om boodschappen in het verstand te brengen en 200.000 

V wordt gebruikt nabij de schedel om deze boodschappen nadien 

te wissen. Het is duidelijk dat de hersenen van deze mensen op 

korte termijn onherroepelijke schade oplopen. Maar het beperkt 

zich niet alleen daartoe.”
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“Verder houden de Illuminati ook van satanische rituelen. 

Op de zomer- (21 juni) en wintereinde (22 december) vinden 

kinderoffers plaats. Om aan kinderen te komen worden hospitalen 

bezocht (zieke kinderen) of worden kinderen van de straat opge-

pikt. Sommigen worden op korte termijn geofferd aan Baphomet 

of Moloch, de god die menselijke offers vraagt “ 

“Isaac had moeten offeren, maar gezien zijn statuut als 

farao was dit niet nodig, andere kinderen worden opgesloten in 

ondergrondse kelders of kerkers (zie de Dutroux-affaire in België) 

in afwachting van gebruik, misbruik en opoffering.”
Bron: Fritz Springmeier. “9/11 -2012 operatie Genocide”

10-4 Bohemian Grove

Het is verzamelplaats waar de groten der aarde: koningen, 

prinsen, politici, bankiers, …een groot feest houden ter veraf-

goding van Moloch, een Semitische, Kanaänitische, Feninische 

en Carthaagse godheid. Het staat bekend dat aan deze godheid 

kinderen worden geofferd door hun eigen ouders (onder dwang). 
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Van de Judese koning Manasse staat gekend dat hij zich hieraan 

schuldig maakte. Ook koning Salomon heeft zich hieraan schul-

dig gemaakt en hij heeft er zelfs een tempel voor gebouwd waar 

weelderig geofferd werd. Het waren vooral de kinderen van hun 

werkvolk en slaven die werden geofferd. Namen als Malik, Malach 

Bel, Haddad en Baal worden geïdentificeerd als Moloch. Konin-

gen, wereldleiders, religieuze leiders en andere elite “mensen” 

houden deze traditie in “ere” en bewijzen hiermee dat zij geen 

enkel respect hebben voor mensenlevens.

         

“Binnen de lluminati families start ‘mind control’ al voor 

de geboorte van het slachtoffer. In vele gevallen worden prema-

ture geboorten opgewekt omdat dit traumatisch is voor het kind. 

Springmeier en Wheeler verslag in Volume II: 
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 -  Een premature geboorte is belangrijk omdat de 

 gebeurtenissen rond het kind op een natuurlijke 

 wijze traumatiserend werkt op het kind. 

-  Een premature geboorte zal het vechtersinstinct 

 naar boven halen in het kind. Mocht het kind geen 

 sterk overlevingsinstinct hebben en het vecht niet 

 om te overleven tijdens zijn premature geboorte, 

 dan zal het niet vechten om te overleven tijdens de 

 folteringen gedurende het programmeren. 

-  Bij een premature geboorte is het selectieproces 

 al gestart. 

-  De geruststellende stem van de programeerder 

 spreekt met hypnotische tonen en wordt zo ook 

 gehoord. 

-  De hypnotiserende stem heeft als voordeel het 

 dissociërende trance-effect van het kind dat 

 pijn lijdt. 

-  De hypnotische stem bereidt het kind al voor in de 

 baarmoeder. 

-  Hypnotische staafjes worden al bij zeer jonge 

 leeftijd in de hersenen van het kind ingeplant. 

-  Hypnotische staafjes gebruiken al de zintuigen. 

-  In werkelijkheid zijn de programmeurs al bezig  

  borelingen te programmeren. 

-  Borelingen worden onderworpen aan opgewekte 

 weeën of aan keizersneden bij een premature 

 ouderdom om zeker te zijn dat zij een trauma 

 ondergaan. 
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-  Wanneer de boreling prematuur het comfort van 

 de baarmoeder moet missen dan ondervindt het  

  een trauma. 

-  Door borelingen vervroegd uit de baarmoeder weg 

 te nemen geeft de programmeurs het voordeel 

 om een vervroegde start van de programmatie 

 te beginnen …”
Uit Fritz Springmeier and Cisco Wheeler, The Illuminati Formula, Oregon 

City, OR; 1996, pp.21-24)

“Een veelvoudige Illuminati zal verschillende rituele 

functies dragen volgens het aantal occulte niveaus. Er bestaan 

verschillende bevorderingen voor verschillende niveaus en ver-

schillende rituele data. De schaduwzijde van het hiërarchische 

systeem wordt in werking gezet vanaf de bezegelingceremonie 

op een leeftijd van 19 en welke Egyptische magie inhoudt.”
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“Tussen de leeftijd 16 en 19 jaar worden diepgaande Sa-

tanische bevorderingen doorgevoerd gebaseerd op ‘pathworking’. 

De ‘wegbewandeling’ wordt beëindigd voordat de ouderdom van 

19 bereikt wordt. De ceremonie op je 19de levensjaar omvat de 

1.000 lichtpunten ceremonie welke plaats vindt in het super gehei-

me Mother of Darkness kasteel – het in België gelegen ‘Château 

des Amerois’ nabij de Franse grens en op 20 kilometers afstand 

van Luxemburg. Dit is een ceremonie waarbij de moeders in het 

zwart gekleed zijn. Bewaking en dichte bebossing beschermen het 

kasteel van de buitenwereld. De bewoners woonachtig in het daar-

naast gelegen spookachtig dorpje Muno, behoren hoofdzakelijk 

tot het kasteelpersoneel. Het kasteel heeft een binnen kathedraal 

met koepel met duizend lichten. Het woord ‘thousand lights’ 

(duizend lichten) is een Illuminati sissend woord. Wanneer de 

president dit woord gebruikt om de kerstboom van het Witte Huis 

te beschrijven, dan weet de hiërarchie wat hij hiermee bedoelt. 

De kathedraal heeft een grote hal met pijlers aan elke zijde en de 

troon van the Queen Mother is daar opgesteld...”

10-5 De affaire Dutroux

“Al naargelang de Luciferiaanse traditie, zouden Jenna en 

Barbara Bush al naar België zijn gevlogen samen met hun ouders 

om deel te nemen aan Mothers of Darkness ‘bezegelende ritueel’ 

volgens planning.” 
Springmeier and Wheeler, Volume II, pp. 204,213
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“Verder onderzoek brengt ons op een ander zeer gewich-

tig dossier: de DUTROUX-affaire. Eigenaardig genoeg is Fritz 

Springmeier niet de enige die dit kasteel vermeldde. In hun boek 

uitgegeven in 2001 en welke de zaak Dutroux beschreef als pedo-

fiel dossier : ‘Le scandale de l’affaire Dutroux’ p. 259, maken Jean 

Nicolas en Frédéric Lavachery ook melding van het kasteel van 

Amerois als een plaats waar satanistische rituelen met geofferde 

kinderen plaatsvonden.”

“Dit landgoed behoorde eerst toe aan Prins Philippe van 

Saksen-Coburg-Gotha, Graaf van Vlaanderen en vader van Koning 

Albert I. Het romantische kasteel werd in 1877 voor Philippe van 

Saksen Coburg Gotha gebouwd door architect Gustave Saintenoy. 

Het heeft 365 vensters. Hij verkocht het landgoed aan Marquis van 

der Noot d’Assche, die het later doorverkocht aan Alice Solvay, 

de nicht van de Belgische wetenschapper en industrieel Ernest 

Solvay.”

“Het verslag in de Dutroux affaire verwijst naar een brief 

van een op pensioengestelde rijkswachter die melding maakte 

van dit kasteel. In het begin van de maand april 1996 logeerde hij 

bij een Mexicaanse priester. Een Nederlandstalige vriend van de 

priester kwam hem ophalen.” 

“Deze Nederlandstalige persoon maakte melding van 

het kasteel ‘Château des Amerois’ als een plaats waar satanische 

avonden plaats vonden en waar kinderen werden geofferd. Een 

Amerikaan werkzaam bij de NAVO en die zogezegd had deelge-
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nomen aan één van deze ‘parties’ en welke zich hierdoor enorm 

misselijk gevoeld had, gaf deze informatie door aan deze Neder-

landstalige persoon. Het domein behoort nog steeds toe aan de 

Solvay familie.” 

“Zo vonden we ook de vergunning afgeleverd in 2005 aan 

Denis Solvay om herten te mogen jagen op het domein Amerois. 

(23 oktober, 13 november en 4 december) Denis Solvay (gebo-

ren op 1 juli 1957) is vice-president van de Solvay group, Chief 

Executive Officer of Abelag Aviation and Director of Eurogenetic 

(een biotechnologie bedrijf).” 

“Overeenkomstig het Grand Duché du Luxembourg bul-

letin officiel  (28 December 2001), stichtte Patrick Solvay, aan-

deelhouder van de Solvay Group, wie in het kasteel van Amerois 

woont (1, Les Amerois, B-6830 Bouillon (Belgium) een bedrijfje 

op samen met Alexander de Wit, op 3 juli 2001. Dit bedrijfje noemt 

hij Itaca International.  Via zijn holdingmaatschappij is Patrick Sol-
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vay hoofdaandeelhouder van The Little Gym, dat activiteiten voor 

kinderen organiseert zoals zomerkampen en vakantiekampen.” 

“Op 1 mei 2004 wordt in het registreerkantoor melding 

gemaakt dat Itaca International verhuisde naar Bertrange (5 rue 

Pletzer, L-8080 Bertrange). Dit adres stemt overeen met het 

adres van Le Petit Gym. Het blijkt dat Itaca International eerst 

‘The Life Skills Company’ noemde, dat ook aan Patrick Solvay 

toebehoorde.” 

10-6 Pedofilie van 1986 tot heden

“De martel/moordvoorstellingen in Nederland zijn begon-

nen door de top van criminelen toen zij zich in België innestelde 

via de Cercle Lorraine Brussel in een Belgische club waar adel-

lijken zich standaard bezig hielden met de jacht op kinderen. De 

letterlijke jacht op kinderen wel te verstaan. Een jacht die overdag 

plaats vond en vindt, o.a. bij de plaats Oudergem in België.”

 

We hebben nog meer locaties gevonden in artikelen waar 

zaken niet pluis zijn en kinderen niet veilig.

“De satanische martel-/moordvoorstellingen met kinde-

ren vindt al 2 decennia plaats op een locatie in eigendom van 

deze topcriminelen, o.a. in de panden die zich bevinden aan de 

U-vormige weg die uitkomt op de Elburgerweg te Hattemerbroek. 

De toegang tot deze U-vormige weg is verborgen achter een rij 
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bomen. Een locatie met een theater en daarnaast wat men noemt 

een hotel, wat echter geen hotel is. Vaak wordt hier een groep 

Polen gehuisvest om de schijn op te houden. Het theater is een 

kaal gebouw met bestaande uit 1 grote zaal, die voorzien is van 

een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussenpad voor ca. 

50-60 pedofiele en satanische sadisten. Bij deze voorstellingen 

‘zijn’ gezien de volgende personen: J. F., M. W. S. (Los) onder 

begeleiding van G. S.(G. S.), P.H. D., H. B., E. Van den E. , D. B. 

, G. L. , C. E. , G. W. , M. R. , J. D. , G. P. D. (Psychiater F.). De 

toegangsprijzen tot dit ‘evenement’ bedroegen ca 10.000,- voor de 

speciaal genodigden. Het te misbruiken kind wordt naar het ‘hotel’ 

gebracht waar het kind een drogering in een drankje krijgt. Intus-

sen loopt het theater vol met perverselingen. En dan begint het. 

Voor het ademloos toekijkende zieke publiek wordt dat slachtoffer 

dan meermaals gruwelijk verkracht en mishandeld door 2 van de 

criminelen. Een voorstelling van bijna 30 minuten gruweldaden. 

Die mishandelingen eindigen doordat de ene crimineel een lange 

ijzeren pijp tevoorschijn haalt met een punt. Vervolgens tilt de 

grootste crimineel het slachtoffer aan het middel op en spietst het 

slachtoffer op die ijzeren pijp.”

“De crimineel die de pijp vastheeft, houdt die nog zeker 

een paar minuten omhoog en te zien is dat het slachtoffer stuiptrekt 

en dood gaat. Dan laat die crimineel die pijp met het slachtoffer 

er nog aan met een klap op de grond vallen. Einde voorstelling.”

 

Hier volgt een nog ziekelijker verhaal wat al meerdere 

malen op mijn pad kwam. Het is niet te geloven dat deze mensen 
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die hieraan mee doen in de top zitten van onze maatschappij.

“Top criminele ontdekten dat in België een even grote 

vraag bestond naar Satanische moorden in de adellijke kringen 

en aanverwante groepen zodat beesten als Dutroux zich door hun 

toedoen ongelimiteerd konden ontwikkelen. Zij hadden zich als 

leveranciers via de Cercle Lorraine te Brussel in een club Belgi-

sche adellijken die zich standaard bezig hielden met de jacht op 

kinderen, ruimschoots geliefd gemaakt. Die jacht vond gewoon 

overdag plaats en wel bij de plaats Oudergem in België. De par-

keerplaats en het hele bos wordt met bouwhekken afgezet en de 

toegang wordt strak bewaakt door bewakers van de koninklijke 

garde. Uiteraard is dit een groepje geselecteerde en zwaar betaalde 

bewakers. Volgens informatie zijn Koning A. en de Nederlandse 

‘prins’ C. aldaar vaste jachtpartners. De slachtoffers (3 kinderen 

tussen 12 en 15 jaar) werden voor die jachtpartijen uitgekozen 

uit jeugddetentiecentra en mogelijk zelfs kindertehuizen. De 

kinderen waren met een kleine legertruck gebracht en gekleed in 

legerdekens. Daaronder waren zij naakt. Het bos was bereikbaar 

door eerst ca 1,5 - 2 km rechtuit door dit bos te wandelen over 

een ca 2,5 meter breed en verhard pad. Aan het einde van dat pad 

hield de verharding op. Vervolgens als je dan rechtsaf door het 

bos over het gras naar beneden liep (ca 200-300 meter) en daar 

aangekomen een kwartslag draaide kon je door de bomen naar 

beneden kijken naar een open plek in het bos. De kinderen werden 

verteld, als zij bij die jacht de open plek in het bos helemaal konden 

oversteken, zij vrij mochten gaan en staan zonder terug te worden 

gebracht naar de detentiecentra. Getuige vertelde echter dat aan 
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de andere kant van die open plek in het bos tevens jagers zaten 

om, indien het een kind zou lukken die open plek helemaal over 

te steken, deze alsnog doodgeschoten zou worden. Toen klonken 

jachthorens en was de jacht op kinderen begonnen. Bijna meteen 

zag ik de jongste jongen helemaal bloot de open plek oplopen en 

doodgeschoten worden. Ik zag een jager en nog een man naar het 

lijk van die jongen toelopen. Zijn genitaliën werden van het lijk 

afgesneden en de jager hield die met een blijde kreet omhoog. Ik 

hoorde de andere 2 kinderen kreten slaken. Toen was er even pauze 

maar vervolgens klonk opnieuw de jachthoorn. Ik hoorde de oudste 

jongen roepen: niet doen niet doen. Ik zag het meisje helemaal 

bloot de open plek oplopen. Zij werd bijna meteen doodgeschoten. 

Ik zag weer een jager en een ander naar het lijk wandelen. Het is 

mij niet bekend welke trofee zij van het lichaam van het meisje 

haalden. Opnieuw klonk de jachthoorn en ik zag de oudste jongen 

in een vaart de openplek oprennen naar de overkant.”

“De jagers lieten die oudste jongen gaan tot halverwege 

de openplek en toen werd hij in de rug doodgeschoten. Ook zijn 

genitaliën werden door een groepje van een drietal jagers verwij-

derd. Een van de jagers hield deze met een kreet van vreugde in 

de lucht. Hiermee was de jacht beëindigd.”

“Na adellijke goedkeuring werd kasteel Hof Ter Borght aan 

Heide 41 - 43 te Westerbeek (Hulshout) België aangekocht. Na 

grondige renovatie (waarvan 40% van de kosten middels subsidies 

voor rekening gemeente kwamen) werd ondergronds de reeds be-

staande trofeeënkamer, om de door morbide satanisten verwijderde 
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genitaliën ten toon te stellen voor ingewijden. De trofeeënkamer 

die eerst te bereiken is via twee linkse kamers, vervolgens via een 

soort kast en aansluitend een lange gang, om dan af te dalen in de 

ruimte. M. V. en de vzw Werkgroep M. hebben heel wat bijgedra-

gen tot het opsporen van pedofilienetwerken. Ondanks zijn volle 

medewerking aan het gerecht, werd M. V. en de vzw Werkgroep 

M. gerechtelijke vervolgd wegens bezit van pedofiliefilmmateri-

aal. Een duidelijk voorbeeld zoals de CID werkt. Het parket van 

Turnhout (strafrechter C.) blokkeerde elke mogelijke overdracht 

van bezwarend materiaal dat M. V. aan de andere parketten en 

tribunalen zou kunnen overmaken. Dat de internationale politie en 

rechtbanken, alsook de koning zelf hebben het dossier in handen 

gekregen. Maar nergens werd vooruitgang in deze zaak. Daaruit 

moet men als leek besluiten dat alles de doofpot in moet.” 

Zo kwam ik ook het volgende verhaal tegen. Een schok-

kend geheel en passend in de verrotte hoek waar we mee zitten.

“De K. familie heeft geregeld dat R. M. vanuit 

  Duitsland naar Nederland kwam.

  M. is aangezocht wegens zijn pedofilie en pedofiele 

  geschiedenis in Duitsland.”

“De K. familie heeft ervoor gezorgd dat R. M., als tussen-

station tussen Duitsland en Nederland, een hele tijd verbleef in een 

kindertehuis in Afrika. De zoon van de vrouwelijke eigenaresse 

van dat Afrikaanse kindertehuis woont in Amsterdam en is een 

van de vele criminele hulpkrachten van de K. familie. R. M. taak 
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is vanaf het begin geweest het aanleveren van baby’s en kleuters 

voor de pedo vereniging van hooggeplaatste. Die baby’s en kleu-

ters werden, na aanvang van het kinderdagverblijf, door Robert M. 

afgegeven aan zijn partner R. van O. die met zijn busje, voorzien 

van 2 kinderzitjes, dan bij het kindertehuis voor kwam rijden. R. 

van O. bracht vervolgens die kindjes naar een hooggeplaatste pedo 

die daar zijn gang mee mocht gaan. Dat tegen contante afrekening 

van tussen de 5.000 en 15.000 per kind per beurt. Betaling kreeg 

M. uitgekeerd via zijn jonge Letse vriendje. In de escortagenda 

van R van O stond o.a. het GSM telefoonnummer van mr. F. van 

S. van het OM te Amsterdam.”

In die kringen kan alles en om even aan te tonen wat er 

allemaal kan en mag, dit stuk.

“Mr. E. van den E. heeft er voor gezorgd dat C. E., ongeacht 

haar hele slechte staat van dienst, is gepromoveerd tot president 

van de rechtbank Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke 

macht in Nederland, die ertoe leidde dat ouders onder haar recht-

spraak uit de ouderlijke macht werden ontzet en kinderen ‘else-

where’ werden geplaatst. C. E. was getrouwd met de inmiddels 

overleden psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, 

de vaste psychiater van ‘prins’J. F. . C. E. heeft van 1974 tot 1984 

als jurist gewerkt bij het P. B. Centrum en ontmoette opnieuw de 

psychiater Guus Pareau Dumont, bij de periodieke satanische 

moordpartijen. C. E. was/is daarbij vaste aanwezige. De connectie 

met E. van den E., tevens een vaste bezoeker van de satanische 

moordvoorstelling, is bij haar benoeming ongetwijfeld van invloed 
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geweest. De moeder van E. van den E. is een B. en daarmee ook 

familie van de Nederlandse Nationale Ombudsman. E. van den E. 

is pedofiel en kreeg via bemiddeling van de criminele K. familie 

baby’s en kinderen aangeleverd o.a. reeds in zijn pand in Bavel, 

toen hij nog bij de Rechtbank Breda werkte. De woonkamer van 

dat huis leek op een verlaten legerslooppand. Er stond alleen op 

een soort verhoging, alsof het een leeg leslokaal was, een groot 

houten bureau met een stoel. En verder 1 of 2 versleten houten 

stoelen. Op dat grote bureau stond het aquarium met piranha’s en 

aan de muur hing een touwwerk klaar voor gebruik. Die toele-

veranties van hele kleine kinderen voor de hooggeplaatste pedo’s 

stopt natuurlijk niet en is tot op heden nooit gestopt. Er zijn 2 

doelgroepen te onderscheiden waarvoor kinderen nodig waren 

en zijn, want deze pedofiele toestand stopt niet.”

“1. Om stelselmatig verkracht te worden door hoogge-

plaatste pedofielen. Daarvoor worden baby’s en kleuters gebruikt. 

De bedoeling daarbij is dat de kinderen blijven leven en geen ui-

terlijke kenmerken van misbruik vertonen. Die kinderen komen uit 

kinderdagverblijven en daar zorgden o.a. R. M. en R. van O. voor. 

Veelal met medewerking van de baas van het kinderdagverblijf.”

“2. Voor de satanische martel/moordvoorstellingen voor 

zeer hooggeplaatste functionarissen t/m de hoogste ladder. Daar-

voor worden en werden kinderen gebruikt uit jeugddetentiecentra. 

Waarbij bij de werving verteld wordt dat het koninklijk huis een 

werkplek aanbood aan een dergelijk kansloos kind. Uitgezochte 

kinderen zonder broer/zuster enz.”
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10-7 Het verhaal Vaatstra

10-7a Het vreemde verhaal Vaatstra

Het vreemde verhaal Vaatstra wat me vanuit België be-

reikte, 30 april 1999 / 1 mei 1999

“Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne 

Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte van de moord met 

twee busjes over de grens zijn gebracht. De walpurgisnacht is een 

vruchtbaarheid mythe vol magie en wordt geassocieerd met het 

satanisme die o.a plaats vindt in de Veluwse bossen bij Putten. 

De 16 jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 

op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en vermoord door 

wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het 

AZC-Kollum (de man had hier asiel gekregen ondanks dat hij 

in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel 

doorgesneden). Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote ge-

heimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal. Daar 

werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende 

dag onder zware begeleiding op een vliegtuig gezet. F. M. en A. 

H. H., twee onafscheidelijke, gewelddadige, drugsgebruikende, 

getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het 

AZC Kollum. F. was zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat 

later door hem zou worden verkracht. F.en A. bedreigden Marianne 

2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne 

werd vermoord in de nacht van Koninginnedag, vrijdag 30 april 

1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal 
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kilometers van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal), 

gewurgd en haar keel was doorgesneden. F. verkrachtte eerder op 

die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij 

pas enkele dagen later aangifte, uit angst voor F. Deze aangifte van 

verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door Onderofficier 

van Justitie mr. J. S.. F. M. en A. H. H. zijn nooit als verdachten 

aangemerkt. Van F. en A. is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook 

niet, want zij waren direct na de moord verdwenen. Het was die 

betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar 

perverse figuren hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is 

de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak van 

Marianne Vaatstra.”

10-7b Het meest aannemelijke verhaal van Marianne 
           Vaatstra. (anders als het OM vertelde)

“De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en 

vermoorden al enige tijd voor J. F. en zijn onfrisse bestuurders-

vriendjes, betaald door B.. Op koninginnen dag 30 april 1999 

werden de broers in de namiddag telefonisch benaderd door het 

koninklijk huis met het dringende verzoek om die martel/moor-

voorstelling die avond te laten plaatsvinden voor J. F.. De broers 

werden door dat verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn 

die voorstelling niet te kunnen regelen. Zij hadden geen slachtoffer 

geregeld en de hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de 

martel/moordvoorstellingen altijd gegeven werden, was door de 

broers gevuld met 60 Polen die daar verbleven, dus de vaste lo-

catie kon niet gebruikt worden. De broers weigerden het verzoek 
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vanuit het koninklijk huis om die avond die martel/moordvoor-

stelling voor J. F. te doen. Vanuit het koninklijk huis werd de druk 

opgevoerd en de normaal aan de broers betaalde bedragen voor 

die voorstelling goed verhoogd. De broers weigerden. Daarna 

verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals. De broers 

weigerden. Toen het koninklijk huis het bedrag dat betaald zou 

worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer, meenden 

de broers dat zij dat niet meer weigeren konden. De broers V.K. 

gingen ervan uit dat er klaarblijkelijk hele hoge nood was bij J. F. 

De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde avond nog 

een martel/moordvoorstelling op te voeren voor J. F. Het door het 

koninklijk huis aangeboden bedrag stond, ondanks de zondags-

luiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de rekening 

van de broers van K. Via criminele kanalen werd op korte termijn 

een locatie geregeld en dat was een stacaravan in het noorden van 

het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en 

afluisterapparatuur. (de uitgekozen stacaravan was eigendom van 

een allochtoon) Aan het koninklijk huis werd de locatie doorgege-

ven. F. verliet het Alphabet tussen 22.00 en 22.30 uur om op tijd 

in Friesland aan te komen. Als slachtoffer hebben de Commissaris 

en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt. 

Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van J.F. en 

zijn vaste psychiater op gruwelijke wijze verkracht en vermoord.” 
Bron: Internet

Gaan we naar dit verhaal met twee versies naar de Bil-

derberggroep. Die stap is niet zo groot omdat ze vrijwel overal 

achter zitten. Nu kan men zaken ontkennen maar als er steeds 
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meer getuigen komen met andere verhalen als dat een Openbaar 

Ministerie of hogerhand ons vertellen, moet je je toch wel afvra-

gen hoe lang men deze ongure praktijken nog wil verzwijgen. 

Hoe meer mensen naar buiten komen en op hoe meer plaatsen de 

boodschap onder het volk komt, is het niet mogelijk een geheel 

volk uit te moorden of het zwijgen op te leggen.

10-8 Zaken die zowel in Nederland als 
        in België gebeurden

België ging verder in de zaken die bij Nederland als België 

gebeurden.

“Er verscheen een filmpje en één van de in het filmpje 

aangewezen acteurs was Honorary Chairman (voorzitter) van 

de Bilderberggroep: Het is dus duidelijk dat binnen de Bilder-

berggroep machtige mensen zitten die alles behalve menselijke 

bedoelingen hebben.”

“Abdelkader Belliraj is jarenlang een informant geweest 

van de Belgische Staatsveiligheid. Belliraj werd in Marokko 

opgepakt als leider van een terreurgroep. In België zou hij eind 

jaren ‘80 zes moorden hebben gepleegd. Hoe moet de bevolking 

tegenover Staatsveiligheid aankijken… en tegenover de betrokken 

ministers? Hoe zit dat met de Bende van Nijvel... zit de Staatsvei-

ligheid daar ook tussen?”
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“Het was duidelijk dat de Bende van Nijvel vervelende 

getuigen diende weg te ruimen en dat alles minitieus gepland 

was. Welke terroristische bende zou zo te werk zijn gegaan? Geen 

enkele.”

Na deze stukjes kreeg ik de volgende noodroep te lezen 

en dat zegt alles en daar wil ik me bij aansluiten.

“Het gaat hier niet meer over politiek, godsdienst of te be-

schermen koninklijke families... Wat deze mensen gedaan hebben 

en doen is niet menselijk.

Dit is geen waanzin… 

Het is gewoonweg DUIVELS. 

Kan U hiermee leven ?

Ik kan het niet. 

Daarom dat ik opkom om zoveel mogelijk mensen te 

verwittigen om deze demonen tegen te houden. 

Kunt U mij helpen deze boodschap mee over te brengen 

naar het volk?  

In naam van al deze kinderslachtoffers dank ik U.”
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10-9 Slachtoffers verdwijningen Molen 
        Sara Catharina

Jair Soares 

“4 augustus 1995 verdwenen. De 7 jarige werd door K.van 

K. ontvoerd en gevangen gehouden in de molen Sara Catharina 

te Hoenzadriel, dagelijks misbruikt en op beestachtige wijze 

vermoord.”

Lisette Vroege

“Door de 4 broers en zwager G. van L. ontvoerd op de 

terugweg van het tennispark. (3 juni 1992). Nadat Lisette Vroege 

was overmeesterd, heeft Sj. van K.-Peffer die haar haar net zo 

had laten kappen als Lisette Vroege en haar tenniskleren had 

aangetrokken, vervolgens het kleurige jack van Lisette Vroege 

de auto van Lisette teruggereden naar haar woonhuis. Dagelijks 

werd Lisette verkracht en uiteindelijk vermoord. De CIE is hier 

december 2011 nog eens over benaderd, tot zo ver bekend zonder 

resultaat.”

Tanja Groen

“1 september 1993, werd ook door hen ontvoerd en ge-

vangen gehouden in de opkamer van Molen Sara Catharina in 

Hoenzadriel. Opkamer: een verbindingskamer tussen woonhuis 

en Molen (Een ooggetuige bevestigt deze gevangenhouding). De 

dagelijkse verkrachting en om de 2 dagen afname van hersenvocht 
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moest zij gedurende bijna 1 jaar gevangenschap over haar heen 

laten komen, alvorens zij werd geliquideerd en begraven onder 

de kroosjesboom in de boomgaard achter de molen.”

Germa van den Boom

“De 19 jarige (verdween in 1984) werd, volgens oogge-

tuigen, naar de molen vervoerd, verkracht en geliquideerd om 

vervolgens elders te worden begraven. Aangifte over de moord 

op Germa van den Boom bij politie heeft zoals verwacht tot niets 

geleid. Op de aangifte kwam slecht het nietszeggende e-mail ant-
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woord terug, waarna er nooit meer iets werd gehoord: Dank voor 

uw snelle (re)actie door het toezenden van de informatie mbt de 

vermissing Germa van den Boom. De informatie is doorgestuurd 

naar de recherche, welke de zaak in onderzoek heeft (zoals ik u al 

had verteld doe ik zelf geen onderzoeken in deze). Het onderzoek-

steam heeft de ontvangst van de informatie bevestigd en zullen 

deze op de meerwaarde boven de informatie die ze al hadden, 

beoordelen. Voor wat betreft de Biesboschlokatie/woonhuis; deze 

informatie is doorgespeeld aan de teamrecherche Altena.”
Nogmaals dank, Vr.gr. Gerrit Verhoeven wijkagent Werkendam

25 december 1990 gevonden

“Dit ongeïdentificeerde slachtoffer had veel brandwon-

den op haar lichaam van brandende sigaretten die op haar waren 

uitgedrukt. Zij is gevonden in de plaats Teteringen. Zij vertoonde 

tekenen gekneveld te zijn geweest. Het was de patholoog anatoom 

opgevallen dat het haar professioneel verzorgd was en dat er op 

haar lichaam alsmede in de deken waarin zij gewikkeld was, gra-

nen zijn aangetroffen waardoor de politie ervan uit ging dat zij 

mogelijk in een bakkerij gevangen gehouden was.”

“Volgens de informatie, verteld door de broers Van K. en 

zwager G. van L., wilde dit ontvoerde meisje absoluut niet mee-

werken met de verkrachtingen. Als 1 van de broers of zwager Geert 

van L. hun gang met haar wilden gaan, dienden zij eerst een heel 

gevecht met haar te leveren. Uiteindelijk is zij hierdoor blijvend 

gekneveld. De moeder van de broers bracht haar elke dag eten, 
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doch dit slachtoffer spuwde dit eten recht in haar gezicht terug. 

Om o.a. die reden werden er sigaretten peuken op haar lichaam 

gedrukt. Het slachtoffer bleef In de molen Sara Catharina ondanks 

dat voedsel weigeren. Ze werd ter dood gebracht.”

“Vervolgens werd haar dode lichaam gebruikt om een 

ouder echtpaar, die de broers crimineel konden gebruiken, te gaan 

chanteren. Het lijk werd in de kofferbak van de auto gelegd en het 

ouder echtpaar gevraagd mee te rijden om zogenaamd een ander 

niet fris klusje uit te voeren. Dat ouder echtpaar begreep pas wat 

dat klusje was toen de auto in een bosperceel werd neergezet en A. 

van K de kofferbak open deed. Vervolgens werd het ouder echtpaar 

gedwongen het ingepakte lijk uit de auto te halen en weg te dragen. 

A. van K. maakte van dat gebeuren foto’s van het ouder echtpaar 

met het lijk. Deze foto’s zijn met naam en toenaam geplaatst in 

het foto en filmarchief van de broers Van K.”

4 begraafplekken van in totaal nog meer bekende andere 
plaatsen

-  “Landgoed de P. te W. en wel de groentetuin en de 

 waterpunt.

-  Het terrein rond de Molen Sara Catharina te 

 Hoenzadriel. In 1995 bestond de vrees dat door 

 de destijds wateroverlast in het gebied en hoge 

 grondwaterstand rond de molen, de lijken zouden 

 bovendrijven, waardoor A. van K. zich genood

 zaakt voelden de plaats te bedekken met betonnen 
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 platen waar de lijken lagen.

-  De boerenschuur aan de Vamerenweg te 

 Amerzoden die was ingericht met Kamer en 

 badkamer en de geliquideerde jonge vrouwen en 

 meisjes werden begraven onder de grondwal die 

 om die boerenschuur was aangelegd. In 2004 is 

 wekenlang een shovel bezig geweest rond 

 deze schuur, hoogstwaarschijnlijk voor 

 ruimingswerkzaamheden.

-  Door overstroming van de Maas ontstane plas, 

 waarin de broers een roeiboot hadden liggen en 

 zich bevindt tussen de plaatsen Ammerzoden en 

 Hedel in de uiterwaarden aan de Maasdijk. Rijdend 

 met de auto vanaf Ammerzoden over de 

 Langedijkstraat die overgaat in de Maasdijk, dient 

 men vanaf de Maasdijk af te slaan naar links de 

 Harenseweg op en die volgen om bij Hedel aan 

 te komen. Met de auto is het niet mogelijk vanaf 

 de Maasdijk te volgen want vanaf de afslag 

 Harenseweg is de Maasdijk verboden voor auto’s. 

 En juist op die kruising Maasdijk/Harenseweg is 

 rechts dat weilandje te zien.”

10-10 Nog meer ritualen / rituelen 

We gaan weer even terug naar wat ritualen (rituelen) die 

op ons pad kwamen.
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De Collins Familie

“Een psychisch volledig krankzinnige roedel euforie als 

gevolg van een misplaatste narcistische en criminele attitude! 

Hierbij worden de individuen met instructies gevolgd na mani-

pulatie door de rest van de menigte zodat een georganiseerde, 

slangachtige structuur ontstaat, net zoals bij een kudde schapen.”

“De Collins family horen bij de illuminati families zoals 

de Astor en Bundy families. Het volgende is een beschrijving van 

een zeer geheim ‘hoog’ niveau satanische bijeenkomsten.”

 

“De bijeenkomsten worden tweemaal per jaar gehouden, 

welke door o.a. de Rothschilds en de moeder families worden 

georganiseerd. De bijeenkomst is binnen in een grote kamer, en 

de Grande Moeder op de troon is een Collins. De NWO-Elite als 

zijnde uitverkorene.”

“Op 12 jarige leeftijd werd aan de familie van een thans 

nog actieve mr. Notaris te Haarlem, die wij hierna ‘A’ zullen noe-

men, gevraagd een kind te leveren aan de familie Collins voor 

hun satanische praktijken. ‘A’ is een nazaat van de baronnen H.”

“De familie was een nazaat van een adellijke familie en 

binnen dat kader geroepen te leveren. De familie had haar oog 

laten vallen op de nu nog levende Nederlandse aristocratische ‘A’ 

en hem werd gevraagd om mee te gaan en de familie te vertegen-

woordigen in Engeland bij de bijeenkomst van de Collins family. 
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Zij vertrokken naar het midden van Engeland, daar aangekomen ‘A’ 

naar een gebouw gebracht werd waar nog meer kinderen, meisjes 

en jongens, van dezelfde leeftijd zaten of werden binnengebracht, 

in totaal tussen de 12-14 kinderen. De kinderen waren allemaal 

van verschillende nationaliteit en kwamen van overal uit de we-

reld en verbleven in die ruimte vanaf 09.00 uur tot ca 16.00 uur. 

De aanwezige bewaking zorgde dat de kinderen uitsluitend onder 

begeleiding naar het toilet konden gaan. Uit de geluiden (stem-

men en geklap) in een ander gedeelte van het gebouw maakten 

de kinderen op dat er een vergadering plaats vond.” 

“Op een gegeven moment brachten enkele mannen witte 

kleding naar binnen en droegen de kinderen op al hun kleding uit 

te trekken en de witte pijen aan te trekken. Vervolgens werden de 

kinderen via een lange gang naar een grote zaal gebracht waar 

mannen, gehuld in zwarte kleding en een kap over hun hoofd 

hun zitplaats hadden. In het midden stond een verhoging met een 

troon erop en op die troon zat de enige vrouw in het gezelschap. 

In haar hand hield zij een lange staaf met een gouden hand eraan. 

De kinderen moesten voor de troon op hun buik op de grond gaan 

liggen met hun hoofd richting de troon, gezicht naar beneden 

en ogen gesloten. ‘A’ zag met zijn kinderlijke nieuwsgierigheid 

uit zijn ooghoeken de lange staaf of staf over de hoofden van de 

kinderen zweven en op hun hoofd werd gelegd. Ook hij voelde 

de staf zijn hoofd raken. ‘A’ door zijn familie voorgelicht, eerst 

op te staan als dat gezegd werd, wachtte dus af. Toen het zover 

was en ‘A’ opstond, zag hij dat de helft van de andere kinderen 

opstond. De rest bleef liggen en lagen in een plas bloed. Die kin-
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deren waren ter plekke vermoord, hun keel was doorgesneden. 

De nog levende kinderen, dus ook ‘A’, werden meegenomen naar 

een ander gedeelte van de zaal en misbruikt. Daarna werd ieder 

kind apart genomen en onder de nodige tijd en aandacht een eed 

afgenomen en een wachtwoord aangeleerd.” 

“Ondertussen ging de bijeenkomst gewoon verder en 

bleven de dode kinderen liggen. Na een uur werden de kinderen 

naar de troon geleid en werd door de ‘Grande Moeder’ ieder kind 

afgevraagd op eed en wachtwoord. Nadat elk kind zijn eed en zijn 

wachtwoord had opgezegd, vertelde de vrouw op de troon welke 

opdracht dat kind kreeg. En die opdracht hield in een belangrijk 

persoon in het land van het kind te vermoorden op bevel en wel 

als op een afgesproken manier contact met dat kind zou worden 

gemaakt en het wachtwoord van het betreffende kind zou worden 

gezegd. ‘A’ kreeg de opdracht een belangrijk lid van het Nederlands 

Koninklijk huis te doden en als deze persoon getrouwd zou zijn, 

tevens het gezin. Via ‘A’ vernemen we dat ieder uitverkoren kind 

met de Collins opdracht elk half jaar en/of jaar bij elkaar komen 

om eventueel de opdracht te vernieuwen en het wachtwoord te 

controleren. ‘A’ klom op tot leider van de groep.”

10-11 Snuff movie

“Een snuff movie is een film welke feitelijke een ver-

krachting of moord toont van een persoon of personen, zonder 

de hulp van speciale effecten, met het uitdrukkelijke doel van de 
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distributie en entertainment of financiële uitbuiting van geestelijk 

zieke personen. Een snuff movie is een schokkende, gewelddadige 

film waarin mensen daadwerkelijk worden mishandeld, verkracht 

of vermoord omwille van de film.”

“Snuff movies werken met hetzelfde doel, namelijk fi-

nanciële uitbuiting. Satanisten en pedofiele maken gebruik van 

dit ‘aanbod’ en het is de meest verachtelijke criminele vorm van 

geld verdienen.”

“Voor bezoekers van de eerder vermelde satanische 

moordvoorstellingen zijn deze snuff movies ondergebracht bij 

een bekende webmaster, die deze in ‘bewaring’ heeft genomen en 

daar een aanzienlijk bedrag voor ontvangt. Als extra gunst werd 

tevens de studie van een familielid verzorgd. Daarmee behoort 

deze webmaster te worden gezien als verlengstuk van een crimi-

nele organisatie. Ter controle is een redelijk vermogende zetbaas 

geplaatst bij deze webmaster om het geheel te blijven controleren.”

10-12 De onderwereld

“Nederland is reeds onder invloed van een kartel en is 

reeds een republiek waar de onderwereld bepaalt wat er gebeurt 

onder de noemer van een monarchie. De onderwereld is verworden 

tot de bovenwereld en Nederland is een maffia staat geworden. 

Onze Rechtsstaat is terug gebracht naar ambtelijk dictatuur. Na 
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reorganisatie van het Openbaar Ministerie is de autonome beslis-

sing bevoegdheid van 550 officieren terug gebracht naar slechts 

5 personen;

-  De minister van Justitie 

-  Het college van procureur Generaal.” 

“Misschien is het zelfs terug te brengen naar 2 personen 

en wel S.G. (D.) en Minister van Justitie (beiden zijn chantabel). 

Formeel staat daar heer van Amsberg nog boven, doch deze mag 

slechts de schijn wekken, daar ook dit zogenaamde koningshuis 

bij gedoogsteun van de maffia bestaat, tot zij niet meer nodig zijn. 

Nu is misschien duidelijk hoe het mogelijk is dat de Rechtsstaat 

volledig in handen kon vallen van een criminele organisatie.”

10-13 De Paus in opspraak 2014

“Ooggetuigen getuigen: Paus Franciscus verkracht en 

vermoordt kinderen; Verzegeld Vaticaan Documenten Expose 

Hun Satanic Rituals”

“Vorige maand melde Judy Byington dat ze de paus Fran-

ciscus, de jezuïeten en de Kerk van Engeland zal worden vervolgd 

voor kinderhandel en genocide. De Koningin van Engeland was 

al schuldig bevonden door een vorige proefproces. Dit artikel is 

gebaseerd op de huidige exclusief interview met Kevin Annett 

van het Internationaal Tribunaal in Crimes of Church and State 
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over geschillen van deze week in het Brussels Common Law Hof 

van Justitie.”

Hoe het proces zich ontvouwt

“Vijf rechters en 27 juryleden uit zes landen waaronder de 

VS, als bewijs over meer dan 50.000 vermiste Canadese, Ame-

rikaanse, Argentijnse en Europese kinderen die werden verdacht 

het slachtoffer van een internationaal kind offer aangeduid als de 

Negende Cirkel cultus. Twee adolescente vrouwen beweerden dat 

paus Franciscus hen verkrachtte, terwijl hij deelnam aan kinderen 

offers. Acht ooggetuigen bevestigden de beschuldigingen volgens 

deze week gepresenteerd op een Brussels Common Law Hof van 

Justitie bewijs.”

“De Negende Cirkel satanische kind offer rituelen, werd 

van gezegd dat ze plaatsvonden tijdens de Lentes van 2009 en 

2010 in het platteland van Holland en België. Paus Franciscus 

was ook een dader in satanische kind offer rituelen en werkt als 

een Argentijnse priester en bisschop volgens verslagen verkre-

gen uit de Vaticaanse archieven. Van een prominente Vaticaan en 

voormalige Vaticaanse curie werknemer verkregen de verzegelde 

documenten voor gebruik door de rechtbank. Dit was niet de eerste 

keer satanische activiteiten werden verdacht te zijn op het Vaticaan 

volgens deze ABC nieuwsbericht.”

“Een andere getuige was ingesteld om te getuigen dat zij 

tijdens paus Franciscus ontmoetingen met de militaire junta in Ar-
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gentinië van 1970 Vuile Oorlog aanwezig was. Volgens de getuige 

had paus Francis geholpen met verkeer van kinderen van vermiste 

politieke gevangenen tot een internationale kinderuitbuiting cirkel 

gerund door een kantoor in het Vaticaan.”

“Bewijs van een katholieke jezuïetenorde document ge-

naamd de ‘Magistraat Privilege’ werd in de rechtszaal door de 

hoofdaanklager gebruikt. In het verslag dd 25 december 1967 

werd gezegd om aan te tonen dat elke nieuwe paus verplicht werd 

om deel te nemen aan Negende Cirkel satanische rituele offers 

van pasgeboren kinderen, inclusief het drinken van hun bloed.”

“Documenten van Vaticaanse geheime archieven gepresen-

teerd aan de rechter zeggen duidelijk dat de Jezuïeten eeuwenlang 

een vooropgezet plan hadden om ritueel ontvoerd pasgeboren 

baby’s te vermoorden en vervolgens geconsumeerd werden, de 

hoofdaanklager vertelde de vijf internationale juryleden en 27 

juryleden; Het plan werd geboren uit een verwrongen idee om 

geestelijke kracht ontlenen aan de levensader van de onschuldige, 

waardoor de politieke stabiliteit van het pausdom in Rome zal 

verzekeren. Deze handelingen zijn niet alleen genocidale maar 

systemische en geïnstitutionaliseerd in de natuur. Zeker ten min-

ste vanaf 1773 zijn deze handelingen door de Rooms Katholieke 

Kerk, jezuïeten en elke paus verricht.”

“Twee getuigen beweerden dat er kinderoffers waren voor 

de voormalige paus Joseph Ratzinger. Sinds 1962 heeft Ratzinger 

deelgenomen aan kind offers als lid van de Ridders van de Duis-



235- De MATRIX Deel2

ternis. Volgens Vaticaan verslagen die werden gepresenteerd aan 

het hof. Ratzinger was assistent SS aalmoezenier bij de Duitse 

concentratiekamp Ravensbrück tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

“De kinderen worden gedood en werden geleverd door 

gevangenen in het vernietigingskamp. De Nazi Waffen SS Divi-

sie Knights of Darkness werd opgericht door Hitler in 1933 en 

omhelsde oude heidense occulte geloof in menselijk slachtoffer.”

“Nederlandse Therapeut en ritueel misbruikte overleven-

de Toos Nijenhuis, getuigde van over het offeren van kinderen. 

Volgens de hoofdaanklager die deze rituelen kan beschrijven, 

worden pasgeboren baby’s in stukjes gehakt op stenen altaren en 

hun overblijfselen geconsumeerd door de deelnemers. Tijdens de 

jaren 1960 werden de overlevende getuigen gedwongen andere 

kinderen te verkrachten en te verminken en hun keel met ceremo-

niële dolken door te snijden.”

“Volgens getuigen waren paus Franciscus, de voorma-

lige paus Joseph Ratzinger, jezuïet algemene overste Adolfo 

Pachon en anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Justin Wel-

by deelnemers aan de Negende Cirkel Satanische kind offeren 

cult verkrachten en doden van kinderen. Bewijsstukken kunnen 

verwijzen naar cult ceremonies UK High Court Justice Rechter 

Fulford, leden van de Britse koninklijke familie, waaronder Prins 

Phillip, Nederlandse kardinaal Alfrink , de Nederlandse Koningin 

Wilhelmina, haar familie en gemaal Koning Hendrick, Belgische 

Royals en Bilderberger oprichter kroonprins Bernhard.”
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“Documentatie van de Canada Gazette Uitgave nr. 232 van 

26 december 1942, Ottawa werd ook voorgelegd aan de rechtbank. 

Blijkbaar en helaas hebben de Canadese regering en Privy Raad 

Office in Londen om de Nederlandse royals, uitzondering verleend 

uit alle strafrechtelijke, civiele en militaire jurisdictie. Waarom 

zouden deze mondiale leiders vrijgesteld van rechtvaardigheid 

worden?”

“De hoofdaanklager presenteerde vermeende banden 

tussen de Britse, Nederlandse en Belgische koninklijke families 

met verdwijningen van Mohawk kinderen op Canada’s Church of 

England Brantford Ontario Indiase residentiële school. In 2008 

werd een kind massagraf ontdekt bij de Mohawk School. Een 

ITCCS graven door archeologen, werd stilgelegd toen resten van 

een klein kind werd blootgelegd.”

“Sindsdien zijn meer dan 30 kinderen massagraven gele-

gen aan de Indische residentiële scholen in Canada gevonden. De 

katholieke en anglicaanse kerken, Verenigde Kerk van Canada, 

hebben Canadese overheid en Kroon van Engeland herhaalde 

verzoeken ITCCS’ voor de opgraving van de massagraven locaties 

geweigerd.”

 “Deze week werd overtuigend bewijs gepresenteerd dat 

de katholieke kerk aanhoudende misdaden plegen tegen kinderen, 

‘de hoofdaanklager vermeld.’ De katholieke kerk is ‘s werelds 

grootste bedrijf en lijkt in samenspanning met overheden, politie 

en justitie over de gehele wereld.”
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“De Negende Cirkel Satanische kind offeren cultus werd 

gezegd om te werken bij rooms-katholieke kathedralen in Montre-

al, New York, Rome en Londen volgens het bewijs dat ingediend 

is bij de rechtbank.”

“Getuigen beweerden dat kind offers plaats vonden in 

Carnarvon Castle in Wales, een niet nader genoemd Frans kasteel 

en op de Canadese katholieke en anglicaanse Indiase residentiële 

scholen in Kamloops, British Columbia en Brantford, Ontario. De 

Negende Cirkel Satanische kind offeren cultus werd verondersteld 

particuliere bossen te gebruiken in de VS, Canada, Frankrijk en 

Nederland.”

“Gisteren verdaagde de vijf internationale magistraten de 

rechtbank voor twee weken en wordt beschouwd als de voortzet-

ting in gesloten sessies. Deze week is het hof bij elkaar gekomen 

op een geheime locatie vanwege een melding dat het Vaticaan en 

een jezuïet ‘hit squad’ deze zaak zou verstoren”
Bron: Judy Byington, Examinator 

Meer van deze zaken zijn te vinden via de link: 

projectcamelotportal.com/whistle-blower-radio/item/judy-byington-child-

abuse-recovery

Wat opmerkelijk is het geval Detroux en het verhaal Dem-

mink (https://www.demminkdoofpot.nl/home.html) wat een exact 

blauwdruk lijkt te zijn. Het is beangstigend om de twee rapporten 

die ik bezit langs elkaar te zien en dat er nauwelijks verschillen 

zitten buiten de namen van de spelers en de plaatsen waar het 
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zich afgespeeld heeft. Nog beangstigender is te zien dat de gehele 

geschiedenis al zo een blauwdruk op een blauwdruk is en dat met 

de tijd weer hetzelfde gebeurt met dezelfde rituelen/ritualen en 

met alleen nieuwe hoofdspelers. Door de duistere clubjes blijven 

zaken dus alsmaar herhalen omdat ze allemaal vastgeroest zitten 

in een doodlopend stramien van meer macht, meer geld en ho-

pende op een absolute macht die via offeren hen dan toe moeten 

komen. Door deze bekrompen gedachten en het verkeerd lezen 

van hun vele ritualen en regels, blijkt dat ze tegen betonnen mu-

ren lopen waar men niet weet waar men mee bezig is en waarom 

zaken mis gaan. Ze doorzien niet de ware geheimen omdat die 

niet vrijgegeven worden op de manier zoals ze geïnterpreteerd 

worden door hen. Ze weten niet hoe met energie om te gaan en 

waar de werkelijke machtigen der machtigen geen ritualen, offers 

en dergelijke nodig voor hebben om een doel te bereiken. 

We gaan daar zeker nog op terugkomen in het laatste deel 

maar eerst ga ik verschrikkelijke getuigenissen van slachtoffers 

met je doornemen om zo te laten zien dat er genoeg mensen (kin-

deren) zijn, die het lef hebben hun mond open te maken ongeacht 

wat er dan nog voor hen gaat komen.
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HOOFDSTUK  11
Kinderporno en onze pedofiele personen
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Inleiding

Ik ben nu beland op het hoofdstuk waar mijn onderzoek 

startte; “Kinderleed”. Zoals ik al schreef in het begin van dit boek 

deze vraag bleef bij mij alsmaar hangen; “Waarom wordt kinder-

leed niet opgelost terwijl het vrij eenvoudig te verhelpen is?” Een 

simpele vraag waarbij het antwoord steeds complexer werd totdat 

ik de bron achterhaalde. De bron zelf wordt nu in dit boek met de 

billen bloot gezet en het is ongelofelijk dat “onschendbaar” bij 

hen betekent, ongelimiteerd de beest kunnen uithangen. Doch ze 

vergeten een wet die ook voor onschendbare en soevereine mensen 

geldt en dat is; “De Verklaring van de Rechten van de Mens en 

de Burger (1789)”. Hoe soeverein en onschendbaar je bent, dit 

document valt ook de grootste smeerlap op deze aarde onder. Het 

is een kwestie van tijd dat men het gerecht zo ver krijgt, maar die 

tijd gaat wel komen. Laten we beginnen met wat uitspraken die 

als eerste op mijn pad kwamen. Nu, lees die en ik denk, dat ik 

mijn vraag duidelijk beantwoord heb gekregen.
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“Er zijn getuigenissen opgenomen tijdens de Dutroux 

affaire die aanwijzingen gaven dat er orgieën georganiseerd wer-

den in kastelen. M. N., de medeplichtige van M. D., organiseerde 

orgieën in zijn kasteel Faux les Tombes. Kinderlichamen werden 

opgegraven in het park van le Château de Sautou, nabij de Bel-

gische grens, dat eigendom was van de seriemoordenaar M.F.”

“Door verder in dit onderzoek te verdiepen heb ik kunnen 

vaststellen dat de Illuminati zich niet beperken tot de jacht op her-

ten, maar op een ander soort ‘wild’. Wat hierna volgt grenst aan het 

onwaarschijnlijke en het onzinnige… Wie U ook bent, als U een 

mens bent, het zal U raken tot op het beenmerg van uw botten.” 

“En als U dan zult beseffen wie dit spel speelt… dan denk 

ik dat U de essentie van mijn hele boodschap zeker zult begrijpen, 

met uitzondering van een aantal mensen die misschien op tilt zul-

len slaan en die dit alles als totaal onmogelijk zullen beschouwen. 

Maar de getuigenissen en beelden liegen er niet om.”

11-1 Enkele slachtoffers aan het woord

Een zeer bedenkelijke aanhaling waardoor mijn haren recht 

op gaan staan. Want zo lang justitie zaken blijft verzwijgen, omdat 

steeds meer blijkt dat ze zelf in deze zaken betrokken zijn, is het 

zaak dat de slachtoffers massaal naar buiten komen. Laten we 

hopen dat er meer “helden”  zich melden en dan, op een gegeven 

moment, gaat ook de wereldwet (De Verklaring van de Rechten 
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van de Mens en de Burger, 1789) voor hen gelden.

“Zij die nog kunnen getuigen mogen door Justitie niet 

worden gehoord. En de mond van de andere slachtoffers werd 

voorgoed gesmoord.”

11-1a Getuige X1
 

“Geboren in 1969. Misbruikt en verwaarloosd door haar 

ouders. Op haar 2de verhuisde ze naar haar grootmoeder in 

Knokke, die eigenaar is van een hotelvilla die werd gebruikt als 

een bordeel voor pedofielen en sadisten uit de hogere bourgeoi-

sie. Pedofiele video’s werden ook hier gemaakt. Haar pooier, T. 

Vanden B., introduceert haar in het milieu toen ze 4 jaar oud was. 

Ze werd gebracht naar andere locaties voor seksueel misbruik en 

marteling. Ze werd teruggebracht bij haar ouders te Gent in juni 

1979 en dit voor verscheidene redenen (10 jaar oud op dat ogen-

blik). Daar werd ze totaal verwaarloosd voor een aantal maanden 

tot haar pooier terug kwam opdagen. Ze werd jarenlang met de 

regelmaat van de klok misbruikt op seks en martelpartijen. Ze werd 

verplicht zich te prostitueren aan een jongen waar ze verliefd op 

werd en met wie ze later trouwde. Zij kon onmiddellijk verhuizen 

in 1988 en zo ontsnappen aan de ‘snif’ (snuff) praktijken. Snif of 

snuff staat voor filmen met slachtoffers die NIET acteren maar 

alles totaal moeten ondergaan. Maar de band met het netwerk 

werd niet helemaal verbroken. Het gebeurde dat wanneer haar 

man voor zijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur) het 

huis verliet voor enkele dagen, de pooier terug kwam opdagen 
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en hij haar meenam naar plaatsen waar andere kinderen werden 

misbruikt en gemarteld. Bij deze gelegenheden werd ze verkracht 

of diende ze zelf mee te participeren in het seksuele misbruik van 

andere kinderen.  X1 werd gediagnosticeerd met MPD / DID.”

“P. dwong me weer op mijn knieën en duwde me met mijn 

gezicht op het koele tafelblad en de andere bonden mijn linker- en 

rechter pols aan het bed... “

“Ik was niet in staat om in gelijk welke richting te bewe-

gen en ik werd gedwongen om zo te blijven in deze vernederende 

positie...”

“Alles wordt klaar gemaakt, de lampen worden geposi-

tioneerd in de juiste richting, de lichtintensiteit wordt gemeten, 

maar wat er gaat gebeuren weet ik niet. De spanning bouwt zich 

op in mijn maag.” 

“Wat is de deal met die honden?...”

“Ik voel hoe de klauwen van de ruwharige hond drukken in 

mijn zijden. Ik voel hem in mijn nek hijgen. Hij kwijlt en druppels 

van zijn tong vallen op mijn rug. Ik schreeuw ‘haal hem van me 

af’ wanneer ik voel als hij in mij komt.”

“Mijn kreten gaan verloren in het enthousiaste gejuich 

rondom mij als ik iets nats voel neer druppelen tussen mijn be-

nen...” 
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“Dit was de eerste fotoshoot in een lange rij met honden.” 

X1 beschrijft hoe zij en anderen soms werden verkracht 

door Duitse herders en hoe zelfs slangen werden ingebracht in de 

vagina van de meisjes. 

Een ander voorbeeld van mishandeling die X1 heeft on-

dergaan in Knokke, toen ze 10 jaar oud was: 

“Mijn oma deed een aantal telefoontjes, toen mijn weeën 

begonnen. De gebroeders L., Vanden B. en de assistent van de 

politiecommissaris van Knokke kwamen aan. De B. en Vander 

E. kwamen daarna... Vander E. zette een mes op mijn keel, ter-

wijl B. mij verkrachtte... Vervolgens werd ik verplicht mijzelf te 

masturberen. Hiervan maakt Vander E. een aantal foto’s. Lippens 

verkrachtte mij vervolgens met een scheermesje. Toen het kind te 

voorschijn kwam, sloeg de B. mij meerdere malen in het gezicht. 

Direct na mijn bevalling werd ik opnieuw verkracht en bedonderd. 

Mijn dochter verdween zes weken later.” 

“X1 sprak ook vaak over het ‘einde circuit’, waarin vele 

meisjes naar het einde van hun leven vorderden toen ze hun 16de 

verjaardag naderden. Veel te oud, niet meer zo manipuleerbaar 

om misbruik te kunnen ondergaan of wanneer zij aan een klant 

niet konden voldoen, leidde dit alles tot de vroegtijdige dood van 

een kind prostituee, aldus X1.” 
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“X1 beweerde getuige te zijn geweest van de marteling 

en moord van tientallen kinderen, vooral in de periode 1976-

1988. Ze gaf ongeveer 35 namen van vermoorde kinderen op en 

beweerde de namen van nog eens 30 andere kinderen te zijn ver-

geten. Inspecteurs controleerden enkele van de meer interessante 

namen en beschrijvingen gegeven door X1 in een poging om haar 

geloofwaardigheid vast te stellen.” 

“Als gevolg hiervan werd het onderzoek van vier overle-

den meisjes heropend: Veronique Dubrulle, Christine Van Hees, 

Carine Dellaert en Katrien de Cuyper. Hoewel de informatie die 

X1 vrijgaf over deze meisjes ongelofelijk nauwkeurig bleek te zijn 

en in andere gevallen geleid heeft tot hele lijsten met interessante 

toevalligheden, werd elk onderzoek uiteindelijk stilgelegd. Het 

gerechtelijke onderzoek dat in alle ernst begon, werd vervolgens 

een klucht omdat andere spelers de hoofdrollen hebben overge-

nomen en die de mening waren toegedaan dat X1 (Regina Louf) 

alles ‘gefantaseerd’ heeft.”

Niet minder dan 17 getuigen bevestigen het verhaal en de 

verklaringen van R. L., maar desondanks blijft het gerecht doof 

en blind. Geen wonder als men weet dat vele zaken juist uit deze 

hoek komen en dat er altijd wel personen vanuit het gerecht aan-

wezig zijn bij zulke zaken.

11-1b Getuige X2
  

“X2 werkte als politieagente mee aan het Dutroux onder-
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zoek. Wanneer de zaak X1 werd besproken tijdens een vergade-

ring, viel het de deelnemers op dat X2 erg overstuur bleek te zijn. 

Na het bespreken van haar geschiedenis met één van haar hogere 

officieren betreffende deze kindermishandeling, besloot ze om 

als getuige op te treden.” 

“X2 was beland als een meesteres bij een magistraat in 

Brussel en ‘evolueerde’ later naar een hoger echelon, tot het ni-

veau functionaris en woordvoerder van het ministerie van Justitie, 

die lid was van de Rotary. Deze twee mannen maakten deel uit 

van een netwerk waarin ze werd misbruikt vanaf het einde van 

de jaren ‘80.” 

“X2 werd gespaard van de extreme martelingen sessies, 

maar hoorde andere meisjes spreken over kindermoorden en was 

aanwezig bij een jachtpartij op kinderen, iets waarover ook de 

andere X getuigen hebben gesproken. Enkele van de daders en 

locaties waar deze misbruiken plaats vonden, bleken dezelfde te 

zijn zoals genoemd door X1 en andere X getuigen. X-2 trok zich 

terug als getuige toen ze zag dat het onderzoek werd gesaboteerd, 

iets wat haar niet verraste.”

11-1c Getuige X3
  

“X3 was een lange tijd geleden in het netwerk, 1950 tot 

1962. Vanaf de leeftijd van 3 tot 12, werd ze samen met haar zus 

zwaar mishandeld en gemarteld, bij hen thuis. Na die leeftijd, 

brachten haar vader en zijn invloedrijke groep van vrienden haar 
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in het netwerk. Ze beschreef dezelfde elementen als de andere X 

getuigen, maar het niveau van mensen van één van die bijeenkom-

sten die ze beschreef was moeilijk te aanvaarden zonder dat één van 

de andere getuigen haar daarin kon bijtreden over de praktijken en 

specifieke locatie (een aantal andere zaken werden door de anderen 

genoemd ). Vooraleer contact te hebben opgenomen met N., had 

X3 al anoniem geschreven over haar ervaringen met misbruik van 

kinderen en ze was zeer gerespecteerd voor haar werk met andere 

slachtoffers van kindermishandeling. Het duurde vijf interviews 

lang voordat de onderzoekers van haar iets geschreven op papier 

hadden staan en zelfs na het schrijven van haar verklaring, werd 

geprobeerd om zoveel mogelijk de Koninklijke familie uit het 

dossier te verwijderen uit de samenvatting van haar getuigenis. 

Er bestaat een ongeschreven regel in België waarbij de koning in 

theorie niet kan worden vervolgd.” 

11-1d Getuige X4
  

“Geboren in 1965. Net als X1, werd X4 overgehaald door 

een vriend om te getuigen.”

 

“Als een jong kind was ze uitgeleend door haar moeder 

aan een pooier, genaamd J. V. Die produceerde SM films met kin-

deren. Haar verhaal loopt grotendeels parallel met die van de X1, 

ondanks dat de ervaringen van X4 in verschillende sekten plaats 

vond. Ze herkende twee jeugdvrienden van X1 die misbruikt waren 

en noemde een aantal van daders op die ook werden aangewezen 

als daders door de andere getuigen. De ouders van X4 bleken te 
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wonen naast een villa waar X1 beweerde dat haar vriendin dermate 

misbruikt werd dat zij hieraan stierf.”

11-1e Getuige X7
  

“Geboren in 1969. Ze werd gecontacteerd door de BOB 

na de getuigenissen van X1.” 

“Eerst ontkende ze ook maar iets te weten over de X1. 

Maar al snel bleek dat ze zwaar getraumatiseerd was en waar-

schijnlijk MPD / DID had ondergaan. Nadat zij binnen gebracht 

werd voor een interview, begon ze te spreken over haar vader, over 

hoe die haar seksueel misbruikte en hoe graag hij haar zus met 

sigaretten verminkte. Ze bevestigde vervolgens dat X1 haar beste 

vriendin is, dat ze wist over de seksuele relatie met Tony en dat 

men haar had verboden om naar de eerste verdieping te gaan van 

de hotelvilla van de grootmoeder van X1. De interviews werden 

geannuleerd door de latere onderzoekers. X4 identificeerde X7 

als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen.” 

11-1f Getuige Chantal S. 
  

“Geboren in 1968. Een andere vrouw die benaderd werd 

door de BOB na de getuigenissen van X1. Zij wist onmiddellijk 

waar het over ging. Seksueel misbruikt door haar ouders. Haar 

grootmoeder was een Sataniste. Ze verhuisde met haar ouders 

naar Knokke op de leeftijd van 6 en werd soms naar de hotelvilla 

van de grootmoeder van X1 gebracht. Hier werd ze ook seksueel 
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misbruikt, hoewel ze het niet heeft over extreme vormen van mar-

telingsessies die X1 regelmatig moest doorstaan. Zij bevestigde 

dat één van de daders inderdaad de bijnaam ‘Monsieur’ had. Zij 

heeft gezien dat X1 werd bedreigd met een revolver door haar 

grootmoeder. Net als X7, werd ze verboden om naar de eerste 

verdieping te gaan.”

“Chantal’s getuigenissen resulteerden in een verbale strijd 

tussen haar man en haar ouders, wat haar vader deed toegeven haar 

naar de grootmoeder van X1 te hebben gebracht.” 

“Ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen en werd weer 

opgenomen in een psychiatrische instelling. X4 identificeert 

Chantal ook als een meisje dat gedwongen werd te spelen in 

pedofilie filmen.”

11-1g Getuige Nathalie W.
  

“Geboren in 1965. Met de steun van haar therapeut legde 

ze haar eerste getuigenis af bij de gendarmerie in februari 1996, 

zes maanden vóór de Dutroux affaire. De officier die haar inter-

viewde weigerde een proces-verbaal op te schrijven. In juli 1996 

vond ze twee andere gendarmeofficieren die bereid waren om 

mee te werken met haar. Nathalie vertelde hoe ze was verkracht 

door haar vader, een lid van de Rotary, sinds de leeftijd van zes. 

Kort daarna werd ze in het netwerk gebracht en misbruikt door 

vrienden van haar vader op feesten in verschillende villa’s in de 

regio van Waterloo. Toen ze 10 jaar oud was, overhandigde haar 
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vader haar aan een prins en zijn belangrijkste adjudant, die haar 

naar verschillende misbruikpartijen in België brachten. Zij beves-

tigt het verhaal van X1 over de club Les Atrebati, over N. en T. 

Op haar beurt, herkent X1 Nathalie als een meisje uit het netwerk 

en zij kon haar nauwkeurig plaatsen in Les Atrebati. Hoewel N. 

aspecten van het verhaal van X1 bevestigde, was ze gemakkelijk 

in diskrediet gebracht door haar nieuwe ondervragers, dit omdat 

ze niet alleen te lijden had van extreme psychologische trauma’s 

(MPD / DID), maar ook uit pathomimie, dat is een neiging tot 

zelfverminking met het oog om de rol als slachtoffer te spelen. 

Deze laatste psychologische eigenaardigheid lijkt voornamelijk 

te zijn opgedoken nadat haar oorspronkelijke interviewers wer-

den vervangen door twee beledigende personages (zoals dit ook 

gebeurde met X1). N. kon met deze druk niet omgaan en stopt 

met te getuigen in maart 1997. Nathalie werd vervolgens zwaar 

vervolgd voor het te hebben aangedurfd om buiten te treden met 

haar verhaal, misschien zelfs meer dan X1.”

11-1h Getuige VM1
  

“Een ‘gangster’ die naar Neufchateau kwam in februari 

1997. Hij vertelde hoe hij was opgegroeid in een kindertehuis in 

Mont Saint Guibert. Vanaf de leeftijd van 9 tot 13, werd hij daar 

regelmatig opgepikt door een lokale jonge rechter die hem naar 

misbruik feestjes bracht rond het Brussels. Hij vertelde dat hij 

later werkte als een kind prostituee in Le Mirano, een elitaire club 

bezocht door een aantal van dezelfde mannen die voorkomen in 
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de getuigenissen aangehaald door de andere slachtoffergetuigen, 

met inbegrip van N.” 

“Binnen twee dagen na zijn zogenaamd geheime getuige-

nis, werd VM1 aangehouden op straat en werd hij met de dood 

bedreigd. De eerste grote verandering in het onderzoek vond plaats 

op 14-10-1996. C. werd verwijderd als onderzoeksrechter met 

als reden dat hij een geldinzameling had bijgewoond van ouders 

van vermiste kinderen. Sabine en Laetitia, de meisjes die hij per-

soonlijk had gered uit de kerker van D. , waren er aanwezig als 

eregasten. De advocaten van D. en N. begonnen een succesvolle 

procedure om C. te verwijderen met als argument dat de onder-

zoeksrechter niet objectief genoeg bezig was met zijn onderzoek.” 

“R. M., een van de meest incompetente politiefunctio-

narissen van de wereld. De mislukkingen van M. leidde tot felle 

kritiek van de ouders van An M., die de kelder van D. zelf gingen 

inspecteren. De ouders van Melissa Russo dienden een officiële 

klacht in tegen hem. Toen B. M. bekritiseerde in 2004 wegens 

falenvan het vinden van Sabine’s brieven, kon M. alleen maar 

reageren door B. op te bellen en uit te schelden voor leugenaar. 

Deze intellectuele antwoorden werden al snel gevolgd door bedrei-

gingen. M. werd beloond met een nieuwe functie als een lokale 

commissaris van politie.”

Er bestaan verder ook beelden en getuigenissen over 

kinderen die op een zeer pijnlijke manier vermoord worden: het 

breken van armen en benen, het doorspiesen van handen en voe-
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ten, het bewerken van het lichaam met een mes, enz. en dit alles 

terwijl de kinderen nog leven. Meer informatie hierover vindt U 

op volgend adres: 
Bron: http://www.isgp.eu/

11-2 Enkele notities over veel kinderleed

“De omvang van het pedo netwerk wordt steeds meer 

bekend. We vinden deze netwerken veelal bij internaten, katho-

lieke kerk maar ook in exclusieve clubs. In de kerk zijn het veelal 

priesters die op afschuwelijke laffe wijze zich vergrijpen aan 

jonge kinderen. Kinderen die de rest van hun leven opgezadeld 

zitten met mega psychische problemen. Toch blijft het deksel 

van die beerput al decennia lang redelijk gesloten. Je ziet in de 

huidige tijd dat hooggeplaatste homo personen in het pedo ho-

monetwerk de beerput angstvallig gesloten houden. Helaas, veel 

kan niet geverifieerd worden maar af en toe komen van bekende 

Nederlanders wat woorden in die richting naar buiten. Er waren 

wat berichten via Paul de Leeuw en André van Duyn maar dat 

werd snel gebagatelliseerd door mensen als Albert Verlinde en 

Peter van der Vorst die alles wat koningshuis heet romantiseren. 

Diezelfde ‘media iconen’ hoor je echter nooit over de schandalige 

betrokkenheid van de koninklijke familie bij pedofilie en/of Shell 

gebeuren als zijnde groot aandeelhouder. De afschuwelijk rode 

draad die door de homo- en pedo wereld loopt is niet te ontkennen. 

Het zou de homo sieren als er tot de bodem uitgezocht wordt waar 

het pedo netwerk loopt. Hoeveel verdekte homo paren als R, M 
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en zijn liefje R. van O. ontpoppen zich nog als pedo en/of worden 

naar verluidt beschermd? R. M. was kennelijk erbij toen Manuel 

Schadwald werd vermoord.”

“Manuel Schadwald, die volgens zeggen, door zijn hoofd 

is geschoten bij het opnemen van een snuff movie in aanwezigheid 

van ondermeer J. D.. Een moord die volgens info plaats vond op 

recreatiepark de Eemhof, waarbij naar verluidt een zekere N. en 

twee anderen betrokken zouden zijn. Dit blijkt uit het dossier van 

R. M. en werd bekend gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar 

van deze snuff film kreeg K. B. toegezonden je gaat je afvragen 

voor wie was deze film bestemd? Je kon lezen op een website 

die van de web gehaald is: ‘Die Aufnahmen sind nun im Besitz 

verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an 

die niederländische K. B. übergeben’.”

“Naar verluidt is er ook een B. K. die zich graag in Thailand 

ophoudt. Een Nederlandse vrouw was namelijk in 2000 in Bang-

kok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister 

van justitie B. K.. Minister K., nota bene  van zedenzaken, was 

naar horen zeggen zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen 

in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s 

te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter B. K. is vanzelfsprekend 

veelvuldig onderscheiden zoals in deze kringen gebruikelijk is:

- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

   (28 april 1995)

- Officier in de Orde van Oranje Nassau (3 juli 2003)”
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“Zoals gebruikelijk geen van deze hooggeplaatste perso-

nen zijn bereid om commentaar te leveren en alles wordt afge-

daan als zijnde fabeltjes, maar alles wordt wel zoveel mogelijk 

afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt 

en het in de openbaarheid komt. Door zaken te ontkennen en veel 

achter gesloten deuren te behandelen, geven de vele mensen die 

vernoemd zijn wel aan dat ze schuldig zijn. Dat men niet door 

heeft dat door geheimhouding af ontkennen juist het bekennende 

woord gegeven wordt.”

“In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen 

door een internationaal pedofielen netwerk uit Nederland, Duits-

land, België en Engeland, waartoe notabelen werden gerekend, 

misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen die 

samenwonen in een jachthuis. Het ging hier om 90.000 misbruikte 

en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht 

kwam via de Morkhoven actie groep.”

“Als je denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer 

voorkomen, dan steken de actuele voorbeelden van J. D., F. S. 

alsmede C. von A. en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De 

zaken rond C. von A. kwamen pas echt aan het rollen toen hoog 

geplaatsten werden ontdekt in een pedofielenclub. De nieuwe 

feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij T. B. en S. de J. leren 

ons het volgende. In het pedofielen netwerk dat onderwerp was 

van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke 

plaats ingenomen door mr. F. S., voormalig juridisch adviseur 

van B. Ook C.s von A. maakte deel uit van dit netwerk. In 1967 
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was die vriendschap zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse 

vierdaagse in 1967.” 

11-3 Mensen die hun leven gegeven hebben

11-3a De klokkenluiders slachtoffers

De kinderarts J. L. kwam op het spoor van kinderen die 

waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Dien-

de klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte 

omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze 

onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, 

verzwaard met een blok basalt, werd een maand later terugge-

vonden in de Maas bij Appeltern in het groene land van Maas en 

Waal, waar ook A. B. vermoord.”

  

“Mr. W. B. organiseerde seksfeestjes voor volwassenen 

in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn 

ruimtes wilden gebruiken voor pedo feestjes. Daar wilde hij niet 

aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder 

verdachte omstandigheden is hij gestorven.”

“Chauffeur M. reed zowel A. K. als J. D. Hij beklaagde 

zich bij zijn chef over het gedrag van D. die op de achterbank van 

zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder 

verdachte omstandigheden.”
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11-4 Enkele zaken die naar boven kwamen

“Oud defensieminister J. de R. wilde het boek ‘Een man 

tegen de Staat’ van Journalist A. N. door de rechter laten verbieden 

omdat hij in enkele passages in verband werd gebracht met een 

zedendelict. De oud bewindsman koos eieren voor zijn geld door 

akkoord te gaan met het opnemen van een aanvullende verklaring 

middels een inlegvel. De eis van De R. dat N. ook moest beloven 

geen onderzoek meer te doen naar een mogelijk pedofiel verleden 

van de R. werd door de auteur verworpen.”

“Verder duikt de naam van Mr F. S. op tijdens de IRT 

affaire de commissie van Traa in 1982 en 1988 is Mr F. mede 

verantwoordelijk geweest voor een witwas constructie bij het 

beurs genoteerde bedrijf TextLite onder andere en er zijn toen 

ook gelden van de vermoorde maffiabaas K. B. witgewassen. In 

1999 kreeg mr. F. S. ruzie met zijn buren, de heren J. S. en P. H., 

die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als S. 

Zij beklaagden zich over het komen en gaan van Marokkaanse 

schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat S. een 

ruimte in zijn huis als ‘seksmartelkamertje’ gebruikte.” 

“In een bodemprocedure die F. aanspande kwam echter 

het volgende naar voren! Hoofdredacteur W. S. van het weekblad 

Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien 

kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop F. zich sadomasochis-

tisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van hooguit 

zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij 
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geen aangifte had gedaan van kinderporno, waarop S. antwoordde: 

‘Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit.’ 

Aldus verloor mr. F. het proces. Mr. F. S. is ook op de gevoelige 

plaat vastgelegd op het zeewaardig zeiljacht de Apollo van de 

bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar 

G. U.. Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse 

kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet in Nederland (serieus) 

en ook België helemaal niet worden onderzocht.” 
bron: http://www.boublog.nl

“Dat C. voor dergelijke zaken niet terugdeinsde, blijkt 

uit een verklaring waarover B. spreekt die was gedeponeerd bij 

een notaris van een echtpaar dat C. in een bordeel had gezien 

terwijl hij seks had met minderjarige kinderen. Vervolgens een 

zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: 

rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden 

aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te be-

studeren van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire 

ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media woordvoerders: 

A. K. (PvdA), L. H. (VVD) en P. van de S. (CDA). Toen er werd 

verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de S. 

niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak 

voor het sluiten van de gate. ‘Er is een ramp gebeurd’ aldus Van 

de S.. ‘Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut 

niets over zeggen.’ Maar eenmaal opgestegen was het snel afge-

lopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ 

bleek afkomstig van R. L., fractievoorzitter van het CDA in de 

Tweede Kamer. Van de S.: ‘Het ging over C.. De prins gemaal 
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wordt voortdurend gesignaleerd in homo gelegenheden en in pe-

dofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar 

geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is 

radeloos, redeloos en reddeloos.’  U begrijpt het, dit kwam ook 

in de doofpot.”

“P. H. D. stelde D. aan als SG bij justitie. D. is blijkbaar 

door D. gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. J. 

D., dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over 

het ‘vermoedelijk’ criminele kind van Minister D. en moeder 

M. (Mw. Drs. E.M. D.-Q.) die psychotherapeut is bij het Riagg, 

dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt. Hoe dat moet 

zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle in-

formatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex 

onderzoek: D. beschikte over gedetailleerde informatie over de 

betrokkenheid van topmensen, specifiek genoemd worden twee 

hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, oud-advocaat 

‘F. S.’ van de koningin en een Amsterdamse professor, bij een 

pedo netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 

toen de kinderarts J. L. werd vermoord! Maar ook F. van S. O.M. 

topman kreeg kinderen aangeleverd via R. M. en A. D. en komt 

voor in de escort agenda van R. O.. F. van S. werd door D. via 

een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat generaal’ 

bij het Amsterdamse gerechtshof.”
Bron: klokkenluideronline.

“In de Morkhoven actie groep worden onder ander namen 

als J. D.,Ed N., H. B. en D. in SM club Paradise te Breda gerund 
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door L. Z. genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Konink-

lijke doofpot affaires. Terwijl bekend is dat E. N. ‘een relatie’ 

onderhield met de spin van het Nederlandse kinderpornonetwerk 

mr. F. S.. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen ge-

komen van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige 

slachtoffertjes, met precieze plaatsbepaling middels coördinaten 

o.a. op de Hoge Veluwe, 8094 Hattemerbroek/Elburgerweg , in 

‘aanwezigheid’ van o.a. J. F. plus zijn psychiater, M. W.S. , D. 

, H. B. , D.B. , G. L. , R. en W. , waarvoor als toegangsprijs Fl. 

10.000,- werd betaald reeds in 2000/2001.”

“Maar ook via het Brusselse C. L., houden Belgische 

adellijken zich bezig met de sadistische vertier/lynchjacht op on-

schuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos bij de plaats 

Oudergem te België, onder bewaking van de koninklijke garde 

met exclusieve vermelding van namen. Koning A. in gezelschap 

van de Nederlandse ‘prins’ C. (de broer van F.) worden hierbij 

genoemd. We noemen hierbij nog een van de vele namen in deze 

pedowereld: E. Di R.” 

“Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak R. L. het 

drama rond (toen nog) de vicepremier E. Di R. af. Via de door 

onderzoeksrechter C. geïnstalleerde ‘groene telefoonlijn’ meldde 

zich de 22 jarige O. T. die pikante, maar ook zeer belastende ver-

halen wist te vertellen over het liefdesleven van de vicepremier. 

Di R. zou T. hebben misbruikt toen hij, T., vijftien was, zoals we 

kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1.html. Di R. ontkent 

dit, echter het officiële politierapport vermeldt dat Di R. (PS) een 
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fervent bezoeker was van homobars waar hij seksuele contacten 

had met 13 en 14 jarige jongens, en ook trof de politie Di R.’s te-

lefoonnummer in de agenda’s van diverse gearresteerde pedofielen 

aan en ook is Di R. twee maal in de buurt van het huis van M. D. 
(zie video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://

www.adhdfraude.net/pdf/NB459.pdf”

“Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in 

naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft. Mischa 

Kat onthult 12 corrupte rechters, waarbij M.S.  Een rechter in 

Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen 

en zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar. Dan de Wal-

purgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de verdwijning van 

M. V. berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van 

de moord op haar met twee busjes over de grens zijn gebracht. 

De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol magie en 

wordt geassocieerd met het satanisme die o.a. plaats vindt in 

de Veluwse bossen bij Putten. Montenberg refereerde ook naar 

het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde, maar vooral naar de 

avond van de Walpurgis nacht 30 april 1980. Montenberg ging op 

die avond met de boswachter van Droste, die dienst had en een 

pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte 

Klap. Montenberg beschreef dat een ‘ceremonie Grande’ gaande 

was. Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s 

geparkeerd aan de Plaggeweg, doch zij werden achtervolgd door 

een grote Amerikaanse wagen. M. dekte met zijn Volkswagen 

Kever de andere auto, zodat die kon ontsnappen.”
Bron: klokkenluideronline.
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11-5 Bedenkelijke stukken vanuit de pers

11-5a Wat citaten

“Twee leiders, in bloedrode kleur, welke garant staat voor 

criminele activiteiten (Paus Benedictus en ‘Baron’ de Rothschild)”

“De Deetman Commissie onderzocht het misbruik binnen 

de kerkelijke instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het 

merendeel van de pedofiele geestelijken kan niet meer vervolgd 

worden i.v.m. VERJARING van de feiten.”

“Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deet-

man stopte bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft 

de commissie niet onderzocht. Waarom NIET? Het ziet er naar 

uit dat de pedofiele handelingen alleen maar zijn toegenomen. 

Wacht men wederom op een verjaring van de feiten? Zo ja, dan 

is de commissie Deetman ‘ernstig in gebreke’ gebleven en wordt 

hiermee voorkomen dat deze infame verloedering met wortel en 

tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt.” 

11-5b Bisschop betastte geslachtsdelen jongens

Den Bosch - 

“De vorig jaar overleden vroegere bisschop van Roermond, 

Jo Gijsen, heeft tussen 1958 en 1961 de geslachtsdelen van twee 

minderjarige jongens betast. Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad. 
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Het bisdom Roermond erkent dat Gijsen twee jongens heeft mis-

bruikt. Dat blijkt uit een verklaring van het bisdom vrijdagavond.”

“Bisschop Frans Wiertz biedt de slachtoffers zijn excuses 

aan en spreekt zijn verdriet uit dat ‘de latere kerkelijke positie en 

voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn’.”

“De klachtencommissie voor seksueel misbruik in de 

Rooms Katholieke Kerk heeft twee klachten over misbruik tegen 

Gijsen gegrond verklaard. De commissie noemde geen naam, maar 

kerkelijke bronnen hebben tegenover het Katholiek Nieuwsblad 

bevestigd dat het gaat om de vroegere bisschop.”

“Voor zover bekend is hij de eerste bisschop van een 

Nederlands bisdom tegen wie een klacht over seksueel misbruik 

gegrond is verklaard. Gijsen was al eerder beschuldigd van ‘on-

betamelijk gluren’, maar de commissie verklaarde deze klacht 

ongegrond wegens gebrek aan steunbewijs.”

“De slachtoffers zijn een oud-leerling van het jongenspen-

sionaat in Kerkrade die eenmalig door Gijsen onzedelijk is betast, 

en een toen ongeveer 9-jarige jongen uit de parochie in Valkenburg 

waar Gijsen tot 1959 kapelaan was. Hij moest de geestelijke vaak 

brieven brengen van zijn vader. Gijsen heeft hem meerdere keren 

onzedelijk betast. Dit slachtoffer zegt dat de oud-bisschop hem 

ook heeft gedwongen tot orale seks, en hem diverse malen heeft 

verkracht. Maar daarvoor heeft de klachtencommissie geen on-

dersteunend bewijs kunnen vinden. ‘Waarmee overigens bepaald 



263- De MATRIX Deel2

niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet 

waar zouden zijn’, aldus de klachtencommissie.”

“Gijsen zei destijds dat hij deze jongen niet kende. Dat 

vindt de commissie niet aannemelijk, omdat Gijsen geregeld bij de 

familie van de jongen over de vloer kwam. Gijsen diende in 2011 

zelfs een klacht wegens smaad in tegen de jongen. Aanvankelijk 

kon de klachtencommissie geen bewijs voor het misbruik vinden, 

maar ze bekeek de zaak opnieuw toen de tweede klacht over 

seksueel misbruik binnenkwam. Gijsen was toen net overleden.”

“Jo Gijsen was van 1972 tot begin 1993 bisschop van 

Roermond. Hij nam officieel wegens gezondheidsredenen ontslag. 

Een paar jaar later werd hij bisschop op IJsland. Hij overleed in 

Sittard op 24 juni vorig jaar.”
Bron: Telegraaf

11-5c Tweede bisschop schuldig aan misbruik

Utrecht - 

“Behalve Jo Gijsen heeft nog een Nederlandse bisschop 

zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen. Het 

gaat om Jan Niënhaus, voormalig hulpbisschop van het aartsbis-

dom Utrecht en titulair bisschop van Benda.”

“Dat bevestigt het aartsbisdom Utrecht vandaag naar aan-

leiding van onderzoek door de Volkskrant. De klachtencommissie 
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van het Meldpunt misbruik RKK heeft vier klachten tegen de bis-

schop gegrond verklaard. Het misbruik begon midden jaren 50 en 

ging door begin jaren 70. Niënhaus was in die jaren eerst kapelaan 

in Schalkwijk en Amersfoort en later leraar, conrector en rector 

op het kleinseminarie in Apeldoorn.  In 2000 is hij overleden.”

“Het aartsbisschop Utrecht is er al twee jaar van op de 

hoogte dat de klachten tegen Niënhaus gegrond zijn verklaard. 

Het misbruik is al die tijd echter onder de pet gehouden.”
bron: Novem

11-6 De hedendaagse kinderspeeltjes

Er verschenen twee zeer opmerkelijk stukken op de website 

“klokkenluideronline”. Het was tekenend dat na, de vele eeuwen 

ellende en vele kinderleed en de schokkende getuigenverklaringen, 

nog steeds niets veranderd is gezien dit verslag. Ik neem hem dan 

ook integraal over zodat de lezer zelf kan zien dat het onderhand 

tijd is dat we zaken gaan veranderen. Onschendbaarheid bestaat 

niet, elk mens heeft zijn verantwoordelijkheid te dragen of je nu 

een Paus of koning(in) bent waar dan ook ter wereld. Het tweede 

stuk was wel erg dicht bij en ging over de Antillen en drugs. Bij 

deze de twee artikelen. En met een speciale dank aan Micha.
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11-6a Het Nederlandse pedo netwerk 2010

Rond de 300 top pedofielen terroriseren Nederland en naar 

verluidt speelt het Koninklijk Huis grote rol op de achtergrond.

“Precies twee jaar geleden was uw webmaster de eerste 

die een overzicht publiceerde van het Nederlandse pedofielen 

netwerk van hooggeplaatste ‘legal criminal’ kinderverkrachters. 

Hieraan lag intensieve studie ten grondslag hetgeen ondermeer 

blijkt uit het feit dat geen van de geïdentificeerde pedofielen 

actie heeft ondernomen. Thans is het overzicht toe aan een up-

date. Centraal hierbij is de verklaring van een NN getuige in de 

Dutroux dossiers (zie De Demmink Doofpot blz. 300 ev.) dat het 

Nederlandse netwerk, ook genoemd ‘sekte’, uit rond 300 mensen 

bestaat waarvan vele achtergronden hebben als; advocaat, jurist, 

rechter of politie officier. Thans is amper 10% van deze sekte 

geïdentificeerd. Hieronder het nieuwe overzicht van de grootste 

groep criminelen uit de Nederlandse samenleving die met wortel 

en ‘pik tak’ moeten worden uitgeroeid. Opvallend en alarmerend 

is hierbij dat de meeste leden van de sekte, sterke banden hebben 

met het Koninklijk Huis. Waarbij ook opgemerkt is dat de andere 

leden hoogstwaarschijnlijk ook banden hebben met Oranje alleen 

dat kan nog niet worden aangetoond”.

1. “F. S. Meeste info in het oude overzicht. Ook prominent 

beschreven bij ISGP. Leeft nog en woont in België, al is ons helaas 

niet bekend waar. Godfather van het pedo netwerk. Brug tussen 

Nederland en het Belgische Dutroux netwerk ondermeer via zijn 
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activiteiten voor Banque de Suez die hem direct en rechtstreeks 

linken aan de Belgische super pedo’s M. L. en E. D.”

2. “H. H.. Een van de twee Rolodex hoofdofficieren. Link 

met het KH: B. bracht een bezoek aan het Joegoslavie tribunaal 

waar hij griffier is nadat hij het OM diende te verlaten omdat hij 

werd gechanteerd. Hij maakte gebruik van de diensten van pedo 

advocaat H. K.van De Brauw Blackstone Westbroek die ook op-

trad voor het KH.”

3. “G. van R. De ‘pedo professor’ uit het Rolodex onder-

zoek speelde een cruciale rol in het netwerk als liason met Polen 

waarvandaan hij kinderen naar Nederland smokkelde. Vriend 

van D. In 1998 is Van R. uitgebreid geportretteerd in Vrij Pedo 

Nederland. Zie verder het oude overzicht en ISGP.”

4. “Mr. J. D. Bestel het boek De Demmink Doofpot! Ban-

den met KH hier nader uitgewerkt. Verdedigd door pedo advocaat 

H. K. van De B.”

5. “J. W. W. In 2008 nog niet met 100% zekerheid geïden-

tificeerd als de tweede ‘Rolodexhoofdofficier’ maar thans wel, met 

name dankzij de explosieve ‘Wabeke papers’ (zie De Demmink 

Doofpot) waarvan de authenticiteit ondermeer is bevestigd door 

GayKrant hoofdredacteur Henk Krol. ‘Close ties met Demmink’. 

Recent benoemd tot raadsheer bij het Haagse Hof. Bij ISGP nog 

omschreven als ‘unknown district attorney’ maar met zekerheid 

W. omdat wordt gezegd dat deze man director was van the Dutch 
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branch of the WWF. W. was dat en hiermee is tevens een link 

gelegd met het KH.”

6. “J. de R.. Oud-minister van Defensie en Justitie, niet 

toevallig de twee ‘D. departementen’. De ‘bewindspersoon’ uit het 

Rolodex onderzoek. Een van de ‘K. pedo’s’ die ging procederen 

tegen verbanden die in publicaties werden gelegd met kindermis-

bruik. Hiermee (via K.) direct ook een relatie met het KH, nog los 

van het feit dat iemand die meerdere malen minister is geweest 

zo wie zo banden onderhoudt met Oranje.”

7. “Prins C.. Nadrukkelijk genoemd bij ISGP en ook 

beschreven in het eerdere overzicht. Voor meer achtergronden 

zie de serie ‘Clausgate 1982’ op deze website. De positie van C. 

in het netwerk zou een verklaring kunnen vormen voor de diepe 

banden met Oranje.”

8. “K. L.. Voormalig adjunct hoofdredacteur van De 

Telegraaf wordt door meerdere bronnen genoemd als extreem 

sadistische ‘martel pedo’ die ook deelnam aan het opnemen van 

snuff movies. Onderhield seksuele relatie met F. R., voormalig 

directeur van het Kabinet van de Koningin. Zeer hecht met D. 

Poging hem ‘wit te wassen’ via de jaarlijks terugkerende K. L. 

lezing; de laatste werd verzorgd door vrouwenverkrachter R. L.”

9. “H. K.. Voormalig president van de Algemene Rekenka-

mer wordt door vele bronnen genoemd; in zijn huis in Schevenin-

gen speelden zich de meest extreme zaken af. Zijn positie wordt 
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er niet beter op als we ons realiseren dat aan het licht is gekomen 

dat Beatrix zich persoonlijk heeft ingezet voor zijn benoeming 

bij de Rekenkamer.”

10. “E. N.. Reeds genoemd vanaf 1982 in het nooit gepu-

bliceerde Der Spiegel artikel Linksgestrickt. Uitgebreide achter-

gonden over ‘roze Edje’ hier alsmede linken met D., D. en H. B.. 

Was Commissaris van de Koningin, vandaar de banden van KH.”

11. “C. S. Overleden vice president van de Haagse recht-

bank; exposed door Peter R. de Vries. Van belang omdat via zijn 

identificatie blijkt dat het netwerk waarschijnlijk veel verder terug 

gaat (eind jaren 70) in de tijd dan aanvankelijk aangenomen. Bij 

ISGP wordt beschreven dat een privé vliegtuig van een hoge pedo, 

dat pedo materiaal uit Zwitserland ophaalde voor België in 1969 

neerstortte bij Namur. De site: ‘the police intervened and all the 

pornographic material was confiscated. That evening however, 

Marcel Hofmans [lid van pedo-club Le Stanley in Brussel] had 

all the copies of the movies in his possession because of the in-

tervention of apparently influential persons in the judical sphere 

of Namur’. Dit is de oudste aanwijzing.”

12. “Rechter R. Kinderrechter te Den Haag die begin jaren 

tachtig vele kinderen misbruikte. Zijn casus wordt beschreven 

in het boek ‘Anne Berber, verdriet van een tedere crimineel’ van 

Yvonne Keuls. Opvallend is dat de naam ‘R.’ ook weer terugkomt 

via pedo advocaat H. K.: in 1989 fuseerde het kantoor De B. W. 

met het kantoor B. Rueb Van B. en aldus ontstond De B. B. W..”
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13. “F. F. Voormalig vice president van de rechtbank 

Maastricht; de enige bekende toga pedo die is vervolgd en ook 

veroordeeld.” 

14. “F. van D.. Overambitieuze VVD politicus misbruikte 

kinderen via de zogeheten ‘boot 16 op de Gay Pride’ te Amster-

dam. Werd in het zonnetje gezet door M. als homo activist.”

15. “R.S. Top curator van het kantoor H. B., dat ook De 

Telegraaf verdedigt, bezit buiten in Overijssel dat wordt genoemd 

in de Dutroux dossiers als locatie voor orgieën met minderjarigen. 

Meer bij ISGP. Familie onderhoudt al eeuwen lang hechte banden 

met Oranje; ene C. S. van de O. is lid van de Raad van Toezicht 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Directe banden met S. en 

via TextLite met K. B. Alarmerend is de greep van S. op de finan-

ciele wereld: de advocaat is zowel curator van DSB als van het 

‘Nederlandse’ L. B. Dit zorgt weer voor een vette link met W. als 

Ombudsman Financiele Dienstverlening.”

16. “H. K. Hoewel er geen directe berichten zijn dat K. zelf 

kinderen misbruikt, ligt zulks zeer voor hand vanuit zijn positie 

als ‘pedogliere’ van het netwerk. Hoe kan iemand die straight 

is de ene criminele kinderverkrachter na de andere verdedigen 

zodat ze kunnen blijven doorgaan met het vernietigen van jonge 

levens, waarbij hij geen middel schuwt, zonder te worden verteerd 

door schuld en schaamte? Bovendien sterke banden met Oranje, 

ondermeer als lid van de organisatie van de Koninkrijksspelen.”
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17. “F. R. Voormalig directeur van het Kabinet van de 

Koningin onderhield seksuele relatie met K. L. en was intimus 

van J. D. ‘Duivelse kracht’ achter het slopen van E. de R. van Z.”

18. “O. H. Intimus van pedo godfather F. S.; volgens ISGP 

heeft hij ‘numerous ties to Dutch organised crime’. Directe ban-

den met het KH. Belde ooit met uw webmaster om het te zeggen 

dat F. S. ‘brandschoon’ is. Houdt kantoor met G. S. die door een 

bron wordt genoemd als lid va het pedo netwerk en aanwezig op 

de boot Apollo van G. U., de grote man achter ‘Zandvoort gate’.”

19. “Rechter van der V.. Rechter uit Nijmegen die me-

dio jaren 80 is veroordeeld voor kindermisbruik als gevolg van 

meerdere aangiftes van kinderen die waren samengebracht door 

de schrijfster Yvonne Keuls. Na zijn veroordeling door interven-

tie van I. D., destijds burgemeester van Nijmegen, het land uit 

gesmokkeld.”

20. “F. H. Wethouder te Den Haag; met F. van D. (ook 

VVD) voorman van een nieuwe generatie extreem ambitieuze 

en arrogante kinderverkrachters. Banden met het KH. De man is 

lid van het Comité van Aanbeveling van het Juliana Kinderzie-

kenhuis.”

21. “J. T. Voormalig OvJ te Amsterdam; thans advocaat. 

Banden met D. Vormt volgens bronnen een ‘pedo stapgroepje’  

met D.en OvJ F. van S.. Hier achtergronden.”
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“Tegen de volgende mensen bestaan aanwijzingen die 

echter niet sterk genoeg zijn ze op te nemen op de lijst: P. H. D., 

E. H. B., F. K. A., raadsheer (Hoge Raad) W. van S., A. RiK., E. 

van T., J. R., H.W. , F. van S. (OM). Op naar de 300!”
http://www.klokkenluideronline.is

Het tweede stuk wat direct rond ons heen gebeurt.

11-6 b Justitie orgieën en chantage op de Antillen

“Met het bekend worden van het pedofielennetwerk rond 

topmensen uit de wereld van justitie en politiek komt een wereld 

in beeld van seks, corruptie, fraude en chantage waarvoor we ‘heel 

ver terug’ moeten in de geschiedenis om iets vergelijkbaars aan 

te treffen. H. H., J. T., J. D. en P. van der S.: ze horen allemaal 

bij dezelfde club van justitiële pervers die op kosten van de be-

lastingbetaler onze rechtsstaat om zeep hebben geholpen. Deze 

aflevering neemt ons niet mee naar de flat van ‘pedo professor’ 

G. van R. in Amsterdam Noord, maar naar de tuin van de familie 

Van der Der S. op Aruba...”

“Het Nederlands justitieel apparaat wordt op enorme 

schaal gechanteerd met pornografisch materiaal over officieren 

van justitie en rechters. Aan die conclusie valt niet meer te ont-

komen. Mensen als E. de K., hij werd drie keer veroordeeld tot 

een langdurige gevangenisstraf, wisten uit de cel te blijven door 

topmensen van justitie te confronteren met beeldmateriaal waarop 

zij in hoogst compromitterende standjes te zien zijn. In het geval 
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van de Kroes betrof de chantage H. H. die het OM met de staart 

tussen de benen heeft moeten verlaten. H. behoorde tot het ‘D. 

netwerk’ van pedofiele ‘topmensen’. Maar ook officieren als J. 

W.W. (door B. P.) en J. T. (topmensen uit het bedrijfsleven ko-

men in beeld zoals C. B.) lijken het slachtoffer te zijn geworden 

van dergelijke chantage praktijken. Een belangrijke aanwijzing 

hiervoor is dat ‘grote zaken’ van deze officieren uitdraaiden op 

(peperdure) mislukkingen terwijl voor iedereen tegelijkertijd ook 

duidelijk zichtbaar was dat de verdachten ‘guilty like hell’. Maar 

die chantage kan ook de andere kant op werken en er juist voor 

zorgen dat onschuldige mensen worden veroordeeld, zoals het 

geval was bij de Koerdische zakenman Baybasin die levenslang 

moest slikken omdat Justitie topman Joris D. werd gechanteerd 

met openbaarmaking van zijn pedo files als Baybasin niet achter 

de tralies zou verdwijnen. De complete Nederlandse rechtsstaat 

is inmiddels ontwricht door al die magistraten die hun penisnijd 

maar niet weten te beperken tot de echtelijke sponde of desnoods 

tot een bordeel van standing. Nee, het moet allemaal veel smeriger, 

in plantsoenen, op achterbanken van dienstauto’s, bij sinistere en 

illegale orgieën met geïmporteerde minderjarigen.” 

“Dit alles gezegd zijnde, durven we hier ook best de 

stelling aan dat J. van der S. nog altijd op vrije voeten is omdat 

zijn vader P. zoveel dirty shit in file heeft over Nederlandse ma-

gistraten op de Antillen dat daarmee minimaal drie parlementaire 

enquêtes gevuld zouden kunnen worden. Uit algemeen toeganke-

lijke bronnen komt al zoveel smerigheid naar boven, dat we met 

gemak kunnen stellen dat het op de Antillen een continue orgie 
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is van copulerende en ejaculerende magistraten die uit verveling 

en verdorvenheid niet meer weten waar ze hun leuter nu weer 

moeten instoppen.”

“Wat te denken van de aan lager wal geraakte crimineel C. 

M. , tot 2005 de topman van het OM op de Antillen, die ten onder 

ging in een tsunami van corruptie, fraude en seks? Deze M.,  nadat 

hij op de Antillen was uitgegooid, werd zelfs nog benoemd tot 

advocaat generaal te Den Haag. Is het geen bekend gegeven dat 

ondergeschikten het gedrag van hun baas nadoen? Nou, dan weten 

we direct wat de gemiddelde Antilliaanse OM’mer als eerste daad 

van de dag ging doen na het openen van de reeds vermoeide ogen 

en die daad betrof niet het nog eens doornemen van de dossiers van 

de lopende zaken. Dan zijn daar de, tot dusver nog niet uitgegeven, 

gedetailleerde beschrijvingen van het hoeren en sloeren door de 

officier van justitie E. W. die in naam der koningin is gestationeerd 

op Bonaire en lange tijd zelfs verslag deed van zijn ‘interessante 

belevenissen’  op de eilanden in het huisblad van het OM. Ook 

deze werd gechanteerd, dat is voor de ingewijde lezer van de link 

reeds direct duidelijk. Dan verdient ook nog te worden genoemd 

de grootste crimineel uit de geschiedenis van het Nederlandse 

OM, F. P., billenmaat van M. op het parket te Maastricht tot 2000 

toen beiden op de Antillen onder de palmbomen gingen liggen 

relaxen. De grond was P. in Nederland een beetje heet onder de 

voeten geworden nadat was gebleken dat hij als officier in een 

grote drugszaak maar liefst acht observatiebevelen had vervalst. 

Voor een gewoon burger reden opgeknoopt te worden, maar binnen 

het OM worden dergelijke vormen van corruptie beloond met een 
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ticket naar Willemstad. Op de eilanden raakte P., die vrijwel geheel 

uit de media is weten te blijven, dermate verstrikt in het bekende 

web van fraude, seks chantage en corruptie dat het OM niets anders 

restte dan hem maar weer terug te halen naar Nederland waar hij 

thans verbonden is aan het parket te Roermond.”

“Goed, in dit gezellige klimaat van geven en nemen was 

ene P. van der S, trotse vader van de ambitieuze Joran, rechter in 

opleiding. P. is nog altijd een verdachte in de zaak Holloway maar 

erger is nog dat er nooit echt onderzoek is gedaan naar het leven 

en werk van P. op de eilanden. We vermoeden daarom dat P. door 

Justitie op Aruba was gestationeerd als een soort ‘maitre de plai-

sir’ zoals we die kennen uit de tijden van het Romeinse keizerrijk 

en Lodewijk XIV te Versailles met als taak het organiseren van 

interessante juridische lezingen en jurisprudentie avondjes. Hier-

mee lijkt de macabere cirkel van ultieme verdorvenheid helemaal 

rond: het OM wordt zelfs gechanteerd door de eigen rechterlijke 

macht! Laten we binnenkort eens wat nader gaan kijken naar die 

andere mysterieuze justitie figuur over wie eigenlijk nauwelijks 

iets bekend is: E. H. B., minister van justitie.”
Bron: Micha kat - 26 juni 2008

11-6c Aantekening

Als aantekening wil ik stellen dat het verhaal Joran wel 

iets anders is en dat ook ondertussen pa van der Sloot vermoord 

is. Het heeft al verschillende journalisten en verschillende burgers 

hun leven gekost om de waarheid van Joran naar buiten te bren-
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gen. Nathaly is nog steeds in leven, “vlieggegevens hebben dat 

bevestigd” en de FBI moest een “income” hebben om Aruba wat 

zaken af te dwingen. Het ging om 2 maffia figuren die beschermd 

werden door Aruba justitie en dat zat Amerika erg dwars. De hele 

familie Holloway werd gebruikt voor deze operatie. De latere set 

up in Zuid Amerika (Chile) was een vergelding van de FBI. Ook 

daarin zijn er getuigen. Het gehele relaas heb ik op mijn webstie 

staan en is nog daar om eens terug te lezen. Dat de justitie op de 

voormalige Antillen stinkt, is duidelijk. Maar laat ik daar (nog) 

maar niet mijn mening over geven als staat er veel in het boekje 

“Pech gehad” en “Curacao maffia eiland”.

Het is overduidelijk dat justitie bewust zeer veel toe laat 

en dat er zeer veel opmerkelijke uitspraken zijn. Ook zien we dat 

veelal straatbendes of kinderen van de straat aangewezen worden 

als zijnde de schuldigen en dat zien we weer in de vele zaken 

terugkomen. Als een klein voorbeeldje, ik heb er honderden; 

Persoonlijk maakte ik mee, bij een echtscheidingszaak, wat ging 

over het toewijzen van kinderen, de rechter al zeer snel op zijn 

horloge keek en hen vertelde “schiet op, ik moet gaan zeilen”! Een 

simpel voorbeeld hoe rechters denken over zaken. Ook een oud- 

Procureur Generaal liet eens tegenover mij vallen dat; “moeilijk 

te plaatsen rechters en afvallige rechters naar de Antillen werden 

gezonden.” En bevestigt een beetje wat in de twee stukken hier-

boven ook naar boven kwam. Ook werd duidelijk in gesprekken 

met ministers van justitie en PG’s dat er nogal erg veel afgeperst 

werd en dat de maffia “hen onder controle had”. Via 3 meldingen 

van slachtoffers werd het duidelijk dat het dan altijd in de vorm 
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was met seks met kinderen of met drugs. Hele gezinnen van de 

rechterlijke macht moeten soms bescherming en overplaatsing 

krijgen omdat men gechanteerd wordt. Duidelijk is dat terug te 

vinden in de vele “duistere” uitspraken van rechters die ondertus-

sen al weer verdwenen zijn of met pensioen zijn. 

Het is duidelijk dat de gehele justitie aan een lijntje hangt 

van de maffia. En dat de maffia en zeer hoge personen de dienst 

uitmaken. Seks en drugs zijn een speelbal van een CID, van een 

maffia en van die groepjes die veel te verbergen hebben. 
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HOOFDSTUK  12
Overzicht van ritualen gepubliceerd

M.M. Taylor’s Ritual of Craft Masonry (engelstalig)
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12-1 Masonic Orders

Blauwe Graden:
Leerling (Grootoosten der Nederlanden)

Gezel (Grootoosten der Nederlanden)

Gezel (Le Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)

Meester (Grootoosten der Nederlanden)

Emulation Ritual (engelstalig)
Entered Apprentice

Fellow Craft

Master Mason 

Entered Apprentice

Fellow Craft

Master Mason

West end Ritual of Craft Masonry
Entered Apprentice

Fellow Craft

Master Mason



279- De MATRIX Deel2

Rite Français (franstalig)
Leerling

Gezel

Meester

Rite Opératif de Salomon (franstalig)
Rituel du Premier Degré

Rituel du Deuxième Degré

Rituel du Troisième Degré

Rite Français Moderne Rétabli (franstalig)
Rituel du Premier Grade

Rituel du Deuxième Grade

Rituel du Troisième Grade

Schrödersches Ritual (duitstalig)
Leerling

Gezel

Meester

Grande Oriente d’Italia (italiaans)
Rituale del Primo Grado

Rituale del Secondo Grado

Rituale del Terzo Grado

Gran Loggia Regolare d’Italia (italiaans)

Ceremonia d’Iniziazione

Ceremonia di Passagio



280 - De MATRIX van het systeem

Ceremonia di Elevazione

Rito Escoces Antiguo Y Aceptado de la Gran Logia de 
España (spaanstalig)

Ritual de primer Grado

Ritual de Segundo Grado

Ritual de Tercer Grado

Toegevoegde Ritualen:
Installatie van een Voorzittend Meester (Emulation - 

Engels)

Installatie van een Voorzittend Meester (Taylors - Engels)

Rituel d’Installation du Vénérable Maître (Frans)

Rituale der Grosse Landesloge der Freimaurer in
Deutschland

Johannis-Lehrlingsritual (I.º)

Johannis-Gesellenritual (II.º)

Johannis-Meisterritual (III.º)

Ritual der Schottischen Andreas-Lehrling-

Gesellenloge (IV./V.º)

Ritual der Schottischen Andreas-Meisterloge (VI.º)

Ritual der Ritter vom Aufgang der Sonne in Osten 

und Jerusalem (VII.º)

Ritual der Ritter Von Westen (VIII.º)

Ritual von Vertrauten Bruder der Johannis-Loge (IX.º)

Ritual von Auserwählter Bruder, Vertraute der Andrea

loge, Ritter von Purpurband (X.º)
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Afdeling van de Meestergraad
Rituaal voor de Afdeling van de Meestergraad

Hoge Graden
Rituaal voor de graad van Souverein Prins van het 

Rozekruis

Toegevoegde Ritualen:
Installatie van een voorzitter en bestuursleden van 

een Kapittel

Ritualen van de Historische Graden

Rituaal voor de graad van Uitverkoren Meester Elu

Rituaal voor de graad van Schots Ridder of Ridder 

van St. Andries

Rituaal voor de graad van Ridder van de Degen en 

van het Oosten

Worshipful Society of Freemasons, Rough Masons, 
Wallers, Slaters, Paviors, Plaisterers and Bricklayers (The 
Operatives)

I°  Indentured Apprentice

II°  Fellow of the Craft

III°  Fitter and Marker

IV°  Setter Erector

V°  Super Intendent
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VI°  Passed Master

VII°  Grand Master

Ancient Order of Scottish Builders
Ritual of the First or Entered Builder’s Degree

Ritual of the Second or Scarlet Men Degree

Ritual of the Third or Fellow Scottish Builders’ Degree

Ritual of the Fourth or Blue Degree

Ritual of the Fifth Degree

Ritual of the Sixth or Master Builder’s Degree

Royal Order of Scotland
Heredom of Kilwinning (nederlandstalig)

Heredom of Kilwinning (engelstalig)

Rosy Cross (nederlandstalig)

Rosy Cross (engelstalig)

Installation of Office-Bearers (engelstalig)

Heilig Koninklijk Gewelf

Rituaal voor de Verheffing van Ridder van het Heilig 
Koninklijk Gewelf (engels)

Toegevoegde Ritualen:
Rituaal voor de installatie van de Principes (nederlands)

Schotse Ritus
Rituaal voor de graad van Geheim Meester (21e eeuw)(4º)

Rituaal voor de graad van Geheim Meester (19e eeuw)(4º)
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Rituale per la Loggia di Perfezione dei Maestri Segreti 

(4º, italiaans)

Rituaal voor de graad van Volmaakt Meester (5°)

Rituaal voor de graad van Geheimschrijver (6º)

Rituaal voor de graad van Provoost en Rechter (7º)

Rituaal voor de graad van Intendant der Gebouwen (8º)

Rituaal voor de graad van Uitverkorene der Negen (9º)

Rituale e Istruzionde per il Fratello Cavaliere dei IX 

(9º, italiaans)

Communicatiegraden 9º, 10º, 11º en 12º (NL - Le 

Droit Humain, 2005)

Rituaal voor de graad van Uitverkorene der Vijftien (10º)

Rituaal voor de graad van Verheven Uitverkorene (11º)

Rituaal voor de graad van Grootmeester Architect (12º)

Rituaal voor de graad van Ridder van het Koninklijk 

Gewelf (13º)

Rituaal voor de graad van Ridder van het Koninklijk 

Gewelf (13º, NL - Le Droit Humain, 2005)

Rituaal voor de graad van Volmaakt Uitverkoren 

Groot Schot (14º)

Rituaal voor de Graad van Groot Schot van het Heilig 

Graf, Groot Uitverkoren Verheven Metselaar (14º, NL - Le 

Droit Humain, 2005)

Rituaal voor de graad van Ridder van de Degen en 

van het Oosten (15º)

Rituaal voor de graad van Knight of the East, of the 

Sword or of the Eagle (15º, amerikaans, eind 20e eeuw)

Rituaal voor de graad van Prins van Jeruzalem (16º)
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Rituaal voor de graad van Ridder van het Oosten en 

van het Westen (17º)

Ritual for the Knight of the East and West (17º, canadees)

Rituaal voor de graad van Ridder van het Rozekruis (18º)

Rituaal voor den 18en graad Rozekruis (Le Droit 

Humain - Gemengde Vrijmetselarij)

Ceremonies of a Chapter of Prince Rose Croix of 

Heredom (18º, engels)

Rituaal voor de graad van Groot-Hogepriester (19º)

Ritual for the Degree of Grand Pontiff (19º canadees)

Rituaal voor de graad van Grootmeester van de 

Symbolieke Loges (20º)

Rituaal voor de graad van Noachiet of Pruisisch 

Ridder (21º)

Rituaal voor de graad van Ridder van de Koninklijke 

Bijl, Prins van Libanon (22º)

Rituaal voor de graad van Overste van de Tabernakel (23º)

Rituaal voor de graad van Prins van de Tabernakel (24º)

Ritual for Prince of the Tabernacle (24º, american)

Rituaal voor de graad van Ridder van de Koperen 

Slang (25º)

Rituaal voor de graad van Heer van Mededogen (26º)

Rituaal voor de graad van Commandeur van de 

Tempel (27º)

Rituaal voor de graad van Ridder van de Zon, Prins 

Adept (28º)

Rituaal voor de graad van Ridder van Sint Andreas 

van Schotland (29º)
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Rituaal voor de graad van Ridder Kadosh, Ridder van 

de Zwart-Witte Adelaar (30º)

Ceremony for Grand Elect Knight Kadosh (30º, 

amerikaans)

Rituaal voor de graad van Grootinspecteur-

Inquisiteur-Commandeur (31º)

Ritual for Grand Inspector Inquisitor Commander 

(31º, amerikaans)

Ritual for Grand Inspector Inquisitor Commander 

(31º, schots)

Rituaal voor de graad van Sublieme Prins van het 

Koninklijk Geheim (32º)

Ritual for the Thirty-Second Degree: Sublime Prince 

of the Royal Secret (amerikaans)

Ritual for the Thirty-Second Degree: Sublime Prince 

of the Royal Secret (canadees, 1975)

Ritual for Sublime and Valiant Prince of the Royal 

Secret (32º, schots)

Rituaal voor de graad van Soeverein Groot-

Inspecteur Generaal (33º)

York Ritus
Mark Master (Iowa, 2001)

Mark Master (Indiana 1952)

Past Master (Iowa, 2001)

Past Master (Indiana 1952)

Most Excellent Master (Iowa, 2001)

Most Excellent Master (Indiana 1952)
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Royal Arch Mason (Iowa, 2001)

Royal Arch Mason (Indiana 1952)

Royal Master (Iowa, 2001)

Select Master (Iowa, 2001)

Super Excellent Master (Iowa, 2001)

Feast of Belshazzar: An Optical Amplification of the 

Super Excellent Master Degree (2002)

Order of the Red Cross (Iowa, 2001)

Order of the Knights of Malta (Iowa, 2001)

Knight Templars (Iowa, 2001)

Royal and Select Masters
Rituaal voor de verheffing tot Select Master

Rituaal voor de verheffing tot Royal Master

Rituaal voor de verheffing tot Most Excellent Master

Rituaal voor de verheffing tot Super Excellent Master

Rituaal voor de graad van Thrice Illustrious Master

Toegevoegde ritualen:
Installatie van een Meester

Merkmeesters
Rituaal voor de bevordering tot Merkmeester (nederlands)

Rituaal voor de Merkgraad (Le Droit Humain - 

Gemengde Vrijmetselarij)

Rituaal voor de bevordering tot Merkmeester (engels)

Rituaal voor de verheffing tot de Royal Ark Mariner-

Graad (engels)
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Rituaal voor de verheffing tot de Royal Ark Mariner-

Graad (nederlands)

Toegevoegde ritualen:
Installatie van een Meester van een Merk-Loge (engels)

Installatie van een Zeer Achtbaar Merkmeester (Le 

Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)

Installatie van een Commandeur van een R.A.M.-

Loge (engels)

Orde van de Tempelridders
Rituaal voor de graad Ridder van de Tempel en van 

het Heilig Graf (nederlands)

Rituaal voor de graad Ridder van de Tempel en van 

het Heilig Graf (engels)

Rituaal voor de graad Knight Hospitaller of St. John 

of Jerusalem. Palestine, Rhodes and Malta (engels)

Toegevoegde ritualen:
Installatie van een Eminent Preceptor (engels)

Installatie van een Eminent Prior (engels)

Red Cross of Constantine
Rituaal voor de graad van Knight of the Red Cross 

of Constantine

Rituaal voor de graad van Knight of the Holy Sepulchre

Rituaal voor de graad van Knight of St. John the Evangelist
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Toegevoegde ritualen:
Rituaal voor de Priest-Mason Degree of Viceroy

Rituaal voor de Princes-Mason Degree of Sovereign

Holy Royal Arch Knight Templar Priests
Rituaal voor de graad Holy Royal Arch Knight 

Templar Priest

Rituaal voor de installatie van een Hoge Priester

Order of the Secret Monitor
Secret Monitor

Prince

Supreme Ruler

Order of the Allied Masonic Degrees
St. Lawrence the Martyr

Knight of Constantinople

Grand Tiler of Solomon

Red Cross of Babylon

Grand High Priest

Installation of a Master in the Degree of St. Lawrence 

the Martyr

Order of Knight Masons
Knight of the Sword

Knight of the East

Knight of the East and West

Installation of Officers
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York Rite Sovereign College of North-America
Ritual of Knight of York

Knights of York Cross of Honour
Initiation Ritual

Ceremony of Installation of Officers in a Priory

Societas Rosicruciana in Anglia
Zelator (1995)

Zelator (2005)

Theoricus (1994)

Theoricus (2005)

Practicus (1995)

Practicus (2005)

Philosophus (2005)

Adeptus Minor (2005)

Adeptus Major (2005)

Adeptus Exemptus (2005)

Magister

Magus

Societas Rosicruciana in Scotia
Zelator

Theoricus

Practicus

Philosophus

Adeptus Minor

Adeptus Major
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Adeptus Exemptus

Magister

Magus

Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis
openings- en sluitingsceremonie voor bijeenkomsten

Zelator

Theoricus

Theoricus

Philosophus

Adeptus Minor

Adeptus Major

Adeptus Exemptus

Magister

Magus

Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte
Ritual

Masonic Order of Athelstan
Instruction of a Candidate (2008)

Instruction of a Candidate (2010)

Consecration of an Eminent Prior (2010)

Installation of a Worshipful Master (2010)

August Order of Light
Ritual for the First Degree
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Passing of Garuda Ceremony

Ceremony of the Autumnal Equinox

Order of St. Thomas of Acon
Initiation Ritual

Installation Ritual of a Worthy Master

Ritus van Memphis-Misraïm
1º  Apprentice

2º  Companion

3º  Master

4º  Secret Master

5º  Perfect Master

6º  Intimate Secretary

7º  Provost and Judge

8º  Intendant of the Buildings

9º  Master Elect of Nine

10º  Illustrious Elect of Fifteen

11º  Sublime Prince Elect

12º  Grand Master Architect

13º  Royal Arch

14º  Grand Elect Perfect and Sublime Master

15º  Knight of the East or the Sword

16º  Prince of Jerusalem

17º  Knight of the East and the West

18º  Knight of the Rose Cross

19º  Grand Pontiff

20º  Knight of the Temple
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21º  Patriarch Noachite

22º  Knight of the Royal Axe

23º  Chief of the Tabernacle

24º  Prince of the Tabernacle

25º  Knight of the Brazen Serpent

26º  Prince of Mercy

27º  Commander of the Temple

28º  Knight of the Sun, or Prince Adept

29º  Knight of St. Andrew

30º  Grand Elected Knight of Kadosh

31º  Grand Inspector Inquisitor Commander

32º  Sublime Prince of the Royal Secret

33º  Sovereign Grand Inspector General

34º  Knight of Scandinavia

35º  Knight of the Temple

36º  Sublime Negociant

37º  Knight of Shota (Sage of Truth)

38º  Sublime Elect of Truth (The Red Eagle)

39º  Grand Elect of the Aeons

40º  Sage Savaiste (Perfect Sage)

41º  Knight of the Arch of Seven Colours

42º  Prince of Light

43º  Sublime Hermetic Sage (Hermetic Philosopher)

44º  Prince of the Zodiac

45º  Sublime Sage of the Mysteries

46º  Sublime Pastor of the Huts

47º  Knight of the Seven Stars

48º  Sublime Guardian of the Sacred Mount
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49º  Sublime Sage of the Pyramids

50º  Sublime Philosopher of Samothrace

51º  Sublime Titan of the Caucasus

52º  Sage of the Labyrinth

53º  Knight or Sage of the Phoenix

54º  Sublime Scalde

55º  Sublime Orphic Doctor

56º  Pontiff, of Sage of Cadmia

57º  Sublime Magus

58º  Sage, or Prince Brahmine

59º  Sublime Sage, or Grand Pontiff of Ogygia

60º  Sublime Guardian of the Three Fires

61º  Sublime Unknown Philosopher

62º  Sublime Sage of Eulisis

63º  Sublime Kawi

64º  Sage of Mythras

65º  Guardian of Sanctuary - Grand Installator

66º  Grand Architect of the Mysterious City - 

 Grand Consecrator

67º  Guardian of the Incommunicable Name -   

  Grand Eulogist

68º  Patriarch of Truth

69º  Knight or Sage of the Golden Branch of Eleusis

70º  Prince of Light, or Patriarch of the Planispheres

71º  Patriarch of the Sacred Vedas

72º  Sublime Master of Wisdom

73º  Patriarch, or Doctor of the Sacred Fire

74º  Sublime Master of the Stoka
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75º  Knight Commandel of the Lybic Chain

76º  Interpreter of Hieroglyphics, of Patriarch of Isis

77º  Sublime Knight or Sage Theosopher

78º  Grand Pontiff of the Thebiad

79º  Knight, or Sage of the Redoubtable Sada

80º  Sublime Elect of the Sanctuary of Mazias

81º  Intendent Regulator, or Patriarch of Memphis

82º  Grand Elect of the Temple of Midgard

83º  Sublime Elect of the Valley of Oddy

84º  Patriarch or Doctor of the Izeds

85º  Sublime Sage, or Knight of Kneph

86º  Sublime Philosopher of the Valley of Kab

87º  Sublime Prince of Masonry

88º  Grand Elect of the Sacred Curtain

89º  Patriarch of the Mystic City

90º  Sublime Master of the Great Work

91º  Grand Defender

92º  Grand Catechist

93º  Regulator General

94º  Prince of Memphis, or Grand Administrator

95º Grand Conservator

96º  Grand and Puissant Sovereign of the Order

97º  Deputy International Grand Master

98º  International Grand Master

99º  Grand Hierophant
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Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm - 
Grotto

Ritual for Conferring the Order of Veiled Prophet

Installation Ceremonies

Order of Quetzalcoatl
Ritual for Artisan Degree

Ritual for Master Artisan Degree

Ancient Order of the Nobles of the Mystic Shrine
Ritual

Ancient Egyptian Order of Sciots
Initiation Ritual

Royal Order of Jesters
Initiation Ritual

Tall Cedars of Lebanon
Initiation

Sidonian Degree

Ancient Toltec Rite
Cloister Degree

Chapter Degree

Council Degree

Installation of Officers
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National Sojourners
Order of Ceremonies

Heroes of ‘76
Initiation Ritual

Knights of the Palm-Tree
Initiation Ritual

Social Order of the Beauceant
Initiation

Installation of Officers

Order of DeMolay
Initiatory Degree

DeMolay Degree

Degree of Chevalier

Order of Knighthood

Order of Ebon

Order of the Builders
Apprentice Degree

Builders’ Degree

Fraternal Order of Eyes
Ritual of the First or Left Eye Degree

Ritual of the Second or Right Eye Degree

Ritual of the Third or Master’s Degree



297- De MATRIX Deel2

National Order of Trailmasters
Inititation

Adoptive Rite
1°  Adoptive Apprentice

2°  Companion

3°  Mistress

4°  Perfect Mistress

5°  Sublime Elect

6°  Dame Ecossais

7°  Grand Elect, or French Dame

8°  Lady of the Dove

9°  Lady of the Rose Cross

10°  Adonaite Mistress

11°  Perfect Venerable Adonaite Mistress

12°  Crowned Princess, or Sovereign Mistress.

Order of the Eastern Star
Initiation

Queen of the South

Order of the Golden Chain
Initiation Ritual

Order of the Golden Circle
Initiation

Order of the Amaranth
Initiation
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Heroines of Jericho
Master Mason’s Daughter

True Kinsman

Heroine of Jericho

Royal Arch Widow
Initiation Ritual

Order of the True Kindred
True Kindred Degree

Installation Ceremonies

International Order of Job’s Daughters
Initiation

Order of the Rainbow for Girls
Initiation

Ritual of the Grand Cross of Color

Order of Bees for Boyas and Girls
Initiation Ritual

Organization of Triangles
Ritual of the Hexagon Degree

Ritual of the Rose Degree

Ritual of the Six Point Candle Degree

Sunbeam Fraternity
Initiation Ritual
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Daughters of Isis
Initiation

Initiation Daughters of Osiris and Isis

Ancient Arabic Order of Daughters of the Sphinx
Fraternal Degree

Queen Esther Degree

Sphinx Degree

Daughters of the Nile
Initiation

Daughters of Mokanna
Initiation

Ladies’ Oriental Shrine of North America
Initiation

White Shrine of Jerusalem
Initiation

Rose of Seven Seals
Initiation

Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren
Inwijdingsrituaal

Mechanics
Pink Degree
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Scarlet Degree

Green Degree

Blue Degree

Red Knight Degree

White Degree

Junior Order of American Mechanics
Ritual of the First, or Degree of Virtue (1909)

Ritual of the Second, or Degree of Liberty (1909)

Ritual of the Third, or Degree of Patriotism (1909)

United American Mechanics
Ritual of the First, or Degree of Virtue (1958)

Ritual of the Second, or Degree of Liberty (1958)

Ritual of the Third, or Degree of Patriotism (1958)

Daughters of America
Initiation Ritual

12-2 Non-Masonic Orders

Achei Brith and the Shield of Abraham
Ritual in the Second Degree

Ahepa
Initiation Ritual

Daughters of Penelope - Initiation Ritual
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Alaska Yukon Pioneers
Initiation Ritual

Alianza Hispano-Americana
Iniciacion

Amalgamated Association of the Iron, Steel & Tin Workers 
of America

Initiation Ritual

Amalgamated Association of Street and Electric Railway 
Employes of America

Initiation

American Labor Union
Initiation Ritual

American Legion
Initiation Ceremony

American Nobles
 Initiation Ritual

American Patriotic League
Ritual

American War Mothers
Initiation Ritual
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Ancient Egyptian Order Mystic Oriental Sons
Initiation

Ancient and Illustrious Order Knights of Malta
Knight of Malta

Black

Scarlet

Mark

Blue

Blueman Master Builder

White

Apron Green

Knight of the Green

Gold

Priestly Pass

Ancient Order of Druids
Primitive Degree Ritual

Royal Arch Degree Ritual

Ancient Order of Gleaners
Introductory (1st) Degree

Adoption (2nd) Degree

Ancient Order of Hibernians
Initiation Ritual

Ancient Order of Knights of the Mystic Chain
Degree of Knighthood
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Degree of Mystery

Degree of Chivalry

Ancient Order of the Pyramids
Ritual of the Mysteries of Isis

Ritual of the Mysteries of Osiris

Ancient Order of United Workmen
Initiation Ritual

Juvenile Ritual

Anti-Horse Thief Association
Ritual

Anti-Thief Association
Ritual of the Ladies Auxiliary

Archers of the Egyptian Prince
Initiation Ritual

Arctic Brotherhood
Initiation Ritual

Argonauts
Ritual of the First and Second Degree

Artisans’ Order of Mutual Protection
Initiation Ritual
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Artus, Order of
Initiation Ritual

Ben Hur Life Association
Court Degree Initiation Ritual

Junior Ritual of the Ben Hur Junior Order

Benevolent Order of Deer
Ritual of the Degree of Fraternity

Ritual of the Degree of Purity

Ritual of the Degree of Service

Benevolent Protective Herd of Buffaloes of America
Ritual of the First or Secret Degree

Ritual of the Second or Prairie Degree

Ritual of the Third or Union Degree

Benevolent and Protective Order of Elks
Initiation

Initiation in the Supreme Emblem Club

Brotherhood of American Yeomen
Initiatory Ceremony

Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen
Initiation Ritual

Brotherhood of Maintenance-of-Way Employees
Initiation Ritual
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Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers of 
America

Initiation Ritual

Brotherhood of Railroad Trainmen
Initiation Ritual

Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight 
Handlers, Express and Station Employes

Initiation Ritual

Brotherhood of Railway Clerks
Initiation Ritual

Brotherhood of St. Paul
Ritual of the First Degree or Order of Jerusalem

Ritual of the Second Degree or Order of Damascus

Ritual of the Third Degree or Order of Rome

Carolina Negro Farmers and Educational Co-Operative 
Union of America

Initiation Ritual

Colored Farmers’ National Alliance and Co-operative 
Union

Initiation Ritual

Concatenated Order of Hoo-Hoo
Initiation Ritual
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Council of Malta
Initiation Ritual

Court of Honor
Initiation Ritual

Czecho-Slovak Protective Society
Initiation Ritual

Czechoslovak Society of America
Initiation Ritual

Danish Brotherhood
Initiation Ritual

Daughters of Norway, Order of
Initiation Ritual (norwegian)

Daughters of Union Veterans of the Civil War
Initiation Ritual

Delta Sigma Delta Fraternity, Supreme Chapter of
Initiation Ritual

Deutsche Orden der Harugari
Ritual of the Initiatory Degree

Ritual of the First Degree

Ritual of the Second Degree

Ritual of the Third Degree
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Disabled American Veterans
Initiation Ritual

Initiation Ritual of the Auxiliary

Ritual of the Junior Meeting of the Auxiliary

Dramatic Order Knights of Khorassan
Initiation Ritual

Dramatic Order Knights of Omar
Initiation Ritual

Druggist-Ware Glass Blowers’ League of the U.S.
Initiation Ritual

E Clampus Vitus
Initiation

Equitable Aid Union
Initiation

Equitable Fraternal Union
Ritual of the Adoption Ceremony for the Initiation of 

Men and Women

Ritual of the E.F.U. Ceremony for Initiation of Men Only

Farmers Allinace of America
Initiation Ritual



308 - De MATRIX van het systeem

Federated Association of Wiredrawers
Initiation Ritual

Fenian Brotherhood
Initiation Ritual

Fleet Reserve Association
Initiation Ritual of the Ladies Auxiliary

Foresters
Ceremony of Initiation Ancient Order of Foresters

Initiation Ritual of the Companions of the Forest of 

America

Ritual of Initiation Independent Order of Foresters

Ritual of the Juvenile Foresters (IOF)

Ritual of Exaltation into the Royal Foresters (IOF)

Ceremonial of the Catholic Order of Foresters

Initiation Ritual Foresters of America

Fraternal Aid Union
Initiation Ritual

Fraternal Order of American Lions
Ritual for Subordinate Dens (all 3 Degrees)

Fraternal Order of Eagles
Initiatory Ceremony
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Fraternal Order of the Free
Initiation Ritual

Fraternal Order of Lions
Ritual of the First Degree

Ritual of the Second Degree

Ritual of the Third Degree

Fraternal Order of Police
Initiation Ritual

Fraternal Tribunes
Initiation Ritual

Grand Army of the Republic
Initiation Ritual

Initiation Ritual of the Ladies of the Grand Army of 

the Republic

Grand and Noble Order of Button Busters
Apprentice

Journeyman

Grand Order of the Orient
Initiation Ritual
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Grand United Order of Brothers and Sisters of Love and 
Charity of the United States and the Grand Republic of 
Liberia

Initiation Ritual

Grand United Order of Moses
Ritual of the Initiatory or First Degree

Ritual of the Deliverance or Second Degree

Ritual of the Beauty or Third Degree

Ritual of the Passover or Fourth Degree

Ritual of the Law or Fifth Degree

Grand United Order of Odd Fellows
Ritual of the Juvenile Society

Grand United Order of True Reformers
Ritual of the First or Faith Degree

Ritual of the Second, or Hope Degree

Ritual of the Third Degree of Degree of Charity

Ritual of the Fourth of Friendship Degree

Ritual of the Fifth or Loyal DegreeRitual of the Sixth 

or Reformers’ Degree
Great Order of the Crusaders of Purgatory

Ritual of the First Degree - Nex Vita

Great Southern Fraternal Union
Ritual of the First Degree of Adoption

Ritual of the Second or Advanced Degree
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Ritual of the Third or Junior Degree

Ritual of the Fourth Degree

Homesteaders
Ritual of Adoption

Honorable Order of the Blue Goose, International
Initiatory Ceremony

I.C.S. Fraternity of the World
Ritual of the Matriculate Degree

Imperial Order of the Illustrious Deep
A Burlesque Initiation for Men

Improved, Benevolent, Protective Order of Elks of the 
World

Initiation Ritual

Improved Order of Heptasophs
Initiation Ritual

Improved Order of Lions
Initiation Ritual

Improved Order of Red Men
Adoption Degree

Warrior’s Degree

Chief’s Degree
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Degree of Pocahontas

Haymakers’ Degree

Degree of Anona

Brown’s New Ritual : A Rib-Cracking Burlesque

Improved Order of Shepherds & Daughters of Bethlehem
Initiation Ritual

Independent Afro-American Relief Union
Initiation Ritual

Independent Order of B’nai B’rith
Initiation Ritual, UK, 1926

Independent Order of Odd Fellows
Inwijdende Graad: Graad der Reinheid

1e  Logegraad: Graad der Vriendschap

2e Logegraad: Graad der Liefde

3e  Logegraad: Graad der Waarheid

1e  Kampementsgraad: Patriarch (1909)

1e  Kampementsgraad: Patriarch (1996)

2e  Kampementsgraad: Gulden Regel (1909)

2e  Kampementsgraad: Gulden Regel (1996)

3e  Kampementsgraad: Koninklijk Purper (1909)

3e  Kampementsgraad: Koninklijk Purper (1996)

Rebekah-Graad

Rituaal voor de Graad van Patriarchs Militant (1954)

Rituaal voor de Graad van Patriarchs Militant (1997)
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Rituaal voor de Uniformed Patriarchs

Ceremonies for Conferring the Grand Decoration of 

Chivalry on a Chevalier

Ceremonies for Conferring the Grand Decoration of 

Chivalry on a Lady

Rituaal voor de Ladies’ Militant

Rituaal voor een Juvenile Lodge

Rituaal voor de installatie van een Kampement

Rituaal voor de installatie van officieren van een 

Kampement

Rituaal voor een begrafenisceremonie

Rituaal voor de Installatie van een Loge: Zitting met 

alleen Broederen

Theta Rho Girls’ Club

Ladies of the Orient - Royal Zuana

(zie ook Oriental Order of Humility)

Independent Order of Rechabites - Salford Unity
Tent Ritual of the Salford Unity

Juvenile Tent Ritual of the Salford Unity

Independent Order of St. Luke
Ritual

Independent Order of Vikings
Intagnings Ceremoni
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Independent Order of Workingmen
Ritual of the Initiatory Degree

Ritual of the First, or Workman’s Degree

Ritual of the Second, or Master Workman’s Degree

Ritual of the Third, or Friendship Degree

Industrial Workers of the World
Initiation Ritual

International Association of Machinists and Aerospace 
Workers

Ritual

International Association of Railway Employees
Ritual

International Association of Steam, Hot Water and Power 
Pipe Fitters and Helpers

Ritual

International Brotherhood of Boiler Makers, and Iron Ship 
Builders

Initiation Ritual

International Hod Carriers’ Building and Common 
Laborers’ Union of America

Initiation Ritual
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International Longshoremen, Marine and 
Transportworkers’ Association

Initiation Ritual

Iron Molders’ Union of North America
Initiation Ritual

Knights and Daughters of Tabor see Twelve, International 
Order of,

Knights and Ladies of Honor
Initiation Ritual

Knights and Ladies of Security
Initiation

Knights and Ladies of the Golden Rule
Initiation

Knights of the Ancient Essenic Order
First Degree

Second Degree

Third Degree

Knights of Columbus
Admission

Formation

Knighthood
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Knights of the Golden Eagle
Pilgrim

Knight

Crusader

Knights of Honor
Ritual of the Degree of Infancy

Ritual of the Degree of Youth

Ritual of the Degree of Manhood

Ritual of the First Degree of the Uniform Rank

Ritual of the Second Degree of the Uniform 

Rank : Knighting

Knights of Jerusalem
Ritual of the Apprentice Degree

Ritual of the Master’s Degree

Knights of the Maccabees of the World
Rituaal van de eerste graad of Degree of Protection

Rituaal van de tweede graad of Degree of Friendship

Rituaal van de derde graad of Degree of Loyalty

Knights of Pythias
Page

Esquire

Knight

Uniform Rank - Rank of Loyalty

zie ook Dramatic Order Knights of Khorassan

zie ook Dramatic Order Knights of Omar
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zie ook Nomads of Avrudaka

zie ook Order of Calanthe

zie ook Pythian Sunshine Girls

zie ook Princes of Syracuse

Knights of the Royal Arch
Initiation

Knights of St. Crispin
Initiation Ritual

Knights of Venus
Initiation

Degree of Perfection

Knights of Zion
Initiation

Knights of the Zoroasters, Sublime Order of the
Initiation Rituals (three degrees)

Know Nothing Lodges
Ritual of the First Degree Council

Ritual of the Second Degree Council

Ritual of the Third Degree Council

Ladies of the American Buffaloes
Initiation Ritual
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Legion of Spanish War Veterans
Initiation

Lions of the World
Jungle Ritual

Loyal Americans of the Republic
Ritual of the Fraternal Degree

Loyal Guard
Initiation

Loyal Mystic Legion
Initiation

Loyal Orange Association
Orange Degree

Blue Degree

Royal Arch Purple Degree

Royal Scarlet Order

Loyal Order of the Golden Heart of the World
Ritual of the First Degree of Male Lodges

Loyal Order of Jonathan and David
First Degree Ritual

Second Degree Ritual

Third Degree Ritual
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Loyal Order of the Moose
Initiation

Ritual of the Second Degree or Mooseheart Legion of 

the World

Ritual of the Degree of Purity

Ritual for the Advancement of Members to the 

Degree of Aid

Machinists and Blacksmiths Union
Initiation Ritual

Methodist Order of Knights
Ritual of the First or Page’s Degree

Ritual of the Second or Esquire’s Degree

Ritual of the Third or Knight’s Degree

Ritual of the Fourth or Officer’s Degree

Military Order of the Cootie
Incubation Ritual or First Degree

Transformation Ritual or Second Degree

Aggravation Ritual or Third Degree

Military Order of the Serpent
Ritual of the Degree of Khatapunan

Modern Woodmen of America
Initiation

Junior Ritual
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Munchers of the Hard Tack
Ritual of the First Degree

Ritual of the Second Degree

Ritual of the Third Degree

Mystic Legion
Ritual of the Business Degree

Mystic Order of Ravens of the Universe
Initiation Ritual

Mystic Workers of the World
Initiation Ritual

Ritual of the Motive Degree

National Benevolent Society
Initiation Ritual

Ritual of the Sublime Degree of Benevolence

National Protective Legion of Waverly N.Y.
Initiation Ritual

National Window Glass Workers
Initiation Ritual

Native Sons of Oregon
Initiation Ritual
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New England Order of Protection
Initiation Ritual

Nomads of Avrudaka
Samhita (Initiation Ritual)

Ohio State Protective Association
Initiation Ritual

Order of American Farmers and Mechanics
Ritual of the First Degree

Ritual of the Second Degree or the Degree of My Neighbor

Order of Bees
Ritual of the First Degree - Benevolence

Ritual of the Second Degree - Thrift

Ritual of the Third Degree - Co-operation

Order of the Black Cross / Order of Messiah
Ritual for the Messengers

Order of Calanthe
Ritual of the First Degree or Degree of Fidelity

Ritual of the Second Degree or Degree of Harmony

Ritual of the Third Degree or Degree of Love

Initiation Ritual of the Juvenile Department

Order of Columbus
Initiation Ritual
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Order of the Iron Hall
Initiation Ritual

Order of the Iroquois
Initiation Ritual

Order Italian Sons and Daughters of America
Initiation

Order of the Maccabees
Initiatory Ceremony

Ordre Martiniste
Associé

Mystique

Supérieur Inconnu

Order of Mermaids and Neptunes
Initiation Ritual

Order of Owls
Ritual of the First Degree, Male Nest

Order of Red Eagles
Adoption Degree Red Eagles - Supreme Council

Order of Scottish Clans
Subordinate Ritual
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Order of Seven Wise Men
Ritual of Grand Conclave Work

Order of Sleeping Car Conductors
Initiation Ritual

Order of Tonti
Initiation Ritual

Order of Tyrian Knights
Rank of Neophyte

Emerald Rank - Rank of Votary

Orange Rank - Rank of Knight

Order of White Knights
Ritual in the First Degree

Ordo Templi Orientis
0°  Minerval

I°  Man & Brother

II°  Magician

III°  Master Magician

IV°  Perfect Magician & Companion of the Holy   

  Royal Arch of Enoch

V°  Sovereign Prince Rose-Croix

VI°  Illustrious Knight Templar of the Order of   

  Kadosch, and Companion of the Holy Graal

VII°  Secret Instructions
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VIII°  Secret Instructions

IX°  Secret Instructions

Oriental Order of Humility and Merry Haymakers
Initiation Ritual

Ritual of the 43rd Degree or Degree of Reflection   

 and Meditation

Patriotic Order of Americans
Initiatory Ritual

Patriotic Order Sons of America
Ritual for the Red Degree (1891)

Ritual for the White Degree (1891)

Ritual for the Blue Degree (1891)

Initiation Ritual (1948)

Patriots of America
Initiation Ritual

Patrons of Husbandry - Grangers

1st   Degree - Preparation

2nd  Degree - Culture

3rd  Degree - Harvest

4th  Degree - Home

5th  Degree - Pomona

Initiation Ritual of the Juvenile Granges
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Patrons of Industry of North America
Initiation Ritual

Pinalesic Order of Sacred Cedars
Ceremony of Erection

Pioneers of Alaska
Initiation Ritual

Pioneers’ Life Association
Initiation Ritual

The Praetorians
Ritual of the Praetorian Degree

Ritual of the Ladies’ Degree

Princes of Bagdad
Initiation Ritual

Princes of Syracuse
Initiation Ritual

Progressive Endowment Guild of America
Initiation Ritual

Progressive & Protective Order Buffaloes of America
Initiatory Degree
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Protected Homes of America
Initiation Ritual

Provident Fraternity
Initiation Ritual

Pythian Sunshine Girls
Initiation Ritual

Railway Conductors of America, Order of
Initiation Ritual

Initiation Ritual of the Ladies’ Auxiliary

Resolute Sisters of Nemesis
A Burlesque Initiation for Women

Royal Antediluvian Order of Buffaloes
1st  Degree (Initiation)

2nd  Degree (Primo)

3rd  Degree (Knight of the Order of Merit)

4th  Degree (Roll of Honour)

Royal Arcanum
Initiation Ritual

Royal Circle of Friends of the World
Initiation Ritual
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Royal Family of Heroes and Heroines of Friendship
Initiation Ritual

Royal Highlanders
Building a Tower

Fraternal Degree

Royal Neighbors of America
Initiation Ritual

Royal Templars of Temperance
Ritual

Royal Tribe of Joseph
Initiation Ritual

Scandinavian Brotherhood
Initiation Ritual

Scandinavian Fraternity
Initiation Ritual

Scandinavian Sisterhood
Ritual and Order of Business

Security Benefit Association
Initiation Ritual
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Sheet Metal Workers’ International Association
Initiation Ritual

Sisters of the Mysterious Ten
Ritual of the First Degree of the Sisters of the   

 Mysterious Ten

Ritual of the Second or Mercy Degree of the Sisters   

 of the Mysterious Ten

Ritual of the Third or Royal House or Queen Esther   

 Degree of the Sisters of the Mysterious Ten

Sleeping Car Employes, Order of
Initiation Ritual

Sons and Daughters of King Solomon of South Carolina
Initiation Ritual

Sons and Daughters of Liberty
Initiation Ritual

Sons of Benjamin, Independent Order
Initiation Ritual

Sons of Hermann, Order of
Initiation Ritual

Sons of Italy, Order of
Initiation Ritual
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Sons of Jacob, Independent Order
Ritual

Sons of Jonadab, Order of
Initiation Ritual

Sons of Norway, Order
Ritual for Første Grad

Initiation Ritual

Sons of St. George, Order of
Initiation Ritual

Sons of Temperance
Initiation Ritual

Ritual of the Love Degree

Ritual of the Degree of Purity

Ritual of the Degree of Fidelity

Enlistment Ceremonies of the Loyal Crusaders

Southern Woodmen
Ritual of the Adoption Degree

Sovereigns of Industry
Initiation Ritual

Star of Bethlehem
First Three Subordinate Degrees of the Independent 

United Order of the Star of Bethlehem
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Twelve, International Order of, Knights and Daughters of 
Tabor

Ritual of the First Degree, Knights of Tabor

Ritual of the Second Degree - The Dalmon Lock, 

Knights of Tabor

Ritual of the Third or Key Knight’s Degree, Knights 

of Tabor

Ritual of the Fourth Degree or Uniform Rank, 

Knights of Tabor

Degree of Adoption, Daughters of the Tabernacle

Degree of Advance, Daughters of the Tabernacle

Sealed Daughter’s Degree, Daughters of the Tabernacle

Ritual of Saba Meroe, Daughters of Tabor

Twentieth Century Orient / Order of the Grand Orient
Initiation Ritual

Uncle Sam’s Eagles
Initiation Ritual

Union League of America
Initiation Ritual

Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique
Initiation Ritual

United Ancient Order of Druids
Initiation Ritual
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Royal Arch Chapter Ritual

Ritual of the Juvenile Branch

United Association of Journeymen and Apprentices of the 
Plumbing and Pipe Fitting Industry

Initiation Ritual

United Brotherhood
See Fenian Brotherhood

United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America
Initiation Ritual

Ritual of the Ladies’ Auxiliary Unions

United Commercial Travelers of America, Order of
Initiation Ritual

United Glass and Cermaic Workers of North America
Initiation Ritual

United Order of Ethiopia
Initiation Ritual

United Order of True Reformers
Initiation Ritual

United Sons of Vulcan
Initiation

Initiatory Ritual
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Veterans of Foreign Wars
Initiation Ritual

Wise Men of America
Ritual of the Initiatory Degree

Ritual of the First Degree

Ritual of the Second Degree

Ritual of the Third Degree

Woodmen of the World
Ceremony of Introduction in the Protection Degree

Bron:

http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ritualen.html
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HOOFDSTUK  13
Een vrij mens een vrij leven
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Inleiding

In dit deel wil ik verder op ingaan wat ik al eens eerder 

lanceerde in mijn eerdere boeken. Een vrij mens, een soeverein 

mens en leven volgens de wetten en de regels van de natuur.

Nu zal dat in onze tijd niet gemakkelijk gaan omdat we 

vanaf onze geboorte al door onze vaders ingeschreven worden als 

zijnde slaaf van het systeem. Pa geeft zijn kinderen over aan de 

staat die snel op elk kind een “Corporatie” zet om zo grote som-

men geld te kunnen lenen op elke naam. Je weet wel die naam 

in HOOFDLETTERS die je op officiële stukken ziet staan. Wat 

duidelijk maakt dat je naam geschreven in kleine lettertjes geen 

rechtsgeldigheid heeft. Dat gaan we nu uitvoerig doornemen. 

We beginnen eerst maar eens met de definitie van vrijheid van 

meningsuiting omdat we dat al heel snel mee in de knel komen 

als je zaken openbaar maakt.

13-1 Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om 

hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder controle vooraf door 

de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de 

meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder 

bepaalde omstandigheden strafbaar.
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13-1a Vrijheid (sociologie)

Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te 

doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan, zowel in 

lichamelijke als in geestelijke zin. Soms wordt met “vrij” bedoeld 

“zonder (verdere) kosten”, soms slaat het op het ontbreken van 

andere beperkingen. “Vrij reizen” kan bijvoorbeeld beide beteke-

nissen hebben. In het Engels onderscheidt men de twee wel met 

de voorbeelden “free speech” en “free beer”.

13-1b Positieve en negatieve vrijheid

Het is nuttig onderscheid te maken tussen negatieve en 

positieve vrijheid. Negatief en positief drukken hierbij geen waar-

deoordeel uit, maar geven aan of het gaat om vrijheid die ontstaat 

door de afwezigheid van iets of door de aanwezigheid van iets. 

Negatieve vrijheid is de “vrijheid van invloed van anderen”. Deze 

vrijheid houdt verband met vrijheid en bevrijding, bijvoorbeeld 

van dwang, van overheersing, ziektes en waandenkbeelden.

Positieve vrijheid is de “vrijheid tot het inzetten van je 

eigen vermogen”. Het is de mogelijkheid om te kiezen en het 

eigen leven in te richten. Het is de vrijheid waar men het over 

heeft wanneer het gaat over de vrije wil.

Positieve en negatieve vrijheid hangen samen. Positieve 

vrijheid is niet mogelijk wanneer negatieve vrijheid ontbreekt. 

Anderzijds is negatieve vrijheid weinig zinvol wanneer positieve 
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vrijheid niet nagestreefd wordt. Beide vormen van vrijheid lijken 

op een Januskop waarvan het ene gezicht naar het verleden en het 

andere naar de toekomst gericht is. Vrijheid gaat altijd samen met 

verantwoordelijkheid. Als je vrijheid hebt om te kiezen is er een 

verantwoordelijkheid om het beste alternatief te kiezen. Het beste 

alternatief kan men bepalen door kennis te vergaren over hoe de 

wereld is en hoe je zelf bent. Vrijheid is in verschillende kringen, 

zowel maatschappelijke, ideologische als ook filosofische, vaak 

een centraal onderwerp. Binnen die groeperingen bestaan er vaak 

verschillende interpretaties van vrijheid.

13-1c Interpretaties van vrijheid

De vaak geuite zin: Ik ben vrij en daarom doe ik wat ik 

wil, is lastig om te analyseren. Wordt de wil niet gestuurd door de 

begeerte, en deze weer door DNA, opvoeding en cultuur? Toch 

heeft de wil als kenmerk dat hij de emoties en begeerten kan 

kanaliseren en domineren. In de filosofische bezinning hierover 

geven sommige denkers de voorrang aan een vrij vermogen tot 

kanaliseren, andere menen dat de wil dat niet kan en slechts kan 

“meedobberen” op de stroom der impulsen. Zie vrijheid (filoso-

fisch).

Ken Wilber, een Amerikaanse wetenschapper die veel 

gepubliceerd heeft over dit onderwerp, heeft een boek geschreven 

met de titel: Zonder grenzen (No boundaries). Hierin verdedigt hij 

dat vrijheid voor hem betekent dat er geen grenzen zijn.
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Wat betreft vrijheid is er ook nog een treffende uitspraak 

van Augustinus: Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus was een 

kerkvader in de vierde eeuw. Heb lief en doe wat je wilt, moet 

dan ook geïnterpreteerd worden dat ware liefde altijd zelfgave is 

en het goede voor de ander wil. En dan kun je doen wat je wilt, 

omdat het altijd op het goede gericht is.

Rudolf Steiner promoveerde op zijn werk: Filosofie der 

vrijheid waarin hij aantoont dat de vrijheid van de mens alleen 

daarin bestaat dat hij zijn innerlijke geestelijke houding zelf kan 

bepalen, meer niet. De mens kan dus zijn noodlot aanvaarden 

of een innerlijke houding van protest aannemen: “waarom moet 

mij dat nu gebeuren?”. Hoewel Steiner destijds een gewaardeerd 

wetenschapper was, is hij door zijn latere werk en uitspraken in 

diskrediet geraakt.

 Marxist en filosoof Friedrich Engels haalt Hegel aan waar 

deze stelt dat “vrijheid het inzicht in de noodzakelijkheid is”. Deze 

relatie tussen vrijheid en noodzakelijkheid was voor zowel Hegel 

als Engels cruciaal onderdeel van hun wereldbeeld en is ontleend 

aan de filosofie van Immanuel Kant. Het wil zoveel zeggen als: als 

een grens niet bestaat kun je niet weten of je die grens overgaat. 

Dus is de grens een noodzakelijkheid om de vrijheid te verkrijgen 

de grens te kunnen oversteken. Hier wordt dus vrijheid tegenover 

anarchie geplaatst.
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13-1d Soeverein

Nu stappen we meteen over naar het woordje Soeverein 

waar je dan naar verwezen wordt naar Soevereiniteit

Soeverein komt waarschijnlijk van het Latijnse superanus 

of suprema potestas, en betekent “hoogste macht of gezag”. Vroe-

ger was de soeverein bijvoorbeeld de paus, de keizer of de koning.

In Nederland aanvaardden de gewesten in 1588 zelf de 

soevereiniteit. Dit betekende dat zij voortaan de volheid van be-

voegdheden zouden hebben in de staat en zij aan niemand onder-

worpen zouden zijn. Na de Franse Tijd komt dit begrip terug bij 

koning Willem I. Hij aanvaardde in 1813 de soevereiniteit “onder 

voorwaarde ener wijze constitutie.”

Soevereiniteit wordt ook gebruikt om aan te geven waar 

uiteindelijk het gezag vandaan komt (bijvoorbeeld: volkssoeve-

reiniteit of godssoevereiniteit). Het is met andere woorden de 



339- De MATRIX Deel2

legitimatiebron van het gezag zelf. In moderne staten is al het recht 

doorgaans terug te voeren op de constitutie. Door middel van het 

soevereiniteitsbegrip wordt aangegeven waarom de constitutie 

geldt. In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo 

omdat het volk geacht wordt zichzelf die constitutie te hebben 

gegeven. In het geval van vorstensoevereiniteit wordt de vorst 

geacht de constitutie te hebben gegeven.

Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn 

macht uit te oefenen. In het internationaal recht is soevereiniteit 

een belangrijk concept, daar het gaat om het respect voor elkaars 

grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen 

van een nationale staat (het zelfbeschikkingsrecht). Dit betekent 

dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met 

de binnenlandse aangelegenheden en dat zij zich onthoudt van 

agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent ook dat 

een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine 

staat uit kan oefenen.

In het Orderecht is de soeverein van de orde het hoogste 

gezag binnen een Ridderorde. Niet iedere orde kent een soeverein, 

de Nederlandse en Belgische koningen zijn grootmeester van 

hun orden. De Britse koning is de soeverein van een aantal orden 

en laat zich daarbij bijstaan door een grootmeester. In andere 

orden van Groot-Brittannië of landen van het Gemenebest is de 

koning zèlf grootmeester en ontbreekt een soeverein. Karel van 

Habsburg-Lotharingen is “hoofd en soeverein” van zijn Orde van 

het Gulden Vlies.
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13-1e Aspecten van soevereiniteit

Het belang van de Vrede van Münster en Westfalen voor 

soevereiniteit is enorm groot. In het sluiten van die vrede bleken 

drie dingen over soevereiniteit. Aan de ene kant is soevereiniteit 

het niet hebben van een hogere macht boven de staat. Aan de 

andere kant speelt erkenning van die soevereiniteit door anderen 

een belangrijke rol. Beide hangen nauw samen. Als je erkent dat 

iemand soeverein is dan zeg je daarmee dat iemand geen hogere 

macht boven zich heeft, dat die gelijkwaardig is aan jou en dat 

je dus niet zomaar je gaat inmengen in “binnenlandse” politieke 

kwesties. Een overkoepelend derde aspect is dat soevereiniteit 

onderhandelbaar is. Al deze aspecten komen steeds weer terug 

wanneer het gaat om soevereiniteit in de wereldpolitiek.

13-1f  Wereldinrichting

Sinds de dekolonisatie is bijna de hele wereld opgedeeld 

in soevereine staten. Je zou kunnen zeggen dat het idee van soeve-

reiniteit van Bodin een van de meest krachtige politieke ideeën in 

de wereld is geweest. Wat niet wil zeggen dat het oude keizerlijke 

China of Japan niet soeverein geweest zouden zijn. Deze rijken 

hadden echter ook gebieden die ze niet direct bestuurden, maar 

meer indirect via tribuutbetalingen en dergelijke. In de moderne 

wereld bestaat dat niet meer. Naar buiten toe is de grens van de 

staat vastgesteld en binnen dat gebied is er een staatsapparaat dat 

tot die grens alles mag doen. Als er gebieden binnen die grens een 

zekere mate van geregelde onafhankelijkheid hebben, dan spreken 
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we van een statenbond, bondsstaat, federatie of iets dergelijks. Is 

de onafhankelijkheid niet geregeld dan nog mag je niet zomaar 

de grens oversteken. Er wordt dan vaak gesproken van wetteloze 

gebieden of tribale samenleving. De grens van de staat is echter 

heilig.

Dit komt ook terug bij de Verenigde Naties. Erkende staten 

kunnen zich aansluiten bij de Verenigde Naties, deelstaten niet. 

Zonder erkenning kun je je niet aansluiten. Soevereiniteit is ook de 

basis van diplomatie. Het bepaalt met wie onderhandeld of oorlog 

gevoerd moet worden. Ook maakt het ambassades mogelijk. Op 

dat kleine gebied is het betreffende land van de ambassade de baas.

13-1g Uitzonderingen

Hoewel soevereiniteit de manier is om de wereld in te delen 

is de praktijk vaak weerbarstiger. Ook tegenwoordig zijn er nog 

gebieden die niet echt te betitelen zijn als soevereine staten, maar 

wel bestaan en een vorm van eigen bestuur hebben. In zekere zin 

komt het onderhandelbare aspect tot uiting in de uitzonderingen. 

Dat is ook de reden waarom het uitroepen van de eigen staat/

onafhankelijkheid zo’n heikel punt is. Andere uitzonderingsgeval 

is Puerto Rico. Dit land is vooralsnog geen staat van de Verenig-

de Staten van Amerika, maar het maakt er wel deel van uit: een 

protectoraat. Naar buiten toe vormt een andere soevereine staat 

het gezag over het gebied. Naar binnen toe is het autonoom. Ook 

hier blijkt weer dat soevereiniteit niet zo eenduidig is als het lijkt 

en de genoemde aspecten van soevereiniteit kneedbaar maken.
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Een andere uitzondering is de Europese Unie. In de 

Europese Unie hebben soevereine staten besloten bepaalde be-

stuursgebieden gezamenlijk uit te voeren. De afzonderlijke staten 

delegeren daarmee een deel van hun soevereiniteit naar een andere 

instelling, die zelf niet soeverein is in de zin van een erkende staat. 

Toch oefent deze instelling naar binnen toe soevereiniteit uit over 

de uitbestede beleidsgebieden. Een vraag die ook in de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden speelde krijgt hiermee nieuwe 

actualiteit; is soevereiniteit deelbaar?

13-2 Verklaring rechten van de mens

De komende 3 hoofdstukken zie je 3 verklaringen die als 

richtlijnen zouden kunnen dienen waar de vrije mens zich veelal 

aan moet houden. We praten over;

- Verklaring rechten van de mens (12-2a)

- Het Handvest van de Aarde (12-3)

- Handvest voor Compassie  (12-4)

Doch in al het papierwerk is de belangrijkste regel wel:

“De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren 

en blijven dit.” (lid1)

Dat is de erkenning dat wij mensen van vlees en bloed vrij 

zijn. Meer hebben we als mens niet nodig om te weten wat en hoe 

te handelen op deze aarde. Er zijn verder nog wat richtlijnen maar 

die zijn veelal weer gekoppeld aan wetten of lokale interpretaties 

en tast dus regel 1 al weer meteen aan.
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We kunnen dus stellen dat alles na lid 1 eigenlijk weer de 

mens hun vrijheden berooft. En zo is niet zoals de ware universele 

rechten zijn. Een extra aantekening is, is dat er nog vele aanpas-

singen zijn gedaan op het eerste document, maar na uit te zoeken 

zijn deze geen van alle rechtsgeldig.

Maar we gaan je eens de verklaringen laten lezen. Het 

is aan iedereen voor zich wat ze en hoe ze hun vrijheid zien en 

beleven en er naar willen leven. 

13-2a Verklaring van de rechten van de mens en van de 
           burger, 26 augustus 1789 

 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
 26 augustus 1789)

De afgevaardigden van het Franse volk, in nationale ver-

gadering bijeengekomen, beschouwen het onbekend zijn met, het 

vergeten of minachten van de rechten van de mens als de enige 

oorzaken van het algemeen ongelukkig zijn en de verdorvenheid 

der regeringen; daarom hebben zij besloten om de natuurlijke, 

onvervreemdbare en heilige rechten van de mens in een plechtige 

verklaring uiteen te zetten, opdat de gehele samenleving altijd 

over deze verklaring zal kunnen beschikken en zich haar rechten 

en plichten voortdurend zal herinneren; opdat de handelingen 

van de wetgevende en uitvoerende macht op ieder ogenblik met 

het einddoel van alle politieke bepalingen vergeleken en zo beter 

gecontroleerd kunnen worden; opdat de op eenvoudige en on-

weerlegbare principes gegrondveste eisen van de burgers in de 
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toekomst steeds op het in stand houden van de grondwet en het 

algemeen welzijn gericht mogen zijn.

Bijgevolg erkent en verklaart de nationale vergadering 

in aanwezigheid en onder bescherming van het Opperwezen, de 

volgende rechten van de mens en van de burger:

1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren 

en blijven dit. Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het 

algemeen welzijn gebaseerd worden.

2 Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud 

van de natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens; deze 

rechten zijn de vrijheid, het bezit, de veiligheid en het verzet tegen 

onderdrukking.

3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij 

het volk. Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat 

daar niet uitdrukkelijk uit voortkomt.

4 De vrijheid bestaat daaruit, alles te kunnen doen wat 

een ander niet schaadt. Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke 

rechten van ieder mens alleen deze grenzen die aan de andere leden 

van de maatschappij het genot verzekeren van dezelfde rechten. 

Deze grenzen kunnen alleen bij wet vastgelegd worden.

5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, 

die schadelijk zijn voor de maatschappij. Alles wat niet door de 
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wet verboden is, kan niet worden verhinderd en niemand kan 

gedwongen worden te doen, wat de wet niet verordent.

6 De wet is de uitdrukking van de algemene wil. Alle 

burgers zijn hebben het recht, persoonlijk of door hun vertegen-

woordigers, aan haar totstandkoming mee te werken. Zij moet voor 

iedereen dezelfde zijn, hetzij ze beschermt, hetzij ze straft. Daar 

alle burgers in haar ogen gelijk zijn, kunnen zij in gelijke mate 

toegelaten worden tot alle waardigheden, plaatsen en openbare 

ambten volgens hun bekwaamheden en zonder ander onderscheid 

dan die van hun deugden en talenten.

7 Niemand kan beschuldigd, aangehouden of gevangen 

worden dan in bij de wet bepaalde gevallen en in de vormen, die 

zij heeft voorgeschreven. Ieder die daden naar willekeur nastreeft, 

bevordert, pleegt of laat plegen, moet gestraft worden; maar iedere 

burger die door een wet wordt opgeroepen of gevangen, moet 

ogenblikkelijk gehoorzamen; door weerstand te bieden maakt 

men zich schuldig.

8 De wet kan slechts strikte en weliswaar noodzakelijke 

straffen opleggen, en niemand kan gestraft worden dan door een 

wet die is vastgesteld en uitgevaardigd voorafgaand aan het delict 

en op wettige wijze toegepast.

9 Ieder mens wordt als onschuldig beschouwd tot wanneer 

hij schuldig wordt verklaard; daarom moet, indien zijn aanhouding 
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onvermijdelijk is, ieder gebruik van geweld dat niet dient om de 

verdachte gevangen te nemen, van rechtswege streng onderdrukt 

worden.

10 Niemand mag vanwege zijn opvattingen, ook niet 

godsdienstige, worden lastig gevallen, in zoverre dat hun uiting 

de door de wet ingestelde openbare orde niet verstoort.

11 De vrije uitwisseling van gedachten en meningen is een 

van de meest kostbare rechten van de mens; iedere burger kan dus 

vrijelijk spreken, schrijven en drukken, behoudens en bij de wet 

omschreven gevallen, waarin hij van deze vrijheid misbruik maakt.

12 De waarborg van de rechten van de mens en van de 

burger vereisen een politiemacht; deze macht is dus ingesteld voor 

het voordeel van allen en niet voor het particulier gebruik van hen 

aan wie ze is toevertrouwd.

13 Voor het onderhouden van de politie en voor de uitgaven 

van de administratie is een algemene belasting noodzakelijk, deze 

moet gelijk worden verdeeld onder de burgers in de verhouding 

van hun inkomsten.

14 De burgers hebben het recht zelf of door hun vertegen-

woordigers de noodzaak van een openbare belasting te onderzoe-

ken, haar goed te keuren, de aanwending ervan te controleren en 

haar onderdelen, grondslag, invordering en duur te bepalen.
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15 De maatschappij heeft het recht rekenschap te vragen 

aan iedere openbare ambtenaar voor zijn bestuur.

16 Iedere maatschappij waarin de rechten niet gewaar-

borgd zijn, noch de scheiding der machten is vastgelegd, heeft 

geen grondwet.

17 Aangezien het eigendom een heilig en onschendbaar 

recht is, kan niemand ervan beroofd worden, tenzij de openba-

re noodzakelijkheid, wettelijk vastgesteld, dit vereist en onder 

voorwaarde van een rechtvaardige en van tevoren vast te stellen 

schadeloosstelling.

Enkele aantekeningen heb ik gevonden die ik hier wel bij 

wil zetten.

Wij beschouwen bepaalde fundamentele waarden in hun 

relaties in de eenentwintigste eeuw van essentieel belang op in-

ternationaal niveau. Deze omvatten :

Vrijheid

Mannen en vrouwen hebben het recht om hun leven en 

het verhogen van hun kinderen in waardigheid, zonder honger en 

zonder angst voor geweld, onderdrukking of onrecht. Democra-

tisch en participatief bestuur op basis van de wil van de mensen 

verzekert het best deze rechten.
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Gelijkheid

Geen enkel individu en geen enkele natie moeten de gele-

genheid worden ontzegd om te profiteren van de ontwikkelingen. 

De gelijke rechten en kansen van vrouwen en mannen moeten 

worden gewaarborgd.

Solidariteit

Mondiale uitdagingen moeten zo verdeeld en beheerd 

worden dat de kosten en lasten redelijk in overeenstemming met 

de fundamentele beginselen van rechtvaardigheid en sociale recht-

vaardigheid komen. Degenen die lijden of die het minst profiteren 

verdienen hulp van die die het meest profiteren.

Tolerantie

De mens moet in al hun verscheidenheid van respect een 

andere, geloof, cultuur en taal tolereren. Verschillen binnen en 

tussen samenlevingen moeten worden noch gevreesd noch onder-

drukt, maar gekoesterd als een kostbaar bezit van de mensheid. 

Een cultuur van vrede en dialoog tussen alle beschavingen moeten 

actief worden gepromoot.

Respect voor de natuur

Voorzichtigheid moet in het beheer van alle levende ge-

toond soorten en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming 

met de voorschriften van duurzame ontwikkeling. Alleen op deze 
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manier kan de onmetelijke rijkdom door natuur aan ons doorge-

geven worden bewaard en doorgegeven aan onze nakomelingen. 

De huidige duurzame productie en consumptie moeten worden 

gewijzigd in het belang van onze toekomstige welvaart en die van 

onze nakomelingen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor het beheer van wereldwijde 

economische en sociale ontwikkeling, alsmede bedreigingen van 

de internationale vrede en veiligheid, moeten worden verdeeld 

onder de naties van de wereld en wordt multilateraal uitgeoefend 

. Als de meest universele en meest representatieve organisatie in 

de wereld, moeten de Verenigde Naties een centrale rol spelen.

13-3 Het Handvest van de Aarde

Een belangrijk stuk zeker voor die mensen die het nodig 

hebben hoe met de aarde om te gaan. Eigenlijk zijn het allemaal 

vanzelfsprekende regels. Ook hier is van toepassing, wat heb je 

nodig om een menselijk leven te voeren met respect naar de aarde, 

moeder natuur en het universum toe.

13-3a Het Handvest van de Aarde

Preambule:

We staan op een kritiek moment in de geschiedenis, een 
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tijd waarin de mensheid haar toekomst moet bepalen. De wereld 

wordt steeds afhankelijker en kwetsbaarder. Onze toekomst 

draagt zowel een groot gevaar als een grote belofte in zich. Om 

vooruit te komen moeten we erkennen dat we, te midden van een 

weelderige verscheidenheid aan culturen en levensvormen, één 

menselijke familie zijn en één samenleving op aarde met een 

gemeenschappelijk lot. We moeten ons verenigen om een duur-

zame wereldgemeenschap voort te brengen gebaseerd op respect 

voor de natuur, de universele Rechten van de Mens, economische 

rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Om dit te bereiken 

moeten wij, de volkeren van de aarde, onze verantwoordelijkheid 

uitspreken; ten opzichte van elkaar, de grotere leefgemeenschap 

en de toekomstige generaties.

De aarde, ons thuis

De mensheid maakt deel uit van het uitgestrekte univer-

sum. De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De 

natuurkrachten maken van ons bestaan een veeleisend en onzeker 

avontuur, maar de aarde verschaft ook de omstandigheden die 

essentieel zijn voor de ontwikkeling van het leven. Het welzijn 

van de leefgemeenschap en de mensheid hangt af van het behoud 

van een gezonde biosfeer, in het bijzonder van schone lucht, zuiver 

water, vruchtbare grond en een rijke verscheidenheid aan planten, 

dieren en ecosystemen. Het milieu op aarde met haar beperkte 

energiebronnen is een grote gemeenschappelijke zorg voor de 

gehele mensheid. De bescherming van de levensvatbaarheid, 

diversiteit en schoonheid van de aarde is een heilige taak.
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De situatie op de aarde

De dominantie van productie en consumptie veroorzaakt 

enorme schade aan het milieu, uitputting van de natuurlijke 

rijkdommen en het massaal uitsterven van dier- en plantensoor-

ten. Gemeenschappen worden bedreigd. De voordelen van de 

ontwikkeling worden niet rechtvaardig verdeeld, waardoor de 

kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Onrechtvaardigheid, 

armoede, honger, onwetendheid en gewapende conflicten zijn 

wijd verbreid en zijn oorzaak van groot lijden. De ongekende 

groei van de wereldbevolking heeft de sociale en economische 

systemen overbelast. Het fundament van de algemene veiligheid 

wordt daardoor bedreigd. Deze tendens is bijzonder gevaarlijk, 

maar niet onafwendbaar.

De uitdagingen die voor ons liggen

De keuze is aan ons: met vereende krachten voor de 

aarde en voor elkaar zorgen of de vernietiging van onszelf en de 

verscheidenheid van het leven riskeren. Fundamentele verande-

ringen in onze waarden en normen, gevestigde gewoontes, regels 

en levenswijze zijn noodzakelijk. We moeten ons realiseren dat 

als aan de basisbehoeften is voldaan, de menselijke ontwikkeling 

voornamelijk gaat over meer zijn, niet over meer hebben. We 

beschikken over de kennis en de technologie om in ieders be-

hoeften te voorzien en om onze schadelijke invloed op het milieu 

te verminderen. De opkomst van een wereldburgermaatschappij 

biedt nieuwe mogelijkheden om een democratische en menselijke 
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wereld op te bouwen. De uitdagingen op het gebied van milieu, 

economische, politieke, sociale en spirituele problemen zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Samen kunnen we de oplossingen 

vinden om deze problemen op te lossen.

Universele verantwoordelijkheid

Om deze doelstelling te realiseren moeten we de dringende 

noodzaak gaan inzien om onszelf te identificeren met de gehele 

wereldsamenleving én met onze eigen lokale gemeenschap. We 

zijn zowel burgers van verschillende naties als wereldburgers. 

Het lokale en het mondiale vloeien in elkaar over. Iedereen draagt 

verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige welzijn van 

de mensheid en de rest van de wereld. De geest van menselijke 

solidariteit en verwantschap met alles wat leeft wordt versterkt 

wanneer we leven met eerbied voor het mysterie van het zijn en 

dankbaar zijn voor het feit dat we leven en nederig de plaats van 

de mens binnen het grotere geheel kunnen zien.

Het is absoluut noodzakelijk om een gemeenschappelijke 

visie te hebben op fundamentele waarden die de ethische basis 

verschaft voor de opkomende wereldsamenleving. Daarom beves-

tigen wij, verenigd in hoop, de volgende onderling afhankelijke 

beginselen voor een duurzame ontwikkeling die zullen dienen als 

gemeenschappelijke norm voor het gedrag van individuen, organi-

saties, ondernemingen, regeringen en transnationale instellingen.
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13-3b De algemene uitgangspunten

I. Het respect en de zorg voor de leefgemeenschap

1. De aarde en het leven in al zijn verscheidenheid res-

pecteren

Erkennen dat alle schepsels onderling afhankelijk zijn en 

dat elke levensvorm, ongeacht zijn belang voor de mens, waar-

devol is.

Geloven in de inherente waardigheid van ieder individu en 

het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele vermogen van 

de mensheid bevestigen.

2. Met begrip, compassie en liefde voor de gemeenschap 

zorgen.

Accepteren dat het recht op het bezit, beheer en gebruik 

van natuurlijke rijkdommen de verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt milieuschade te voorkomen en de mensenrechten te 

beschermen.

Bevestigen dat grotere vrijheid, kennis en macht ook gro-

tere verantwoordelijkheid met zich meebrengt om het algemeen 

belang te dienen.
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3. Democratische maatschappijen opbouwen die recht-

vaardig, betrokken, duurzaam en vreedzaam zijn.

Verzekeren dat gemeenschappen de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden op ieder niveau garanderen en iedereen 

in de gelegenheid stellen zich volledig te ontwikkelen.

Sociale en economische rechtvaardigheid bevorderen 

die een ieder in staat stelt een veilig, ecologisch verantwoord en 

betekenisvol leven op te bouwen.

4. De rijkdommen en de schoonheid van de aarde voor de 

huidige en toekomstige generaties veiligstellen.

Erkennen dat de handelwijze van elke generatie bepaald 

wordt door de behoefte van toekomstige generaties.

Waarden, tradities en regelgeving, die de menselijke 

gemeenschap en het ecologische systeem op de lange termijn 

ondersteunen, doorgeven aan toekomstige generaties.

Om deze onderling met elkaar verbonden ethische ideeën 

te verwezenlijken is het noodzakelijk:

II. Ecologische integriteit

5. De authenticiteit van de ecologische systemen van de 

aarde beschermen en herstellen, met speciale aandacht voor de 
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biologische verscheidenheid en de natuurprocessen die het leven 

in stand houden en herstellen.

   Op alle niveaus duurzame ontwikkelingsplannen en 

reglementering toepassen die het behoud en het herstel van het 

milieu een onderdeel maken van alle ontwikkelingsinitiatieven.

Levensvatbare natuur- en biosfeerreservaten aanleggen 

en waarborgen, inclusief de wildernis en de zeegebieden, om de 

levensondersteunende systemen van de aarde te beschermen, de 

biologische diversiteit te behouden en onze natuurlijke erfenis te 

bewaren.

Het herstel van bedreigde diersoorten en ecosystemen 

bevorderen.

Niet-inheemse of genetisch gemanipuleerde organismen, 

die schadelijk zijn voor de inheemse soorten en het milieu, be-

heersen en vernietigen en het invoeren van zulke schadelijke 

organismen voorkomen.

Het gebruik van hergebruikbare (recycleerbare) bronnen 

zoals water, grond, bosbouwproducten en het zeeleven beheren 

op een wijze die de regeneratieve waarden niet overschrijdt en die 

de gezondheid van ecosystemen beschermt.

De winning en het gebruik van niet hergebruikbare (recy-

cleerbare) energiebronnen zoals mineralen en fossiele brandstoffen 
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beheren op een wijze die uitputting minimaliseert en geen ernstige 

milieuschade veroorzaakt.

6. Het voorkomen van schade als de beste vorm van 

milieubescherming en, wanneer de deskundigheid beperkt is, 

voorzorgsmaatregelen nemen.

Tot handelen overgaan om de kans op ernstige of onher-

roepelijke schade aan het milieu te voorkomen, zelfs als het we-

tenschappelijke bewijs hiervoor onvolledig of niet overtuigend is.

De bewijslast bij diegenen leggen die stellen dat een 

bepaalde activiteit geen significante schade veroorzaakt en de 

verantwoordelijke partijen wettelijk aansprakelijk stellen voor 

milieuschade.

Verzekeren dat de besluitvorming gericht is op de cumu-

latieve, lange termijn, indirecte en wereldwijde consequenties van 

menselijke activiteiten.

Elke vorm van milieuvervuiling voorkomen en niet toe-

staan dat de hoeveelheid radioactieve, giftige of andere gevaarlijke 

stoffen toeneemt.

Militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu 

vermijden.
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7. Consumptie-, productie- en reproductieplannen toepas-

sen die de regenererende capaciteiten van de aarde, de mensen-

rechten en het maatschappelijk welzijn respecteren en beschermen.

De materialen die gebruikt worden voor productie en con-

sumptie verminderen, hergebruiken en recyclen en ervoor zorgen 

dat achterblijvend afval verwerkt kan worden door ecologische 

systemen.

Voorzichtig en efficiënt handelen waar het gaat om het 

gebruik van energie en zich in toenemende mate verlaten op 

energiebronnen als wind- en zonne-energie.

De ontwikkeling, toepassing en billijke overdracht van 

milieuvriendelijke technologieën bevorderen.

Alle milieukosten en sociale kosten van goederen en 

diensten in de verkoopprijs doorberekenen en de klant in staat 

stellen producten te kiezen die voldoen aan de hoogste sociale 

en milieueisen.

Universele toegang tot de gezondheidszorg verzekeren 

die zorgt voor reproductieve gezondheid en verantwoorde voort-

planting.

Een levensstijl aannemen die de kwaliteit van het leven 

en de materiële toereikendheid in een eindige wereld benadrukt.



358 - De MATRIX van het systeem

8. Het voortzetten van de studie van ecologische duurzaam-

heid en het bevorderen van een vrije uitwisseling en uitgebreide 

toepassing van de uit deze studie verkregen kennis.

De internationale wetenschappelijke en technische samen-

werking ondersteunen met speciale aandacht voor de behoeften 

van ontwikkelingslanden.

De traditionele kennis en spirituele wijsheid uit alle cul-

turen, die bijdragen aan de milieubescherming en het welzijn van 

de mensheid, erkennen en bewaren.

Verzekeren dat informatie die van vitaal belang is voor de 

volksgezondheid en de milieubescherming, inclusief genetische 

informatie, vrij toegankelijk is voor het publiek.

III. Sociale en economische rechtvaardigheid

9. Armoede als ethisch, sociaal, economisch en ecologisch 

gegeven uitroeien.

Het recht op drinkwater, schone lucht, voedsel, niet-veront-

reinigde grond, onderdak en veilige afvalverwerking garanderen 

en de hiertoe benodigde middelen nationaal en internationaal 

toekennen.

Ieder individu in staat stellen onderwijs te volgen, ieder 

individu de middelen verschaffen om een duurzaam leven en so-
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ciale zekerheid op te bouwen, een vangnet bieden voor degenen 

die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

De veronachtzaamden erkennen, de kwetsbaren bescher-

men en degenen die lijden dienen en hen in staat stellen hun ca-

paciteiten te ontwikkelen en hun doelen te verwezenlijken.

10. Verzekeren dat economische activiteiten en instellingen 

de menselijke ontwikkeling op elk niveau op een rechtvaardige 

en aanvaardbare wijze bevorderen.

Een rechtvaardige verdeling van rijkdom in en tussen 

landen onderling bevorderen.

De intellectuele, financiële, technische en sociale moge-

lijkheden van ontwikkelingslanden vergroten en hen ontheffen 

van drukkende internationale schulden.

Verzekeren dat elke vorm van handel het gebruik van 

duurzame middelen, het toepassen van milieubeschermende maat-

regelen en betere arbeidsomstandigheden ondersteunt.

Openbaarheid en transparantie van multinationals en 

internationale financiële instellingen eisen en hen aansprakelijk 

stellen voor de consequenties van hun activiteiten.

11. De gelijkheid van de seksen en de rechtsregels 

waarborgen als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame 
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ontwikkeling en de universele toegang tot het onderwijs, de ge-

zondheidszorg en economische groei.

De mensenrechten van vrouwen en meisjes zekerstellen 

en een eind maken aan elke vorm van geweld tegen hen.

De actieve deelname van de vrouw in elk aspect van het 

economische, politieke, civiele, sociale en culturele leven bevor-

deren en haar zien als volwaardige en gelijkwaardige partner, 

leider, beleidsmaker en begunstigde.

Het gezin te versterken en de veiligheid en liefdevolle zorg 

voor alle gezinsleden zeker stellen.

12. Zonder onderscheid te maken het recht van ieder 

individu op een natuurlijke en sociale omgeving die zijn of haar 

waardigheid, fysieke gezondheid en geestelijk welzijn onder-

steunt, respecteren en beschermen met bijzondere aandacht voor 

de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

Discriminatie in al haar verschijningsvormen, zoals discri-

minatie naar ras, huidskleur, sekse, seksuele geaardheid, religie, 

taal en nationale, etnische of sociale achtergrond uitroeien.

Het recht erkennen van inheemse volkeren op hun spiritu-

aliteit, kennis, grondgebied, natuurlijke rijkdommen en de hieruit 

voortvloeiende levenswijze waardoor zij in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien.
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De jongeren in onze gemeenschap respecteren en onder-

steunen en hen in staat stellen een wezenlijke rol te vervullen in 

het creëren van een duurzame maatschappij.

Plaatsen van bijzondere culturele en spirituele waarde 

beschermen en restaureren.

IV. Democratie, geweldloosheid en vrede

13. Democratische instellingen op alle niveaus versterken 

en transparantie en verantwoord beleid verschaffen, inclusief de 

deelname aan besluitvorming en de toegang tot rechtspleging.

Het recht van ieder individu op duidelijke en tijdige infor-

matie over milieuzaken, ontwikkelingsplannen en activiteiten, die 

hem of haar aangaan of waar hij of zij belang bij heeft, verdedigen.

De lokale, regionale en wereldwijde burgermaatschappij 

ondersteunen en de betekenisvolle deelname van alle geïnteres-

seerde individuen en organisaties aan besluitvorming bevorderen.

Het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, vreed-

zame vereniging en vergadering en meningsverschil beschermen.

Toegang tot bestuurlijke en onafhankelijke gerechtelijke 

procedures toestaan met inbegrip van het voorkomen en vergoeden 

van milieuschade of de dreiging ervan.



362 - De MATRIX van het systeem

Een einde maken aan corruptie in alle openbare en pri-

vé-instellingen.

De lokale gemeenschappen versterken en ze in staat stellen 

zorg te dragen voor de eigen omgeving en verantwoordelijkheid 

voor het milieu toewijzen tot op het bestuursniveau waar deze het 

meest effectief kan worden uitgevoerd.

14. De kennis, waarden en vaardigheden, die nodig zijn 

voor een duurzame levenswijze, in het reguliere onderwijs en 

levenslange kennisvergaring integreren.

Voor iedereen, en vooral voor kinderen en jongeren, edu-

catieve mogelijkheden verschaffen die hen in staat stellen een 

actieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

De bijdrage van alle kunstrichtingen en geestesweten-

schappen alsook de wetenschappen die duurzaamheid aanmoe-

digen.

De rol van de massamedia in het bevorderen van de be-

wustwording van ecologische en maatschappelijke uitdagingen 

versterken.

Het belang van ethisch en spiritueel onderwijs, dat tot een 

duurzame levenswijze leidt, erkennen.

15. Alle levende wezens met respect en mededogen be-

jegenen.
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Wreedheden tegen in de menselijke samenleving gehouden 

dieren voorkomen en ze voor lijden behoeden.

Wilde dieren beschermen tegen jacht- en vismethoden die 

extreem, langdurig of onnodig lijden veroorzaken.

De vangst van beschermde diersoorten volledig vermijden 

of verbieden.

16. Een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede 

bevorderen.

Wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking tussen 

alle volkeren aanmoedigen en ondersteunen, op nationaal niveau 

en tussen landen onderling.

Uitgebreide strategieën toepassen om gewelddadige 

conflicten te voorkomen en gezamenlijke probleemoplossingen 

gebruiken om milieuconflicten en andere geschillen in de hand te 

houden en op te lossen. c . Nationale veiligheidssystemen demili-

tariseren tot op het niveau van een niet-provocerend verdedigings-

standpunt en militaire hulpmiddelen voor vreedzame doeleinden, 

met inbegrip van ecologisch herstel, toepassen.

Biologische, giftige, nucleaire en andere massavernieti-

gingswapens afschaffen.



364 - De MATRIX van het systeem

Verzekeren dat het gebruik van de baan rond de aarde en 

de ruimte de milieubescherming en de vrede ondersteunt.

Erkennen dat vrede tot stand komt door een evenwichtige 

en harmonieuze relatie met onszelf, anderen, andere culturen, 

andere levensvormen, de aarde en het grotere geheel waar we 

allen deel van uitmaken.

De weg die voor ons ligt

Nog nooit eerder in de geschiedenis dwong het besef van 

ons gezamenlijke lot ons tot het zoeken naar een nieuw begin. De 

belofte van die vernieuwing ligt verankerd in de beginselen van 

dit Handvest van de Aarde. Om deze belofte in te lossen moeten 

we ons inzetten om de waarden en idealen van het Handvest van 

de Aarde toe te passen en te bevorderen.

Dit vereist een verandering in onze geest en in ons hart en 

een nieuw besef van wederzijdse afhankelijkheid en een daaruit 

voortvloeiende universele verantwoordelijkheid. We moeten vin-

dingrijk de visie van een duurzame levenswijze ontwikkelen en 

haar lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd toepassen. Onze 

culturele diversiteit is een kostbare erfenis en de verschillende 

culturen zullen hun eigen kenmerkende manier vinden om deze 

visie te realiseren. We moeten de wereldwijde dialoog waar het 

Handvest van de Aarde uit voortkwam verdiepen en uitbreiden, 

want we kunnen veel leren van de voortgaande gezamenlijke 

zoektocht naar de waarheid en wijsheid.
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In de praktijk van het dagelijks leven ontstaat er vaak 

wrijving tussen belangrijke waarden. Dit kan tot moeilijke beslis-

singen leiden. We moeten echter manieren vinden om diversiteit 

met eensgezindheid in harmonie te brengen, het uitoefenen van 

vrijheid met het algemeen belang, en korte termijndoelen met 

lange termijndoelen. Voor ieder individu, iedere familie, organi-

satie en samenleving is een belangrijke rol weggelegd. Kunst, we-

tenschap, religie, onderwijsinstellingen, niet-regeringsgebonden 

organisaties, de media, het bedrijfsleven en regeringen worden 

alle opgeroepen tot creatief leiderschap. De samenwerking tussen 

regering, burgermaatschappij en het bedrijfsleven is van essentieel 

belang voor een effectief bestuur.

Om een duurzame wereldwijde samenleving op te bouwen 

moeten alle landen van de wereld hun betrokkenheid bij de VN 

vernieuwen, hun verplichtingen nakomen onder de bestaande in-

ternationale overeenkomsten en de beginselen van het Handvest 

van de Aarde toepassen door middel van een wettelijk bindend 

verdrag over milieu en ontwikkeling.

Laat dit tijdperk de geschiedenis ingaan als een tijdperk 

waarin een nieuw respect voor het leven, een sterke beslissing 

om duurzaamheid te bereiken, de versnelling in de strijd voor 

rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het 

leven ontwaken. 
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13-4 Handvest voor Compassie

We hebben nu twee interessante documenten mogen lezen 

en bij deze vraag ik me persoonlijk af waarom deze gemaakt is 

en of de mens niet meer weet wat respect is naar alles wat leeft 

en voor elkaar. Maar een mens is graag gebonden aan reglemen-

ten en geschreven zaken want dan kan men altijd zeggen (en 

verschuilen) achter van “dat staat daar toch geschreven”. Ik denk 

persoonlijk dat als men gaat handelen en leven op de manier de 

energiewereld het heeft doorgegeven, zijn er geen regels nodig. 

Maar ik wil dit document toch zetten om enkele hersenen nog wat 

verder op te frissen.

13-4a Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grond-

slag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds 

opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen 

te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compas-

sie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het 

verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te 

treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het 

voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare 

heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, 

te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het 

openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm 
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van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de 

kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de 

grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door 

haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen, zelfs over 

onze vijanden, doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar 

delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd 

een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit 

naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed 

zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om compassie 

opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie 

terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van 

geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele 

legitimiteit heeft garant te staan voor de verstrekking van correcte 

en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en 

culturen aan jongeren positieve waardering van culturele en reli-

gieuze verscheidenheid te stimuleren bij te dragen aan medeleven, 

gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen 

die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze 

gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en 

dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële 

vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politie-

ke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van 

onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een 

fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaar-
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dig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar 

voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze 

wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

13-5 Nieuwe Nederlandse grondwet!

Nu hebben we als vrije mens weinig meer te maken met 

een grondwet maar om te illustreren dat de gehele grondwet een 

farce is, wil ik dit artikel wel even delen. Al enkele malen maakte 

ik hiervan melding in diverse boeken “WE HEBBEN EEN HER-

SCHREVEN GRONDWET!”

Nu komt vanuit IJsland de bevestiging en daarom worden 

de vele frauduleuze handelingen door banken angstvallig “onder-

ling” geregeld!

IJslanders werpen regering omver bij herschrijven grond-

wet na bankfraude!

Geen woord van US Media

13-5a Herschreven GRONDWET

Sinds 2012 hebben sommige landen hun grondwet her-

schreven. VS, Engeland, Nederland zijn een paar van hen.

- De Verenigde Staten zijn nu een samenwerking van 

  3 landen (Canada, Amerika en Mexico) Zij zijn nu 

  een natie.
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- De Amerikaanse vlag is veranderd en niemand weet dat.

- Na 2 jaar meer en meer mensen krijgen de 

  boodschap  dat de vrijmetselaar de nieuwe wereld 

  voltooit. 

- Ook wereldwijd zijn vele patenten niet meer geldig. 

- Het geld is niets meer dan wc-papier.

Hoe lang hebben de mensen nodig om te zien wat er nu 

gebeurt?

13-5b Protest IJsland

“Kunt u zich voorstellen dat IJsland deel neemt aan 

een protest buiten het Witte Huis en het dwingen van de gehele 

Amerikaanse regering om af te treden? Kunt u zich voorstellen 

een groep willekeurig gekozen burgers die de VS maatregelen 

verbieden voor het herschrijven van de grondwet  wat collectieve 

fraude is? Het lijkt onbegrijpelijk in de VS, maar IJslanders deden 

precies dat. IJslanders dwongen hun hele regering om af te treden 

na een schandaal van bankfraude. Door het omverwerpen van de 

regerende partij en het creëren van de groep van een burger belast 

met het schrijven van een nieuwe grondwet, die een oplossing 

aanbood om de hebzucht van bedrijven en het vernietigen van het 

land te voorkomen. De grondwet van IJsland werd gesloopt en 

wordt herschreven door particulieren; met behulp van een ‘crowd 

sourcing techniek’ via sociale media kanalen zoals Facebook en 

Twitter. Deze gebeurtenissen zijn al sinds 2008, maar er is geen 

woord van de Amerikaanse mainstream media daarover. In feite 
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zijn alle gebeurtenissen die ontvouwd werden geregistreerd door 

internationale journalisten, overzeese nieuws bureaus, burger 

journalisten en bloggers. Dit heeft de huidige beschuldigingen 

van een opzettelijke cover-up van het verhaal, gecreëerd door de 

mainstream Amerikaanse nieuwsbronnen.”

“Een ‘iReport’ op CNN, geschreven door een particulier in 

mei 2012, heeft de redenen waarom deze revolutie op grote schaal 

is afgedekt in de VS, wat suggereert dat misschien de mainstream 

media wordt beheerst door grote zakelijke belangen en dus niet 

bereid is geweest verslag te doen over de activiteiten van IJsland. 

Dit verslag maakt momenteel zijn weg rond sociale media. CNN 

vandaag plaatste een verklaring op haar website die zegt: ‘We 

hebben gemerkt dat dit iReport breed wordt gedeeld op Facebook 

en Twitter. Let op: dit artikel is geplaatst in mei 2012. CNN heeft 

de claims nog niet geverifieerd en we werken aan het opsporen 

van de oorspronkelijke schrijver.’ Het is interessant op te merken 

dat de Europese versie van CNN, CNN Europa, het verhaal van de 

protesten en het ontslag van de regering achter hielden, waardoor 

velen zich afvragen waarom CNN nu zou moeten ‘kijken naar’ 

de conclusies.”

“Naast CNN Europa’s eigen dekking van het schandaal, 

werden de gebeurtenissen in IJsland op grote schaal onder de 

internationale media gebracht en zijn gemakkelijk te controle-

ren door een simpele zoekopdracht op Google, die leidt tot een 

groot aantal gerenommeerde internationale nieuwsbronnen die 

talrijke verhalen over de IJslandse revolutie vermelden. Een hele 
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documentaire is gemaakt op de gouvernementele omverwerping 

genaamd ‘Potten, pannen en andere oplossingen’, en nu is het 

gesprek gericht op de vraag of de acties van de burgers daadwer-

kelijk gewerkt hebben aan IJsland een meer rechtvaardige natie 

te maken.”

“Om de enorme omvang van wat er is gebeurd in IJsland 

te begrijpen, is het best om parallellen te trekken tussen de ini-

tiële bankfraude die ervoor zorgde dat de economie van IJsland 

instortte en de bancaire fraude in de VS dat de hypotheekcrisis 

zes jaar geleden veroorzaakte. In IJsland hadden gewetenloze 

bankiers de waarde van de IJslandse banken internationaal opge-

waardeerd die op zijn beurt de oorzaak was van de ‘bubble’  die 

uiteindelijk in 2008 barstte en de meeste van de IJslandse banken 

failliet liet gaan.”

“Een soortgelijke situatie gebeurde in de VS, slechts een 

jaar voor de ineenstorting van IJsland, met de hypotheekcrisis 

van 2007. Hypotheekverstrekkers in de VS hebben willens en 

wetens geld geleend aan potentiële huiseigenaren die niet konden 

veroorloven om een huis te kopen. Dit op zijn beurt leidde tot 

valselijk opblazen van de huiswaarden en een vicieuze cirkel van 

te veel lenen. Net als in IJsland de zeepbel barstte werden ook 

vele Amerikaanse banken failliet verklaard. In IJsland gingen 

de burgers de straat op met duizenden, bonsden met potten en 

pannen in wat bekend staat als de ‘potten en pannen revolutie’, 

die leidde tot de aanhouding en vervolging van veel gewetenloze 

bankiers verantwoordelijk voor de economische ineenstorting. 
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IJslandse burgers weigerden ook te betalen voor de zonden van 

de bankiers en verwierpen alle maatregelen van de belastingen 

om ze te redden. In de VS, werd de overheid gered uit de banken 

en arresteerde men niemand.”

“De potten en pannen revolutie in IJsland werd niet ver-

slagen door de reguliere Amerikaanse media. In feite zijn alle 

informaties over deze revolutie alleen op internationale kranten, 

blogs en online documentaires, niet op mainstream voorpagina 

artikelen, zoals kan worden verwacht van nieuwsorganisaties met 

een verhaal van deze omvang. De New York Times publiceerde 

een handjevol fragmentarische verhalen, blogs en opiniestukken, 

maar verbloemde meestal het belangrijkste verhaal door te zeggen 

dat de financiële ineenstorting in IJsland 2008 ‘chaos ver buiten 

de landsgrenzen’ veroorzaakte, in plaats van erop te wijzen dat 

IJslanders de straten op gingen met potten en pannen en hun hele 

regering dwongen om af te treden.”

“Zoals het spreekwoord zegt, ‘er zijn twee kanten aan elk 

verhaal’, maar een meer nauwkeurige articulatie van deze zin 

zou zijn: ‘in elk verhaal, zijn er meerdere kanten, standpunten, 

meningen en perspectieven.’ Het verhaal in IJsland is geen uit-

zondering. Socialistische en marxistische blogs in de VS zeggen, 

dat er al een enorme Amerikaanse nieuwe samenzwering is en 

bedekken de revolutie in IJsland, omdat de Amerikaanse media 

door ondernemingen wordt gecontroleerd, waaronder banken, en 

de ‘powers that be’ geen Amerikaanse burgers op ideeën willen 

brengen om een revolutie op hun eigen podium te creëren. Som-
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mige conservatieve IJslandse bloggers beweren dat er inderdaad 

een revolutie was, het leidde niet tot een succesvol of algemeen 

aanvaarde nieuwe grondwet. Ze zeggen dat de situatie in IJsland 

erger is dan ooit, en dat de internationale nieuwsberichten van 

een effectieve democratische opstand tot een beter bestuur leidt, 

zijn gewoon mythen. Social media krabben achter hun oren en 

reageerden waarom ze werden beroofd van het verhaal van IJsland 

potten en pannen revolutie.”

“Zoals met de meeste verhalen, kan de waarheid ergens in 

het midden van al deze verschillende perspectieven liggen. Een 

ding is echter duidelijk: het is bijna onmogelijk een mainstream 

Amerikaanse nieuws verslag te vinden van de potten en pannen 

revolutie in IJsland, het ontslag van de hele regering van IJsland, 

en de gevangenneming van de bankiers verantwoordelijk voor de 

economische ineenstorting. Of de revolutie heeft geleid tot een 

meer eerlijke regering of een werkbare en effectieve grondwet is 

niet relevant. Het feit is dat de Amerikaanse media dit verhaal de 

afgelopen vijf jaar heeft overgeslagen.”

“Is het mogelijk dat de mainstream media bronnen met 

opzet het IJsland verhaal oversloeg om hun corporate sponsors te 

sussen? Het lijkt niet waarschijnlijk, en toch, wat voor verklaringen 

worden er gegeven waarom dit nieuws nooit op de voorpagina’s 

van onze meest vertrouwde media organisaties is verschenen in 

de VS en hier?”
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“IJsland worstelt om het vertrouwen in een nieuwe rege-

ring te herwinnen. Zijn de Amerikaanse burgers wel of niet in staat 

om te kijken naar IJsland als zijnde een voorbeeld van volmaakte 

democratie in actie. De echte vraag is echter waarom waren er 

geen burgers van de VS, gezien de informatie over de afzetting van 

de IJslandse regering en de gevangenneming van de gewetenloze 

bankiers? Zijn journalisten onder controle van de mainstream 

media of is er enige waarheid in de beschuldigingen te bespeuren  

dat grote bedrijven zich sterk bewapenen tegen verslaggevers over 

gebeurtenissen in de wereld, die soortgelijke acties in de VS zou 

kunnen inspireren bij burgers in de VS?”
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13-6 Het wereldpaspoort

Ons paspoort is het internationale document wat ons in 

andere landen toelaat. Maar aan dat paspoort staat ook verbonden 

dat we wereldwijd gevolgd kunnen worden door het systeem. De 

matrix van het geheel is namelijk “controle”, is het niet via je 

credit card dan wel je bankpasje. Nu is het mogelijk een paspoort 

aan te vragen als je land moeilijk doet en dat kun je hier lezen wat 

mogelijk is en wat de gevolgen zijn.

Toelichting aangaande het World Passport (Passeport 

Mondial, Wereldpaspoort) uitgereikt door World Service Authority 

op basis van Artikel 13/2 van het V.N. Verdrag van de Rechten 

van de Mens.

1. Definitie

Het - World Passport – Wereldpaspoort is een internatio-

naal erkend identiteitsdocument uitgereikt door de World Service 

Authority WSA, een V.N.-gerelateerde intergouvernmentele orga-

nisatie in Washington DC (Verenigde Staten) en Shangai (China).

2. Achtergrond

Op 19 november 1948 hield Dr. Garry Davis, stichter van 

de World Service Authority, een geëmotioneerde toespraak tot de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs waarin hij 

de lidstaten opriep de Universele Verklaring voor de Rechten van 
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de Mens te onderschrijven, en te streven naar een principe van vrij 

verkeer voor natuurlijke personen van alle lidstaten (zie: video).

Op 10 December 1948 nam de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens (UDHR) aan, oorspronkelijk geratificeerd door 58 

V.N.-lidstaten inclusief Nederland. Tijdens de daaropvolgende 

jaren werd de UDHR aangenomen door tientallen andere landen.

Gemandateerd door Artikel 13/2 van de UDHR en de daar-

opvolgende Ellsworth Declaration werd vervolgens het zogenaam-

de World Passport gecreëerd als alternatief legitimatiedocument 

voor landelijke paspoorten.

Van 1953 tot vandaag werden circa 2,2 miljoen wereld-

paspoorten uitgereikt, voornamelijk aan vluchtelingen, staatlozen, 

personen met dubbele nationaliteit, en reizigers zonder vaste 

woon- of verblijfplaats.

3. Geldigheid

Het wereldpaspoort is geldig voor een periode van 3, 5, 

8 of 15 jaar en kan enkel worden bekomen via ambassades en 

kantoren van de World Service Authority. In de Benelux kan het 

document worden aangevraagd via het Regionale Informatiecen-

trum van de Verenigde Naties UNRIC te Brussel. Erkende vluch-

telingen en staatlozen kunnen het paspoort gratis aanvragen, aan 

alle anderen wordt een vrijwillige gift vanaf 30 euro gevraagd. 
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De kostprijs is bijgevolg vergelijkbaar met deze van landelijke 

identiteitsdocumenten uitgereikt door de Nederlandse overheid. 

Het wereldpaspoort kan ook een internationaal uitreisvisum en 

een verblijfstitel bevatten.

4. Juridische aspecten

Van 1948 tot november 2008 werd de titularis van een 

wereldpaspoort ook beschouwd als de feitelijke eigenaar ervan. 

Na een lange juridische strijd tussen de World Service Authority 

WSA en één van diens Tunesische ambtenaren, waarin de vraag 

centraal stond of deze ambtenaar dan wel WSA of de titularissen 

de uiteindelijke eigenaren zijn van het wereldpaspoort, besliste het 

Amerikaanse Hooggerechtshof dat W.S.A te allen tijde eigenaar 

blijft van ieder individueel uitgereikte paspoort (zie: vonnis van 

het Hooggerechtshof).

Een gevolg van dit arrest is dat sinds kort enkel nog W.S.A. 

zelf een paspoort kan en mag verlengen, annuleren, geldig of 

ongeldig kan verklaren. Het Hooggerechtshof stelt bovendien: 

“Any world passport that is issued by WSA must be done using 

the WSA computer system.”

5. Kenmerken

Het wereldpaspoort telt 30 bladzijden waarvan 19 voorzien 

zijn van visums en douanestempels. Het bevat een alfanumerie-

ke machineleesbare zone, zoals in alle luchthavens wereldwijd 



378 - De MATRIX van het systeem

wordt vereist door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

(I.C.A.O.) sedert 2003. De pasfoto van de houder is ingescand 

op lichtblauw veiligheidspapier met microtekst en het wereld-

paspoortlogo, een kleinere digitale versie van de pasfoto wordt 

herhaald op de gelamineerde pagina waarop de persoonlijke ge-

gevens van de houder in 7 talen voorkomen.

Een nieuwe versie van het wereldpaspoort met mogelijke 

RFID-chip wordt momenteel uitgetest, en zal wellicht vanaf 2012 

beschikbaar zijn. Vooralsnog bevat het document geen chip.

6. Erkenning

De erkenning van het wereldpaspoort als internationaal 

reis- en identiteitsdocument werd omgezet in nationale wetge-

ving door Burkina Faso, Ecuador, Mauretanië, Tanzania, Togo 

en Zambia. Verder erkennen ook 174 V.N.-lidstaten inclusief de 

Benelux-landen het paspoort vanuit de bepalingen van het inter-

nationaal recht.

7. Beperkingen en problemen binnen Nederland

Tengevolge van de door Nederland geratificeerde UDHR 

uit 1948 en de daaropvolgende Ellsworth Declaration kunnen 

V.N.-erkende staatlozen en vluchtelingen niet worden verplicht 

zich in te schrijven in een landelijk bevolkingsregister of in de 

gemeentelijke basisadministratie. Krachtens de (afwijkende) 
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nationale wetgeving kunnen zij wel tijdelijk of permanent van 

ambtswege worden ingeschreven op het adres waar zij langer dan 

180 dagen per jaar verblijven.

Een ongewenst neveneffect van deze internationale rechts-

bepaling is dat alleen al in Nederland naar schatting tussen de 

10.000 en 15.000 personen wettig verblijven zonder dat zij echter 

formeel zijn ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. 

Hoewel zulke personen een geldige verblijfstitel in Nederland 

kunnen aantonen en derhalve niet worden aangemerkt als illegalen, 

kunnen zij zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelin-

genregister ook geen aanspraak maken op sociale zekerheid en 

op een aantal in de nationale wetgeving opgenomen rechten voor 

geregistreerde ingezetenen van vreemde origine.

Een laatste probleem voor wie in de Benelux verblijft 

enkel op basis van het V.N. wereldpaspoort is dat zijn of haar 

identiteit door bevoegde nationale ambtenaren slechts kan worden 

geverifieerd bij ambtenaren van de World Service Authority in 

Washington, eventueel via het UNRIC, een verificatieprocedure 

die aanzienlijk langer kan aanslepen dan bijvoorbeeld via het 

gemeentelijke bevolkingsregister.

8. Verwijzingen

Zie voor de asielaanvraag de volgende website: 

http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwet-

tige-vlucht-van-kroon-en.html
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We hebben nu wat zaken doorlopen die te maken hebben 

met en over hoe een soeverein mens te zijn. Zelf heb ik de koning 

van Nederland al geruime tijd de rug toegekeerd omdat ik achter 

vele duistere zaken kwam en me niet kan verenigen met een fami-

lie en de koning die mij als mens laag laat dalen. Ook ben ik van 

mening dat de mens meer heeft te doen dan alleen “dienaar” te 

spelen voor enkele machtswellusten. Om op een redelijk simpele 

manier je soeveraniteit op te eisen kun je je aansluiten bij al vele 

duizenden, via deze website. Zij zijn de mensen die je door de 

papierenmassa leiden en zorgen dat je een vrijheid terug krijgt. 
Bron: http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

Maar er is nog een andere manier om je vrijheid te claimen 

of althans je vrij te wringen van het systeem en dat gaat op de 

manier via “Courtesy Notice’”. Lees de gehele gedachtegang en 

manier van werken in het volgende stuk.

13-7 OPPT “One People’s Public Trust”

De “One People’s Public Trust” legt Rechtmatig Beslag 

op Corporaties, Banken en Regeringen wegens het bedrijven van 

Slavernij en Private Geldsystemen
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17 Februari 2013, Vertaling door: Andy Whiteley, mede 

oprichter van Wake Up World en Wezen van de Schepper. Vele 

van jullie hebben ervan gehoord .... vele ook niet.

Op 25 December 2012 werd Openbaar aangekondigd, dat 

er beslag werd gelegd op het systeem van Corporatief gecontro-

leerde Regeringsoverheersing. Rechtmatig beslag gelegd ... door 

één van hun eigen mechanismen. De “Machten die Zijn” zijn nu 

de “Machten die Waren” (The “Powers That Be” are now the 

“Powers That Were”). Alle Schulden zijn uitgewist en op Corpo-

raties inclusief maar niet beperkt tot Corporatief gecontroleerde 

Regeringen, is beslag gelegd. Natuurlijk zullen zij doorgaan in 

de hoop dat wij met hen meespelen. Maar dank zij een serie van 

UCC (Uniform Commercial Code) registraties, gemaakt door de 

One People’s Public Trust (OPPT) is die keuze nu aan jou. Een 

nieuw raamwerk voor sociaal bestuur is nu effectief; een Feit, dat 

door het “legale” raamwerk van de corporatief gecontroleerde 

voorganger geratificeerd werd.

Met andere woorden ...

WIJ ZIJN VRIJ !!!

Maak het je gemakkelijk want dit is een lang artikel, maar 

wel één die je niet aan je voorbij wilt laten gaan!

One People’s Public Trust (Machtiging tot Beheer van 

het) Publieke Goed van het Volk, dat Eén is! Het resultaat van de 

rechtsgeldige acties die door de OPPT zijn genomen, hebben voor 
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veel opschudding gezorgd. En zo hoort het ook! Het potentieel 

voor positieve veranderingen die het creëert is monumentaal!

 

Maar voordat we verder gaan wil ik jullie eerst vertellen 

over “wat er gebeurd is”, en “hoe het er voorstaat”. Corporatief 

gecontroleerde Regeringen en corporatief gecontroleerde Media 

weigeren om hun eigen “ter ziele gaan” aan te kondigen wat voor 

de hand ligt. Dus als geïnformeerde wereldburgers, is het volgens 

mij onze rol om te begrijpen wat er gebeurd is en hoe, zodat we 

anderen kunnen informeren ... en uiteindelijk het proces te starten 

van Wereldwijde Veranderingen waar we allemaal op hebben zitten 

wachten. Maar Eerst, Een Realiteit Check.

Sta mij toe dat ik je, voor ik verder ga, eerst een paar 

feiten voorleg.

13-7a Regeringen zijn/waren Corporaties/Ondernemingen

Het Corporate Government phenomenon /corporatief 

gecontroleerde Regeringsfenomeen laat niet alleen zien hoe “re-

geringen” zich gedragen als Begunstigde (niet als Beheerder) van 

het Regerings Trust (het goed waarover zij het beheer hebben), 

maar het papierspoor bewijst het ook nog eens! De Verenigde 

Staten, Canada, Australië, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Italië, Brazilië, Japan, Zuid Afrika ...(AD: en ook The State of 

TheNetherlands ofwel de Nederlandse Staat) ... en de lijst is nog 

veel langer ... het zijn allemaal corporatieve ondernemingsen-

titeiten met een grondslag in de VS, geregistreerd als dusdanig 
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bij de United States Security & Exchanges Commission... (VS 

Aandelenbeurs Commissie) ... en zodoende opererend ten koste 

van de rest van ons. “Het Systeem” is van nature (oligarchical in 

nature) heerschappij van de 1%, het is erop gericht dat alleen “een 

paar” profiteren terwijl de rest werken om het te ondersteunen.

13-7b Personen zijn/waren Corporaties/Ondernemingen

Bij geboorte, wordt er een geboortecertificaat aanvraag 

getekend door je ouders die door de corporatief gecontroleerde 

Regering wordt gebruikt om een Trust/Fonds te beginnen/openen 

in jouw naam. Dit Trust/Fonds dient als zakelijk onderpand, en er 

wordt een zakelijk onderpand rekening gecreëerd en gefinancierd 

in jouw naam. Jij bent de Begunstigde van dit Fonds ... maar 

niemand vertelt jou dat het bestaat. Wanneer jij geen Testament 

opmaakt voor je zevende levensjaar, verklaart de corporatief ge-

controleerde Regering jou als overleden onder admiraliteitswet 

nota bene! En word jij door het systeem officieel als “verdwenen 

op zee” beschouwd. Serieus. De Corporatief gecontroleerde 

Regering neemt vervolgens financiële controle over jouw bezit, 

en zij, wetende dat de meeste van ons daadwerkelijk ouder dan 

7 jaar worden, gaan verder door ons als levende slaven te behan-

delen. De fondsen/ tegoeden die geschapen werden toen je leven 

gemonetariseerd werd (middels je geboortecertificaat) met jou 

als onderpand, worden aan je geleend wanneer je een banklening 

aanvraagt, hypotheken etc. Jij wordt vervolgens gedwongen te 

werken om deze tegoeden terug te betalen aan het systeem, plus 
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rente. Legaal gezien, heb jij geen rechten omdat jij vanaf de leeftijd 

van 7 jaar officieel geacht wordt dood te zijn. Pech gehad.

13-7c Massa Media

Massa Media zijn het instrument dat door de corporatief 

gecontroleerde regeringen gebruikt wordt om propaganda direct 

bij jullie thuis te bezorgen. Het wordt gebruikt om de publieke 

perceptie van corporatief gecontroleerde Regeringshandelingen 

en niet handelingen te manipuleren; om sociale normen, grenzen, 

gedragingen, en troep te verkopen door een “behoefte” te creëren, 

en je dan een product voor te houden om aan die behoefte te vol-

doen. En het stopt niet bij de Media; de psychologie van het “oude” 

model wordt ook ondersteund door educatieve en religieuze in-

stellingen. Corporaties, Regeringen en Media vertellen allemaal 

dezelfde leugens. Zij zijn allemaal onderdeel van hetzelfde beest.

13-7d Slavernij

Het resultaat is, dat de economische structuur van de 

wereld een mechanisme van slavernij is/was

Slavernij is een systeem waaronder mensen behandeld 

worden als eigendom, en gedwongen worden om te werken. 

Slaven worden tegen hun wil gehouden vanaf de tijd van hun 

gevangenschap, aankoop of geboorte, en hun recht ontnomen om 

weg te gaan, of te weigeren om te werken. Klinkt dat bekend? Je 

werd geboren in “het systeem” zonder enige zeggenschap in de 
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werking ervan. Je werd opgevoed en geleerd om aan het systeem 

bij te dragen. Je moet uitputtende uren werken in het systeem, 

en je moet belasting betalen aan het systeem. Je moet je houden 

aan de regels van het systeem waarvan de meeste gerelateerd zijn 

aan bezit en eigendom, anders word je gestraft door het systeem. 

Vanwege het ontwerp, brengt het systeem alleen overvloed voor 

een select gezelschap, en vele anderen verhongeren. Maar als het 

je niet aanstaat, kun je het systeem niet verlaten. Het systeem “be-

zit” alles, iedereen en overal. Tot nu toe, had je één mogelijkheid: 

meespelen. Het is als in een casino leven zonder een uitgang. En 

het casino wint altijd. 

Wanneer werden onze Regeringen corporatief gecontro-

leerd? Het begon allemaal met de introductie van het Reserve Bank 

systeem. Toen de Federale Reserve Act werd geïmplementeerd in 

de Verenigde Staten in 1913, waarschuwde Congreslid Charles 

Lindberg het Congres van de VS in een congresbericht van 22 

December, 1913 (vol.51) dat een onvermijdelijke consequentie 

van het institutionaliseren van het Federale Reserve Systeem was, 

dat gebruik makend van hun macht van inflatie en deflatie over 

de economie de corporaties de controle zouden overnemen. In de 

woorden van Congresman Lindbergh’s: “Van nu af aan, zullen 

depressies wetenschappelijk gecreëerd worden”. En zo gebeurde 

het. In 1929 crashten de “Machten die Waren” met opzet de aande-

lenmarkt. Hoe? Fluctuaties in de aandelenmarkt worden gedreven 

door emotie. Vlak voor de 1929 crash, werd er opwinding in de 

markten gecreëerd wat een periode van inflatie tot gevolg had. Zij 

die de controle hadden, verkochten hun aandelen voor premium 
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(hoge) prijzen, om daarna vervolgens paniek te creëren in de markt. 

En, toen de prijzen ineen zakten, kochten zij hun aandelen terug 

voor bodemprijzen en elimineerden de noodlijdende concurrentie 

in één keer. 

In het kort, de Grote Depressie was kunstmatig gefa-

briceerd, zodat de grote corporaties die de aandelenmarkt con-

troleerden, konden profiteren door regeringen geld te lenen dat 

nodig was om te herstellen van de door hun georganiseerde in-

eenstorting. Soevereine naties werden uiteindelijk gedwongen om 

schuldovereenkomsten te sluiten welke, vanwege hun opzet, nooit 

terug betaald konden worden. En, toen nationale schulden zich 

begonnen op te stapelen, was het “slavernij door schuld” model 

een formaliteit ... en namen corporaties de controle over. Vandaag 

de dag, continueren de corporatief gecontroleerde Regeringen dit, 

door zich voor te doen en te vermommen als echte regeringen. 

Het Reserve Bank systeem (welke nu de westerse economieën 

domineert) blijft doorgaan met het afwisselen van periodes van 

“Marktexplosie” en “Marktcrisis” en het strategisch aantrekken 

en loslaten van de aanvoer van de hoeveelheid geld en krediet. 

De huidige Wereldlijke Financiële Crisis is een perfect 

voorbeeld. Terwijl de Media zijn rol speelt door het emotionele 

beïnvloeden van de aandelenmarkten en het faciliteren van po-

litieke onwaarheden. Maar de complexe campagne ondernomen 

door de OPPT, heeft op het corporatieve systeem beslag weten 

te leggen. Alle corporaties/ondernemingen, inclusief Regeringen 

en Banksystemen, zijn nu uitgeroeid door gebruikmaking van 
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hun eigen mechanismen van commerciële regelgeving. Wettig 

gesproken is het een zaak van, het oude trust/fonds eruit en het 

nieuwe erin! Dus is dit het “Omverwerpen van de Regering”? 

Nee, dit is het omverwerpen van de corporaties die zich, tot aan 

nu, hebben voorgedaan als regering. Wanneer je begrijpt dat “re-

geringen” eigenlijk corporaties zijn die in het geheim de grond-

wetten van soevereine naties hebben overschreven, dan kan hun 

ter ziele gaan alleen maar gezien worden als “lang over tijd”. De 

fraude van de regering is echt. En tenslotte door hun onvermogen 

de UCC aanspraken te weerleggen is het complete corporatieve 

regeringscomplex schuldig aan fraude, verraad en slavernij. Naar 

internationaal recht, heeft de OPPT in naam van het Ene Volk 

(One People) het recht om vergoeding te eisen voor deze crimi-

nele handelingen. Zij kiezen ervoor om beslag te leggen en al de 

corporaties, banken en regeringen die verantwoordelijk zijn op 

te heffen, en alle goederen en infrastructuur van deze entiteiten 

verbeurd te verklaren, inclusief alle goud en zilver dat door het 

banksysteem als activa wordt gehouden en plaatst ze in de handen 

van de One People (Eén Volk). 

Zie het niet zozeer als een omwenteling, maar meer als het 

terugvinden van gestolen bezit. Het handelen van de OPPT is in 

essentie het terugvorderen van wat van ons is, als soevereine we-

zens van deze planeet. Universele Wetgeving, Gewoonte Recht, en 

de UCC (Uniform Commercial Code) zijn nu de heersende wetten 

van de planeet. (Ik zal later de mechanismen in detail beschrijven 

die door de OPPT geïmplementeerd zijn om de noodzakelijke 

functies van bestuur te kunnen vervangen). 
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13-7e UCC: De Bijbel van Commercie

De UCC is de bijbel van de commercie; het dicteert pre-

cies de manier waarop in internationale handel en commercie 

gehandeld dient te worden. In feite draait het gehele commerci-

ele systeem rond de UCC wetgeving. Wanneer je hypotheek is 

geëxecuteerd of je auto is ingenomen, gebruikt de bank het UCC 

proces om dit te doen. Maar UCC wetgeving wordt niet onder-

wezen in rechtenstudies. Het blijft het domein van corporaties en 

hun functionarissen, die wanneer nodig hun juridische afdeling 

medewerkers in UCC wetgeving opleiden en zo de kennis van dit 

belangrijke mechanisme “binnenshuis” houden. Maar één van de 

beheerders van de OPPT had professioneel enige tijd met UCC 

wetgeving te maken, en begreep van dichtbij hoe de “Machten 

die Waren” de UCC manipuleerde om het financiële systeem van 

de Verenigde Staten op zeer hoog niveau te controleren, UCC 

expert, moeder, en OPPT speerpunt Heather Ann Tucci Jarraf 

gebruikte de beslaglegging op haar eigen huis als proefkonijn. Zij 

vocht de beslaglegging aan middels het UCC proces, en ontdekte 

daarbij simpel gesteld dat het VS rechtssysteem het corporatieve 

systeemonveranderlijk steunde. Niet verrassend eigenlijk, gezien 

het feit dat 99% van onze wetten gerelateerd zijn aan eigendom 

.....of commercie. Na bijzonder zorgvuldig onderzoek, conclu-

deerde de OPPT dat de corporaties die onder de vermomming van 

regeringen en financiële systemen opereerden, verraad pleegden 

tegen de volkeren van deze planeet zonder dat de mensen hier 

weet van hadden, erom gevraagd hadden of hun toestemming 

hadden gegeven. Het eindrapport van het onderzoek kun je hier 
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vinden. Dus ... om beslag te leggen op “het systeem”, hebben de 

beheerders van OPPT een val gezet met gebruikmaking van de 

legale structuur die voorhanden was DOOR “het systeem”. Hoe 

Hebben De Beheerders Beslaglegging Voor Elkaar Gekregen? De 

OPPT wordt geleid door Beheerders Caleb Skinner, Hollis Randall 

Hillner and Heather Ann Tucci Jarraf. 

De OPPT werd opgericht toen de Beheerders zelf een 

verbond aangingen met en daardoor ook herstellend de Trust/het 

Fonds dat was ingekaderd in de originele Grondwet van de VS 

van 1776; de grondwet die verlaten was toen de regering van de 

VS in 1933 gecorporatiseerd werd. De OPPT verbond toen iedere 

individu op de planeet aan deze Trust als de begunstigden in bil-

lijkheid, bekend als “het Ene Volk, gecreëerd door de Schepper”. 

Hierdoor, hadden de Beheerders een Trust ingekaderd dat superi-

eur is aan ieder ander een Trust tussen de Schepper en de “staten/

vormen van zijn” van de Aarde. De “staten/vormen van zijn” van 

de Aarde zijn de begunstigden van de Schepper als de bewaarders 

van de Scheppers manifestaties op Aarde. Rechtmatig gesproken, 

kan er geen hogere claim zijn dan die van de OPPT ... behalve één 

die gemaakt is door de Schepper. De rijkdommen van de Aarde 

die in de UCC documenten gespecificeerd worden als het goud 

en zilver van de wereld, kunnen daardoor niet in bezit worden 

gehouden, aan ons verkocht worden voor een prijs, uitgemeten 

worden in “salaris” hoeveelheden om slaven van ons te maken, 

of onthouden worden om armoede of gebrek te creëren. Onder 

de OPPT, zijn we allemaal gelijk. De rijkdommen van de Aarde 

behoren evenredig aan ons allemaal toe. Dat is ons geboorterecht. 
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Nu is het wet. Tussen 2011 en 2012, legden de Beheer-

ders een complexe serie van registraties vast ten behoeve van zijn 

Begunstigden. Volledige details van de OPPT registraties bij de 

UCC kunnen gevonden worden op hun website: http://people-

strust1776.org. Wees gewaarschuwd: het is zeer zware juridische 

kost en speciaal gemaakt voor juristen en ter onthulling, niet om 

de handelingen en de implicaties van de OPPT te communiceren 

naar het algemene publiek. Echter, de Beheerders werken direct 

samen met de wereldwijde “alternatieve media” om er voor te 

zorgen dat het publiek de juiste, duidelijke en relevante informa-

tie ontvangt. Om deze documenten samen te vatten: Begrijpend 

dat corporaties, regeringen en banken allemaal één en hetzelfde 

zijn, werd een “Opdracht voor Weerlegging” (Order of Finding 

and Action) ingebracht tegen “de schuldenaar”, (the debtor) een 

juridische entiteit, via het UCC proces gecreëerd, die alle cor-

poratieve entiteiten omvat. De registraties claimen dat de schul-

denaar “wetend, willend en met opzet verraad heeft gepleegd” 

door het “bezitten” beheren, ondersteunen en het bijstaan van 

private “geldsystemen” en het “beheer van Slavernij Systemen 

gebruikend tegen ... burgers zonder hun wetende, willende en 

weloverwogen toestemming”. (The filings claim that the Debtor 

“knowingly, willingly and intentionally committed treason” by 

“owning, operating, aiding and abetting private moneysystems” 

and “operating Slavery Systems used against... citizens without 

their knowing, willing and intentional consent”). 
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UCC registraties (filings) zijn publieke registers, die via 

standaard administratieve processen tot stand komen. Wanneer een 

entiteit (in dit geval “de schuldenaar”) met een claim geconfron-

teerd wordt, krijgt hij het recht van weerlegging (tegenbewijs). 

Wanneer weerlegging niet binnen de gevraagde termijn wordt ont-

vangen, wordt er een handeling voor verzuim aangewend (default 

action), gevolgd door opheffing van deze entiteit; in dit geval, op 

grond van het nalaten om de beschuldigingen van verraad door 

“the One People” te weerleggen. Het belangrijke punt om hier te 

begrijpen is dat een UCC registratie als wet staat, wanneer het 

niet weerlegd wordt. En in dit geval, zorgden de Beheerders van 

de OPPT ervoor dat zij een wettige situatie creëerden waarin de 

individuen en entiteiten die “de schuldenaar” vormen niet in staat 

waren om iets te weerleggen. Hoe konden ze ook? De claims van 

slavernij en fraude zijn waarheid. Vanzelfsprekend was er geen 

weerlegging ontvangen. De “Schuldenaar’ is daarom schuldig 

aan verraad. Als uitkomst, wordt op corporaties beslag gelegd 

en worden hun activa teruggevorderd. De rijkdommen van onze 

planeet zijn teruggekeerd bij de mensen, “the One People”. Alle 

corporatie/onderneming schulden zijn ingelost. ‘Het Systeem’ is 

opgeheven. Het publieke register laat dit zien. De UCC registratie 

staat als internationaal recht. Door de voorwaarden van het systeem 

zelf, bestaat het systeem niet meer.

Wij zijn vrij !!!

13-7f Wat betekent dit allemaal?

Rechtmatig kan niemand als een superieure autoriteit 
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tussen jou en jouw relatie met de Schepper staan. Door het con-

trolemechanisme van de economie en de regering verwijderd te 

hebben, geeft de OPPT ieder individu volledige verantwoorde-

lijkheid, zijnde persoonlijk verantwoordelijk voor zichzelf en 

voor het zeker stellen van de rechten van vrije wil van anderen. 

Er bestaat geen structurele bevel hiërarchie meer. Geen regels. 

Geen corporaties meer om achter te verschuilen. Jij bent zoals de 

Schepper het bedoelde, een Wezen en een bewaarder van onze 

planeet en haar bewoners. Dit is een GIGANTISCHE paradigma 

(model) wisseling, en eentje die ongetwijfeld enige tijd vergt om 

volledig te realiseren. De systemische barrières die onze vrije 

wil en keuzes belemmerden zijn nu verwijderd, wat uitdagingen 

brengt in de manier hoe wij onszelf zien en de manier waarop we 

keuzes maken in ons leven. We leven nu op papier tenminste in 

een systeem van zelf verantwoordelijkheid. De OPPT registraties 

registreren dit voor altijd, en op zo’n manier dat jouw vrije wil 

nooit meer van je afgepakt kan worden zonder dat jij er van op 

de hoogte bent.

Tot nu toe, is ons bestaan onder het voorgaande slavernij 

systeem een constante worsteling geweest; een worsteling om 

werk en familieverplichtingen in balans te brengen; een wor-

steling om “de eindjes aan elkaar te knopen”, een plek om je 

te “veroorloven”om te kunnen leven, een plek om te bestaan. 

Maar in een wereld van overvloed speciaal ontworpen door de 

Schepper om in jouw behoeften te voorzien, was deze worsteling 

niet een natuurlijke staat van zijn. Het was eerder het resultaat 

van een psychologische oorlog die tegen ons werd uitgespeeld. 
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En het werkte! Het hield ons mensen onder controle, hield ons 

werkende als “goede kleine lieve slaven”, en zorgde ervoor dat 

de winsten bleven binnen stromen voor de bevoordeelde 1% die 

de “macht”hadden. Maar vandaag de dag, door hun eigen voor-

waarden, bestaat “het systeem” niet langer. Velen van ons zagen 

“het systeem” voor wat het was. Velen ook niet. Velen geloofden 

niet dat “het systeem” ook maar een systeem was. Velen zullen 

het zich binnenkort realiseren. Ongeacht, wanneer het ter ziele 

gaan van het oude paradigma (model) voet aan de grond krijgt 

en zichtbaar wordt in onze maatschappijen, moet er binnenin een 

ieder van ons een psychologische verandering plaatsvinden. 

Het lijkt misschien overweldigend, maar wij mensen heb-

ben al eerder met een paradigma (model) verandering te maken 

gehad; overweeg de interne en psychologische verandering die 

nodig was voor het Afrikaans Amerikaanse slaven ras toen het 

systeem van onvrijwillige dienstbaarheid werd afgeschaft ... of 

de Duitsers toen de Berlijnse Muur viel in 1989 ... of de inwoners 

van de voormalige Sovjet Unie toen die uiteen viel in 1991 ... of 

de Egyptische mensen die hun dictator afzetten in 2011 ... of de 

IJslandse mensen die hun bankiers en politici gevangen namen 

en hun grondwet herschreven in 2012 ... (IJsland imprisoned their 

corrupt bankers and politicians). Dit type van psychologische 

revolutie is niet nieuw. Maar het brengt wel vele persoonlijke uit-

dagingen teweeg. Dit is een tijd om moedig te zijn, en om moedig 

jezelf te zijn. Zonder een controlestructuur moeten we allemaal 

zelf controle nemen over onze bestemming (lot), en voor het lot 

van onze planeet. We moeten weer leren om keuzes voor onszelf 
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te maken, en beginnen de wereld te creëren waarin WIJ willen 

leven. Net als nieuwe ouders, moeten wij accepteren dat het leven 

niet meer hetzelfde zal zijn als het was ... en zonder een “boek 

met regels” zullen we afstemmen op onze instincten, en leren 

om op nieuwe manieren samen te werken ...samen. Waarom Kan 

Ik De Veranderingen Nog Niet Zien? Wees geduldig ... dat komt 

wel. Maar eerst, moeten we uitvinden hoe het handelen van de 

OPPT het gerechtelijk landschap verandert, en wat dat voor ons 

betekent. Gaat het oude corporatieve systeem vechtend ten onder? 

Natuurlijk. Corporatief gecontroleerde Regeringen gaan door alsof 

er niets veranderd is. En wanneer je doorgaat met het accepteren 

van hun slavernij/schuld systeem, weet ik zeker dat de “Machten 

die Waren” er vrolijk mee doorgaan “om je van dienst te zijn”!

Maar laat je niet voor de gek houden: zij weten wat er ge-

beurd is. Zij weten dat er beslag op hen is gelegd. Zij weten dat hun 

spel over is. Het is nu internationaal recht. Wij hebben de vrijheid 

om vreedzaam, niet met het oude systeem samen te werken. Het 

is tijd om die vrijheid uit te oefenen. Als je het vreemd vindt dat 

de zichtbare “regeringen” zich nog steeds voordoen als dusdanig, 

houdt dan in gedachten ... dat zichtbare regeringen corporatieve 

poppen zijn, en eigenlijk nooit echt iets in de melk te brokkelen 

hadden. Momenteel, willen de voorgaande eigenaren ons doen ge-

loven dat het nog “de normale gang van zaken” (business as usual) 

is. Zij hebben tot nu toe zwaar op geheimzinnigheid gesteund. Zij 

zullen tot het eind toe net alsof doen. Dat is hun manier van doen. 

OPPT Beheerder Heather Ann Tucci Jarraf gaf het volgende com-

mentaar in een recent interview met Freedom Radio dat beschrijft 
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wat haar plan is om deze materie te adresseren: “Voor diegenen 

die zich afvragen wat de reactie van de OPPT op het handelen en 

niet handelen van die mensen die we duidelijk kunnen zien is; het 

zijn de tovenaars en de grote jongens achter het gordijn waarin 

ik geïnteresseerd ben en waar ik voor kom ... en dat weten ze. In 

absolute vrede, en absolute dankbaarheid en genade... Heather.” 

Hoe Om Te Gaan Met “Oude Systeem” Handelingen Tegen Jul-

lie Met het opheffen van het slavernij/schuld systeem, is iedere 

fictieve schuld die je dat systeem zogenaamd schuldig was, ook 

opgeheven. Denk hier even een poosje over na! 

Om jouw soepele transitie uit het oude systeem te facili-

teren, moet je begrijpen welke onmiddellijke oplossingen jij kunt 

toepassen tegen de “oud systeem” handelingen die momenteel 

tegen je worden gebruikt. In twee recente Wake Up World arti-

kelen, hebben we een pre OPPT methode besproken, hoe jij jouw 

autoriteit tegenover het Corporatief Gecontroleerde Regeringsme-

chanisme terug kunt vorderen. Deze methode was geworteld in de 

kennis dat (1) de vroegere regeringen corporaties waren, en (2) 

dat de bewijslast ligt bij degenen, die de autoriteit van legitiem 

regeren claimen, om het te bewijzen. (Je kunt een echte casestudy 

van deze methode bekijken in Scott Bartle’s documentaire What 

the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the “Australian 

Government”) In het algemeen, het kernpunt van deze uitdaging 

was: “Jij hebt een claim op mij gemaakt, en ik zou graag aan jouw 

vorderingen gehoor geven ... hoewel ik me er eerst graag even van 

wil vergewissen dat ik met de juiste mensen van doen heb. Laat 

alsjeblieft aan mij zien dat jullie de ware regering representeren 
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zoals die bij grondwet is vastgelegd bij de vorming van dit land.”  

In deze situatie, wanneer de Corporatief Gecontroleerde Rege-

ringsentiteit verzuimd heeft om zijn legitimiteit te demonstreren, 

kun je de controle over de interactie overnemen en jouw Termen 

en Condities voorleggen, waaronder iedere interactie tussen jou 

en die entiteit doorgang kan vinden. 

In een post OPPT wereld, is jouw proces om de autoriteit 

van zogenaamde “Corporatieve zaakwaarnemers” aan te vechten 

(inclusief diegenen die claimen dat zij de regering representeren) 

eigenlijk: “Ik zou graag aan uw vorderingen gehoor geven ... echter 

in UCC recht is er een registratie die niet is weerlegt; die beslag 

legt op de entiteit die jij claimt te representeren. Jij opereert nu 

onder je eigen verantwoordelijkheid. Staak alsjeblieft je claim op 

mij. Wanneer je besluit met deze claim verder te gaan, zal iedere 

toekomstige interactie tussen ons onder de volgende condities 

zijn ...”. Weet dat de zaakwaarnemer niet langer een corporatieve 

entiteit vertegenwoordigt, men zou het individu een Courtesy 

Notice (bericht uit beleefdheid) moeten overhandigen, inclusief 

de “Voorwaarden & Condities” waaronder jij bereid bent om 

toekomstige interacties aan te gaan. 

Dit informeert hen, en geeft hen tegelijk de mogelijk-

heid om hun onwettige claim tegen jou in te trekken. Wanneer 

de zaakwaarnemer wederom contact met je opneemt, genereren 

zij een persoonlijk contract tussen jullie, en laten zien dat zij de 

voorwaarden die jij geleverd hebt, accepteren. Wanneer een tweede 

zaakwaarnemer van dezelfde zogenaamde (voorheen) corporatie 
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contact met je opneemt over dezelfde claim, herhaal het proces dan 

ook met dit individu. Weet, corporaties bestaan niet meer. Jij hebt 

alleen met andere individuen te maken. Gedetailleerde richtlijnen 

om je eigen “Courtesy Notice” en Voorwaarden & Condities te 

maken vind je hier www.oppt in.com/documents. 

De Macht aan JOU om te bepalen. Openbaar besef (be-

wustzijn) van het nieuwe paradigma (model) zal tijd vergen om 

zich te manifesteren in onze maatschappij. Laten we totdat de 

implicaties van de OPPT wijd en zijd bekend zijn en aangeno-

men worden in de samenleving, alsjeblieft respectvol omgaan 

met diegenen die er nog niet van op de hoogte zijn. Uiteindelijk, 

wanneer individuen wakker worden voor het nieuwe paradigma, 

zullen zij simpelweg stoppen met het vertegenwoordigen van de 

(voormalige) corporaties. Maar wanneer je in de tussentijd een 

Courtesy Notice aan een individu zult moeten overhandigen, 

eer dan jouw positie van kennis, en gebruik de gelegenheid om 

hen respectvol te informeren. Het grondpersoneel van de (voor-

malige) Corporaties, Banken, en Regeringen zijn net als jij en 

ik; zij zijn/waren ook slaven van het systeem. Zij kennen alleen 

de waarheid nog niet, dat is alles. In het geval van “wettelijke” 

handelingen, wordt het niet aanbevolen om een Courtesy Notice 

met Voorwaarden & Condities aan een (voormalige) politieagent 

te overhandigen wanneer hij je naar de kant van de weg haalt. 

Wederom, zij zijn net als de rest van ons ... en realistisch gezien 

arresteren ze je waarschijnlijk en “klagen ze je aan” wanneer je 

hen op deze manier benadert. Totdat de openbare bewustwording 

het punt van verzadiging bereikt heeft, raad ik je aan om aan de 
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gewone agent (grondpersoneel) gehoor te geven, en om hem later 

een Courtesy Notice te faxen, e-mailen, aangetekend te versturen 

... of persoonlijk te overhandigen. Mocht het escaleren tot een 

rechtszaak, stelde Magistraat/Rechter op dezelfde manier op de 

hoogte vóór jouw geplande rechtszaakdatum. Ik beveel het je niet 

aan om de Rechter voor het dilemma te plaatsen door hem de 

Voorwaarden & Condities pas in de rechtbank te overhandigen. 

Wanneer je respectvol bent en hen toestaat de Courtesy Notice 

in privé te laten lezen voor jouw voorkomen, bereik je een beter 

resultaat voor alle Wezens die bij deze interactie betrokken zijn. 

Weet: Het proces van het overhandigen van een Courtesy 

Notice is net zozeer een lering voor diegenen aan wie het wordt 

overhandigd, als dat het een oplossing voor de situatie is. Samen-

werking tussen individuen is de sleutel om het nieuwe paradigma 

te manifesteren in onze samenleving. Vanwege de afwezigheid van 

enigerlei berichtgeving betreffende dit onderwerp door corporatief 

gecontroleerde Media publicaties, zal openbare gewaarwording 

van de One People’s Public Trust alleen plaatsvinden door het 

respectvol delen van informatie binnen onze samenlevingen en 

netwerken. Uiteindelijk, zijn wij “Eén Volk, door De Schepper 

gemaakt”. “One People, created by The Creator”. Welke Mecha-

nismen Worden Er Aangeleverd Door De OPPT? Met het rechtma-

tig opheffen van de Corporatief gecontroleerde Regeringen komt 

ook de ontbinding van de veelheid aan statuten en reguleringen, 

die gecreëerd zijn door diens gerechtelijke en administratieve 

raamwerken. 



399- De MATRIX Deel2

Als Begunstigden van de One People’s Public Trust, zijn 

UCC, Universele Wetgeving en het Gewoonte Recht, de enige 

regels die van toepassing zijn. Universele Wetgeving is in essentie 

het overbruggende principe voor het besturen van gedrag tussen 

individuele mensen. Universele Wetgeving wordt uitgedrukt als 

“iedere keuze van vrije wil is toegestaan, mits het niet de vrije 

wils keuze van andere wezens belemmert”.

Dit is fundamenteel aan het raamwerk van de OPPT. 

Gewoonte Recht refereert aan wetten van precedenten, die door 

beslissingen van Gerechts en Strafrechttribunalen over duizenden 

jaren ontwikkeld zijn. Gewoonte Recht werkt via het principe dat 

het oneerlijk is om vergelijkbare feiten op verschillende momenten 

anders te behandelen, en op het principe van “breng geen scha-

de toe, veroorzaak geen verlies”.( “do no harm, cause no loss”) 

Om onze transitie naar de post(na) OPPT wereld te faciliteren, 

hebben de Beheerders een nieuw rechtsgeldig raamwerk gecre-

eerd ontwikkeld vanuit Universeel en Gewoonte Recht, wat ons 

toestaat om een nieuwe wereld te bouwen en ons ook toestaat 

het oude systeem te ontmantelen. Iedere persoon en met name 

paraat militair personeel wiens eed is geneutraliseerd door het 

beëindigen van de corporatie waar zij voor werkten, kan zich 

“wetend, willend en weloverwogen vrijwillig” opgeven om zich 

te verbinden aan het One People’s Public Trust “als openbare 

ambtenaren ... om de mensen van de Schepper te beschermen en 

te dienen”. Openbare ambtenaren die er voor kiezen om zich te 

binden aan de Trust zijn: “Gemachtigd en opgedragen om het bloed 

en het leven van alle personen te beschermen en te behouden”.? 



400 - De MATRIX van het systeem

Gemachtigd om “iedereen te arresteren ... agenten en officieren 

... die private geldsystemen ...wettelijke handhavingsystemen 

... en slavernijsystemen ... bezitten, bedien en, assisteren en bij-

staan?” Gemachtigd om “alle private geldsystemen, opsporing, 

overboeking, uitgifte, incasso, en wettelijke handhavingsystemen 

wederom in bezit te nemen?” “Bevoegd als discrete autoriteit ... 

om alle middelen, kracht en strategie te gebruiken... om aan deze 

opdracht te voldoen”. Er wordt daadwerkelijk, aan bereidwillige 

leden van het militaire apparaat een rechtmatig raamwerk aan-

geboden om het Corporatief gecontroleerde militaire apparaat in 

de steek te laten, zichzelf te verbinden met het OPPT Trust, en 

om actief bij te dragen aan het wederom in bezit nemen van de 

activa van de One People (het Ene Volk). En als ik de natuur van 

de mens een beetje kan inschatten, zal een toenemend aantal van 

de zaakwaarnemers de nieuwe “bevelen” graag willen accepteren! 

Maar ... het “handhavingsbevel” betekent niet dat openbare 

ambtenaren zullen komen om de deurwaarder te arresteren die 

bij je komt, omdat je creditcard betaling over tijd is. Het is een 

ieders rol als Wezens van de Schepper om ander grondpersoneel 

te helpen de veranderingen te begrijpen, door hen te informeren en 

hen Courtesy Notices te verstrekken. Het “handhavingsbevel” staat 

in relatie tot de Eigenaren van de in beslag genomen Corporatief 

gecontroleerde Regering structuur; de 1%. Assistentie Centra Voor 

de One People. (Assistance Centres for the One People)

 

“Gemeenschap dienstbaarheid” was duidelijk niet een 

motivator voor de voormalige eigenaren van “het systeem”. 
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Desalniettemin vervulden sommige corporaties noodzakelijke 

functies voor openbare hulpverlening zoals politie en openbare 

gezondheidszorg ... daarmee hopende dat we niet zouden merken 

dat zij corporaties zouden zijn! Dus welke maatregelen neemt de 

OPPT voor openbare diensten? Creator’s Value Asset Centres 

(or CVAC’s) (Schepper’s Waarde Activa Centra) zijn assistentie 

mechanismen ontworpen om de mensheid, de bewaarders van 

de Aarde, te ondersteunen en te dienen. Zij zorgen voor een met 

elkaar verbonden, aarde omvattend netwerk van ondersteuning, 

bemand door zich verbonden hebbende openbare dienaren, die te 

allen tijde volledig aansprakelijk zijn. Zij verzorgen een eenvoudig 

raamwerk van bestuur en administratie, dat acht (8) gebieden van 

functionele processen omvat:

1. Kennis Systemen

2. Communicatie

3. Reizen

4. Transparantie

5. Bescherming & Vredehandhaving

6. Aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid

7. Financiën

8. In Herbezitneming *

* De overbruggingsfunctie van het terug claimen van 

voorraden, bedrijfsmiddelen, infrastructuur en rijkdommen van 

De Schuldenaar, behorend aan de One People, in overeenstem-

ming met de voorwaarden van de One People’s Public Trust. Voor 

iedere voormalige natie op de planeet is er één CVAC filiaal ge-

reserveerd, met als uitzondering het Vaticaan. Ieder CVAC filiaal 
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zal dezelfde diensten bieden en op dezelfde manier opereren als 

de CVAC filialen in andere regio’s. Ieder mens op de planeet zal 

ondersteund worden door ieder en elk CVAC centrum, en ieder 

mens zal toegang hebben tot dezelfde middelen en ondersteu-

ningsnetwerken. Iedere administratieve regio van iedere CVAC 

zal bediend worden door een lokale raad en geleid worden door 

een administrateur (steward), wiens voornaamste taak het is om 

de One People (het Ene Volk) te coördineren en te faciliteren, door 

het maken van beslissingen en bieden van probleemoplossingen. 

De structuur staat ook toe om additionele sub CVAC’s te 

creëren om in nieuwe omstandigheden of initiatieven te voorzien, 

onder voorwaarde dat hun functie ten voordele van alle Wezens 

is en niet de vrije wil van anderen ondermijnd. In een interview 

op The CrowHouse op 15 februari 2013, beschreef OPPT Be-

heerder Heather Tucci Jarraf de CVAC structuur als “een veilige 

en beveiligde plek voor jou om te Zijn en te Doen waar jij voor 

kiest ... indien je maar niet niemand anders schaadt”. Onze moge-

lijkheden zijn letterlijk grenzeloos! (Our possibilities are literally 

boundless!) Per definitie, is het CVAC systeem het tegengestelde 

van het corrupte corporatieve apparaat wat we “Regeringen”noem-

den. Verantwoordelijkheid, meetbaarheid en transparantie zijn 

de hoekstenen van het CVAC raamwerk. CVAC’s zullen ons het 

platform bieden om voor iedereen wetten te vereenvoudigen en 

te verenigen, en om in de behoefte van iedereen wordt voorzien. 

Er wordt verhinderd dat er inbreuk wordt gemaakt op de vrije wil 

van elke entiteit “in enig en ieder bestaan”, en gebonden aan het 
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“behoeden en beschermen van alle creaties, en waarde en activa 

centra” (CVAC’s). 

Opzichters (stewards) en raadsleden zullen onderhevig 

(subject) zijn aan drie (3) maandelijkse vernieuwing van hun ge-

bonden functies, wat er voor zorgt dat openbare dienaren te allen 

tijde verantwoordelijk zijn naar “the One People” (het Ene Volk). 

Om deze redenen, zijn CVAC’s de fundering van een nieuw type 

van bestuur. Het systeem dient nu ons, en niet andersom. En met 

het groter worden van het bewustzijn en de steun van het volk, zal 

de eerste taak zijn om de oude kliek (cabal) te verwijderen. Do-

cumentatie relaterend aan de creatie en voorwaarden van CVAC’s 

is voorhanden bij www.peoplestrust1776.org. Verdere informatie 

zal binnenkort gepubliceerd worden. Voorwaarts Schrijdend als 

“Het Ene Volk”  (Moving Forward As “The One People”). The 

One People’s Public Trust belichaamt een gigantische paradigma 

wisseling. Het voorziet in een structurele verandering die zorgt 

voor energetische verandering die reeds lang over tijd is. De OPPT 

bevestigt onze vrijheid als Wezens van de Schepper voor altijd. Het 

corrigeert via wetgeving de onevenwichtigheden van armoede, on-

gelijkheid en al hetgeen niet langer vol te houden (niet duurzaam) 

is (unsustainability). Het voorziet in een platform waardoor wij 

allemaal de wonderen en rijkdommen van onze planeet kunnen 

ervaren. En door de façade van corporatieve entiteiten en de idiote 

protocollen te verwijderen die de daders daarvan verdedigden, 

zullen we ons energetisch met elkaar herverbinden. Als Wezens, in 

volle verantwoordelijkheid. Ieder in gelijkheid. Zoals we zijn. Vrij.
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Wij zitten in een periode van een enorme sociale, politieke 

en spirituele transformatie. Persoonlijk voelt deze transformatie 

een beetje alsof we tussen twee werelden zitten. Het systemische 

raamwerk dat onze levens zo lang controleerde is verwijderd, 

maar de verandering heeft zich nog niet volledig gemanifesteerd 

in de fysieke wereld om ons heen. Het proces om de corpora-

ties van voorheen om te vormen in wereldwijde coöperaties zal 

ongetwijfeld enige tijd vergen, maar we hebben de rechtmatige 

machtsbevoegdheid om het oude systeem af te wijzen. Maar het is 

nog niet gestopt met het zich als “echt”  voor te doen. We hebben 

ook zoveel beslissingen te nemen! Waar zullen we voor kiezen om 

te ZIJN en te Doen in de nieuwe wereld? Welke mogelijkheden 

zullen we creëren met het CVAC raamwerk? En realistisch gezien, 

wat gaan we doen met de “Machten die Waren”? 

Voorlopig, is het de taak van ieder mens om de vrijheid, die 

de One People’s Public Trust voor ons geregeld heeft, in ons leven 

te manifesteren, en om ook anderen te helpen het te begrijpen, te 

integreren en te manifesteren in hun levens. Vrijheid is niet voor 

niets. Zij komt met verantwoordelijkheid. Freedom is not free. 

It comes with responsibility. Verandering begint bij jou. Change 

starts with you. Doe nu het juiste (ding). Do the right thing now. 

Omarm jouw verantwoordelijkheid. Embrace your responsibility. 

Zegt het voort. Spread the word.

OPPT in. Wij zijn vrij! We are free!

Vertaling door: Andre ; www.peoplestrust1776.org
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Titel originele artikel

One People’s Public Trust Lawfully Forecloses Corporations, Banks 

and Governments for Operating Slavery and Private Money Systems

13-8 Hypotheekhouders - bij schulden 

De tien vragen die iedereen die een hypotheek of schuld 

heeft, aan hun bank moeten vragen!

Jij heb het recht om te weten!

13-8a Ethisch bankieren

1. Heb ik op dit moment een schuld bij de bank? Gelieve 

met ja of nee te beantwoorden.
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2. Gelieve te bevestigen dat de bank het geld werkelijk 

in bezit had wat ze claimt aan me geleend te hebben, voordat 

de lening werd verleend. In andere woorden, heeft de bank het 

geld fysiek in bezit gehad, voordat geld op mijn rekening werd 

bijgeschreven?

3. Zou de bank bereid zijn om de kredietovereenkomst als 

volgt te wijzigen: “Wij, de bank, hebben daadwerkelijk het aan 

jou uitgeleende geld in bezit gehad, voorafgaand aan de lening.”

4. Werd de lening gefinancierd door activa toebehorend 

aan de bank toen de lening werd verleend? In elk geval, gelieve in 

detail het boekhoudkundige proces te beschrijven waarmee mijn 

lening tot stand kwam.

5. Heeft de bank mijn promesse opgenomen als activa 

in haar boeken? Zo ja, hoe is mijn instrument gebruikt om de 

lening tot stand te laten komen en waar is mijn schuldbekentenis/

instrument nu?

6. Neem de bank deel aan een securitisatiestructuren of 

-plannen waarbij schulden / promesses worden gebundeld en 

vervolgens verkocht aan een derde / derden partijen via Special 

Purpose Vehicles (buitenbalansvehikels), beleggingsfondsen, 

entiteiten of soortgelijke processen?

7. In referentie tot punt 6, is mijn lening gesecuritiseerd? 

Zo ja, gelieve mij alle details omtrent deze securitisatie te sturen.
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8. Heeft de bank het wettelijke recht om geld te innen 

waarvan zij beweert dat ik de schuldenaar ben? Zo ja, waar komt 

dit wettelijke recht vandaan als is aangenomen dat de lening is 

gesecuritiseerd?

9. Is mijn lening vereffend door een Special Purpose 

Vehicle buitenbalansvehikel, verzekeringsmaatschappij, of door 

een andere partij?

10. In relatie tot de waarborg aan mij gegeven door de 

bank, is deze als waarborg of onderpand (door)verkocht aan een 

andere partij?

13-8b De 10 vragen verklaard

1 . Heb ik op dit moment een schuld bij de bank? Gelieve 

met ja of nee te beantwoorden.

Voor de hand liggende vraag, toch? Verkeerd. In feite, kan 

jouw bank weigeren om het te beantwoorden. Hier is waarom: Als 

jouw lening werd gesecuritiseerd*, dan ben je niet meer schatplich-

tig aan je bank. Als je niet verschuldigd bent aan je bank, dan is 

naar onze mening, de bank kan geen uitspraak over je doen.Een 

recent arrest in de VS (een van de vele gelijkaardige vonnissen 

sinds 2008) heeft de banken bevolen om uit te betalen US $ 8.5 

billion aan de consument, doordat het gaat over bankfraude. Dit 

is bijna identiek aan wat je moet zoeken.
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In het geval van securitisatie*, is je juridische positie met 

de bank veranderd. Heeft jouw bank openbaren securitisatie* voor 

je? Weet je wel wat het betekent? Waarschijnlijk niet. Daarom moet 

je daarop een beroep doen en volgt het succes van andere landen.

Ook, als de bank wel “ja”  antwoordt op deze vraag, en 

het blijkt dat jouw lening werd gesecuritiseerd*, dan is het onze 

mening dat de bank zich in een positie van fraude en mogelijk 

meineed heeft geplaatst. Dit zou kunnen leiden tot strafrechtelijke 

actie tegen de bank en eventueel de toepassing voor jou.

* Securitisatie of effectisering of vertiteling is een finan-

ciële techniek waarbij activa worden samengevoegd en verkocht 

als verhandelbare securities (effecten). Financiële instituten en 

bedrijven van alle soorten gebruiken securitisatie om de huidige 

waarde van toekomstige kasstromen direct te realiseren.

2. Gelieve te bevestigen dat de bank het geld werkelijk 

in bezit had wat ze claimt aan me geleend te hebben, voordat 

de lening werd verleend. In andere woorden, heeft de bank het 

geld fysiek in bezit gehad, voordat geld op mijn rekening werd 

bijgeschreven?

Het is onwaarschijnlijk dat jouw bank deze vraag zal be-

antwoorden. Ze kunnen echter wel proberen om het antwoord te 

verhullen door het gebruik van slimme taal, dus lees het antwoord 

zeer zorgvuldig.
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Als jouw lening werd gesecuritiseerd, dan werd geld van 

de bank niet gebruikt om de lening te financieren. Daarom kan 

een legitieme lening tussen jou en de bank niet. De bank kan dit 

nooit toegeven, want om dat te doen zou men toegeven dat er een 

leningsovereenkomst met je onmogelijk kon zijn.

Zelfs als jouw lening niet werd gesecuritiseerd, dan nog 

kan de bank deze vraag niet beantwoorden. Waarom? Omdat de 

bank niet hun eigen wettige geld leent. Iets wat je moet weten 

over het bankwezen: banken doen niet geld “leningen uitgeven” 

in de gewone zin van het woord. Dit is een lastig begrip, en werkt 

als volgt: Banken verstrekken geen leningen. In plaats daarvan 

creëren ze een “voorschot”  of “breiden uit”zoiets als “credit”. Dit 

betekent simpelweg dat een magische faciliteit is gemaakt dat je 

voorziet van “geld”  dat is gemaakt uit dunne lucht. Hoe moeilijk 

het ook is voor je om dit te accepteren, het geld geleend aan jou 

werd gesimuleerd (dat wil zeggen virtueel).

Ter illustratie : Een klant stort $100 in hun bank. De bank 

maakt dan snel negen fotokopieën van die $ 100. Ze geven die 

fotokopieën tot negen mensen, voor het opladen van rente op 

elk van die zogenaamde leningen. Dan, als de lening niet wordt 

terugbetaald met rente, nemen ze het in pand gegeven activa als 

onderpand.

In werkelijkheid gebruiken banken niet een kopieerappa-

raat, ze gebruiken een computer. Het geleende bedrag wordt getypt 

in de computer, en hey presto, “magische”  geld wordt gecreëerd 
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uit het niets. Je denkt dat dit geld een lening is of schuld dus je 

voelt je verplicht om het terug te betalen. Er werd echter nooit 

uitgeleend aan je, in de eerste plaats.

3. Zou de bank bereid zijn om de kredietovereenkomst als 

volgt te wijzigen: “Wij, de bank, hebben daadwerkelijk het aan 

jou uitgeleende geld in bezit gehad, voorafgaand aan de lening.”

Als je het mis zou hebben, dan zouden de banken geen 

probleem hebben en voldoen aan dit verzoek. Echter, zie voor 

jezelf: ze zullen niet instemmen met deze wijziging van de over-

eenkomst. Als je lening is gesecuritiseerd, je oorspronkelijke 

overeenkomst is er niet meer bij de bank! Een bank verliest alle 

aanspraak op de leningsovereenkomst en verliest zodra het een 

securitisatie verkochte regeling blijkt te zijn. Men kan een over-

eenkomst niet wijzigen, wanneer ze niet langer wettelijk recht 

op hebben, noch hebben ze het in hun bezit. Bovendien zou een 

schuld aan de bank zijn afgewikkeld als gevolg van de verkoop 

van het actief. Simpel gezegd, het maakt niet uit wat de situatie 

is, de bank heeft het geld wat ze je geleend hebben, nooit zelf 

bezeten. Ze hebben je gebracht in deelname aan een fraude van 

monumentale proporties. De fraude is dat ze je vermogen niet weg 

kunnen nemen zonder de openbaarmaking van de waarheid voor 

zowel jou en de Rekenkamer.

4 . Werd de lening gefinancierd door activa toebehorend 

aan de bank toen de lening werd verleend? In elk geval, gelieve in 
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detail het boekhoudkundige proces te beschrijven waarmee mijn 

lening tot stand kwam.

Als alles legitiem is en eerlijk, dan maken de banken geen 

probleem om uit te leggen hoe je lening tot stand is gekomen. 

Echter, zullen de banken dit niet aan je openbaren. Als je je bank 

deze vragen vraagt, zul je het zelf zien.

Je moet iets anders over bankieren weten: “Geld” Ban-

ken gaan niet om met de werkelijk, fysieke geld. Integendeel, ze 

werken met beloftes om te betalen. Bijvoorbeeld: als een bank 

belooft om je $ 10.000 te betalen, dat zou neerkomen op een 

storting $ 10.000 op je account. Deze borg is terug te vinden op 

je afschrift als een belofte van de bank voor je, voor $10.000. Met 

andere woorden, het lijkt erop dat je $ 10.000 op je rekening, maar 

eigenlijk is dit bedrag maar alleen staat voor $ 10.000 aan toezeg-

gingen van de bank aan jou. De woorden “geld” en “overdracht”  

zijn daarom misleidend. De banken herdefiniëren deze woorden, 

zodat ze hetzelfde klinken in het dagelijks gebruik, maar beteke-

nen iets heel anders dan de juridische en bancaire systeem. Een 

ander woord wat misbruikt wordt is het woord “overdracht”. Een 

transfer is geen overdracht van geld. Het is gewoon een kwestie 

van de bank verschuift hun belofte om A te betalen aan een belofte 

om B. te betalen. Dit is slechts een illusie van een transfer. Weet 

je nog toen je voor het eerst een lening nam? Je gaf de bank een 

belofte, schriftelijk, om betalingen te doen elke maand, met rente. 

Deze schriftelijke belofte om geld te betalen aan de bank, wordt 

het geld dat ze gebruikt om je te lenen! In praktijk is het dus dat 
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je, je eigen lening creëert. Het duurt enige tijd om dit juist in je 

hoofd te krijgen, en we raden je om wat verder op zoek te gaan.

5 . Heeft de bank mijn promesse opgenomen als activa 

in haar boeken? Zo ja, hoe is mijn instrument gebruikt om de 

lening tot stand te laten komen en waar is mijn schuldbekentenis/

instrument nu?

Deze vraag is bedoeld om de banken te misleiden. Je wilt 

een bevestiging van je bank dat ze handelen in verhandelbare 

instrumenten (beloften). Eenmaal toegelaten, zal het meeste van 

wat je zegt bevestigd worden. Vergeet niet, echt geld (goud en 

zilver, of notities die goud en zilver vertegenwoordigen) bestaan 

niet meer. De illusie van geld (bekend als “krediet” of “bank 

beloften”) vervangen stilletjes echt geld, zodat de banken hun 

eigen zakenimperium kunnen financieren door het creëren van 

geld uit het niets, dan is het vragen van rente op. Verhandelbare 

instrumenten (promessen en wissels) dienen in feite als geld. 

Dus, als je de bank een promesse (een schriftelijke belofte terug 

te betalen een lening), ze zetten je belofte in hun belofte. Hun 

belofte = zogenaamde “geld”. Dus je gaf hen het geld dat ze je 

weer als lening geven.

6 . Neem de bank deel aan een securitisatiestructuren 

of -plannen waarbij schulden / promesses worden gebundeld en 

vervolgens verkocht aan een derde / derden partijen via Special 

Purpose Vehicles (buitenbalansvehikels), beleggingsfondsen, 

entiteiten of soortgelijke processen?
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Deze vraag is duidelijk en eenvoudig: we willen dat de 

banken voorafgaande toegeven. We weten dat ze zich bezighouden 

met securitisatie, maar zodra ze dit toegeven aan een klant, dan 

heeft de klant het recht om een scherpe follow - up vraag stellen: 

“nou dan is mijn specifieke lening gesecuritiseerd”. Vergeet niet, 

als je lening is gesecuritiseerd, dan is het hele spel veranderd. Dat 

is uiteindelijk wat we willen, dat de banken ons dat vertellen. Er 

is een zeer goede kans dat je lening is gesecuritiseerd. Je moet 

de waarheid achterhalen, dat is waarom je moet volharden op de 

antwoorden van je vragen.

7 . In referentie tot punt 6, is mijn lening gesecuritiseerd? 

Zo ja, gelieve mij alle details omtrent deze securitisatie te sturen.

Het is jouw recht om te weten over securitisatie. Als je geen ant-

woord krijgt, dan door gaan naar hoger op.

8. Heeft de bank het wettelijke recht om geld te innen 

waarvan zij beweert dat ik de schuldenaar ben? Zo ja, waar komt 

dit wettelijke recht vandaan als is aangenomen dat de lening is 

gesecuritiseerd?

De bank heeft slechts een tegenargument naar dit: er is een 

contract tussen jou en de bank. Echter, als je lening is gesecuriti-

seerd, het contract wordt verkocht! Het is weg. De bank heeft niet 

langer het contract, noch heeft zij het recht op dat contract. Welk 

deel van deze vraag begrijpen banken niet? Als een bank zinspeelt 

of doet alsof ze het hebben, dan zijn wij van mening dat ze fraude 

plegen. Het contract tussen jou en de bank is niets zeggend. Het 
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feit is dat het is verkocht en de bank heeft alle rechten rond dat 

contract verloren. Naar onze mening, de bank kan niet wettelijk, 

ethisch of moreel de schuld van je terugvorderen, omdat ze reeds 

zijn betaald.

9. Is mijn lening vereffend door een Special Purpose 

Vehicle buitenbalansvehikel, verzekeringsmaatschappij, of door 

een andere partij?

Dit zal je schokken, dus wees gewaarschuwd. Wanneer 

een lening wordt gesecuritiseerd, wordt je lening gebundeld met 

andere leningen en vervolgens verkocht aan een derde partij. Als 

je standaard (mist een paar betalingen), dan is de derde partij (een 

zogenaamde SPV - Special Purpose Vehicle) die de verzekering 

draagt. Ze krijgen in voren uitbetaald!

Dit moet worden benadrukt: Als je ziek of je baan verliest, 

of je kunt niet aan je aflossingsverplichtingen voldoen, dan is de 

geheime derden die de handel in je leningen krijgen uitbetaald. 

Ze worden beschermd tegen jouw standaard. Zo dan ... waar is 

je bescherming? Nergens. Je hebt geen bescherming, om jou te 

beschermen zou betekenen om je te informeren over het spel en 

als je eenmaal het spel kent, is het spel afgelopen.

En nog een ding ... als de SPV wordt verzekerd, zodat ze 

betaald krijgen uit je standaard ... en de bank werd uitbetaald voor 

je lening werd gesecuritiseerd. Dus dan ... hoe en waarom zijn 

ze in staat om jouw vermogen af te schermen? En waar gaat het 



415- De MATRIX Deel2

geld naartoe van de verkoop op openbare verkoop? Dit is precies 

waar we tegen vechten en om het bloot te leggen.

10. In relatie tot de waarborg aan mij gegeven door de 

bank, is deze als waarborg of onderpand (door)verkocht aan een 

andere partij?

Dit is de laatste nagel in de doodskist. Simpel gezegd, 

we willen hebben dat de bank niet meer op jouw veiligheid kan 

rekenen. Als ze niet jouw veiligheid hebben, dan kunnen ze niets 

uitsluiten. De banken zullen dit nooit toegeven, want het betekent 

toegeven dat miljarden euro’s in de faillissementen van de activa 

in de afgelopen twee decennia onwettig zou zijn geweest. Dit zou 

leiden tot een lawine van rechtszaken.
Bron: Awaken Longford 

In de praktijk

Door simpel deze vragen te stellen zal de bank afhaken. 

De banken willen niet hebben dat mensen weten hoe ze aan hun 

(niet) geld komen en zeker niet dat ze hun neus steken in bank-

aangelegenheden. Maar we kunnen door een overzicht te vragen 

van je geleend bedrag via de rechter alsnog afdingen. Zie maar 

het komende stuk wat gewoon via de wet grote successen boekt 

momenteel. Het mooie is dat ook lokaal, onder andere de Giro 

bank, zo al schulden kwijtschelden of althans mensen niet meer 

verder laten betalen. 



416 - De MATRIX van het systeem

13-9 Enkele ingezonden stukjes

13-9a Hypotheek problemen, waarom betalen?

Enkele stukjes wat ik gepubliceerd heb en veel stof deden 

opwaaien

Vele mensen hebben hun droomhuis gekocht en zitten 

via een hypotheek 10 tallen jaren of een leven lang vast aan een 

hypotheek. Maandelijks wordt er een groot bedrag van uw reke-

ning afgeschreven wat u zeker wel eens in moeilijkheden brengt.

Maar wat is een hypotheek en hoe geldig is hij eigenlijk?

U gaat een huis kopen en de bank leent u geld en dat be-

drag kan tonnen zijn, naargelang je inkomen dat toe laat. Op het 

bedrag wat u leent zit een verschrikkelijke hoge rente, en dat is de 

winst van de banken. Maar wat leent de bank u werkelijk? NIETS, 

want u ziet niet één cent over de toonbank gaan! Het is namelijk 

allemaal per papier (contracten) geregeld. Erger nog, de bank gaat 

pas bij het tekenen van uw contract zelf geld lenen om het u weer 

uit te lenen. Banken hebben geen eigen geld. Juist, door middel 

van uw handtekening kan de bank snel wat tonnen vrijmaken om 

zo de deal te sluiten die u zo graag wil aangaan met hen. Deze 

handeling is strafbaar en wordt in Nederland al voor de rechter 

met succes uitgevochten. De banken werken illegaal en tegen alle 

wetten in. Als ik geen jas heb kan ik u die niet lenen OF ik moet 

snel ergens een jas lenen en die aan u uitlenen en de rente daarvan 

zelf opstrijken! Die handeling is illegaal volgens diverse wetten.
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Daarnaast ziet u geen geld, simpel omdat er geen geld 

bij te pas komt en alles gedaan wordt via een papiertje wat een 

koopcontract en een hypotheek acte is. Ook deze zijn illegaal daar 

men aan het handelen is en zogenaamd betaald wordt met iets wat 

er niet is. Namelijk geld.

In Nederland (en ook op onze eilanden) zijn er twee ma-

nieren om onder deze oplichting uit te komen en dat kan via een 

“Courtesy Notice” met later een schade claim of u gaat uw naam 

claimen en dan kan een bank geen aanspraak maken op wat u 

heeft afgesloten. Uw naam die beschreven is, is niet van u en valt 

onder de corporatie; Staat der Nederlanden!

Ik raad iedereen aan om dit alles door te nemen met de 

experts van “Ik claim mijn naam” of “OPPT Nederland” die al vele 

mensen hebben geholpen in dit illegaal handelen van hypotheek 

fondsen en banken.

Een belangrijke Jurist in deze zaak is “sven hulleman” die 

momenteel de AMRO/Rabo bank voor het gerecht heeft gedaagd 

ivm restschuld.

john vdf baselmans

13-9b Weg schulden studiefinanciering/lening

Vele jonge studenten worden al heel vroeg geconfronteerd 

met grote schulden voordat ze maar één uur voor een werkgever 
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gewerkt hebben. Vele jaren moeten ze ploeteren voor een schuld 

die zij aangegaan zijn met de staat/bank in zowel Nederland als 

de voormalige Antillen. 

Maar wat als men deze schuld(en) helemaal niet hoeft af 

te betalen!

Inderdaad, je bent een lening/schuld aangegaan met de 

staat/ de bank maar wat als het uitlenen van dit geld illegaal is en 

dat het wettelijk geen basis heeft? Wat, als men weet dat men een 

illegaal contract is aangegaan en dat de verstrekker van de lening 

illegaal bezig is in hun eigen wettenoerwoud?

Ja, je lening(en) is/zijn onwettig en hoeven niet terug be-

taald te worden. De banken worden nu wereldwijd aangevochten 

voor hun illegaal handelen en het afsluiten van illegale contracten 

in al die jaren. Ook worden sinds kort banken in Nederland voor 

de rechter gedaagd (en de voormalige Antillen zullen volgen), daar 

zij speculeren en handelen in geld wat zij niet bezitten. Dat maakt 

dat men van deze schuld af kan komen door puur een “Courtesy 

Notice” te sturen met daarna zelfs een rekening als schadevergoe-

ding voor het illegaal handelen.

Het wordt nu al volop gedaan rond de wereld maar ook 

in Nederland is er een grote groep die weigert nog één illegaal 

gesloten contract af te betalen. Diverse personen hebben al een nul 

rekening ontvangen zoals je kunt vinden op de OPPT website en 

faceboek pagina’s. Het werkt en het is geheel legaal. Juist doordat 
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de lenigingverstrekker je in een illegale situatie heeft gebracht 

en geld uit gaf wat er niet was, kan men dat nooit terugvorderen.

Doe de moeite en ga naar de pagina’s van OPPT Nederland 

en je kunt starten met een schone lei in je carrière leven.

john vdf baselmans

Een nieuw derde stuk wat naar alle kranten is gegaan en al 

op verschillende plaatsen werd geplaatst. Na het ingezonden stuk 

werd meteen alles belachelijk gemaakt en als onzin afgedaan. Dit 

terwijl de eerste successen op Curaçao zijn geboekt. We beginnen 

eerst met het stukje.

13-9c Al uw schulden kwijtgescholden

Simpel even uw bank schriftelijk wat vragen stellen en er 

is een grote kans dat u geen schulden/ hypotheek meer hoeft af 

te lossen.

Er zijn reeds diverse gerechtelijke uitspraken waarbij 

vele mensen op een legale manier via de rechter te horen hebben 

gekregen dat hun hypotheek/schulden zijn kwijtgescholden. Dat 

ging over de eenvoudige vraag die u stelt aan de bank en die is:

“Kunt u me een schriftelijk specificatie geven van de ge-

vorderde bedragen?”
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De bank zal dat hoogstwaarschijnlijk niet doen buiten 

misschien een computeruitdraai (Wat geen specificatie is). Het 

gaat om een brief met specificaties van de gevorderde bedragen.

Als de bank u die niet kan leveren, mag u volgens de 

rechter (in diverse vonnissen al uitgesproken) als klant (lees ge-

dupeerde) stoppen met het betalen van uw schuld!

Maar er is nog een andere methode die aangeeft dat vrijwel 

elke bank u illegaal geld leent en die is de volgende.

U stelt 10 vragen die hier staan en dan zijn wij benieuwd 

welke antwoorden u krijgt (mocht u ze krijgen).

1. Heb ik op dit moment een schuld bij de bank? Gelieve 

met ja of nee te beantwoorden

2. Gelieve te bevestigen dat de bank het geld werkelijk 

in bezit had wat ze claimt aan me geleend te hebben, voordat 

de lening werd verleend. In andere woorden, heeft de bank het 

geld fysiek in bezit gehad, voordat geld op mijn rekening werd 

bijgeschreven?

3. Zou de bank bereid zijn om de kredietovereenkomst als 

volgt te wijzigen: “Wij, de bank, hebben daadwerkelijk het aan 

jou uitgeleende geld in bezit gehad, voorafgaand aan de lening.”
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4. Werd de lening gefinancierd door activa toebehorend 

aan de bank toen de lening werd verleend? In elk geval, gelieve in 

detail het boekhoudkundige proces te beschrijven waarmee mijn 

lening tot stand kwam

5. Heeft de bank mijn promesse opgenomen als activa 

in haar boeken? Zo ja, hoe is mijn instrument gebruikt om de 

lening tot stand te laten komen en waar is mijn schuldbekentenis/

instrument nu?

6. Neem de bank deel aan een securitisatiestructuren of 

-plannen waarbij schulden / promesses worden gebundeld en 

vervolgens verkocht aan een derde / derden partijen via Special 

Purpose Vehicles (buitenbalansvehikels), beleggingsfondsen, 

entiteiten of soortgelijke processen?

7. In referentie tot punt 6, is mijn lening gesecuritiseerd? 

Zo ja, gelieve mij alle details omtrent deze securitisatie te sturen

8. Heeft de bank het wettelijke recht om geld te innen 

waarvan zij beweert dat ik de schuldenaar ben? Zo ja, waar komt 

dit wettelijke recht vandaan als is aangenomen dat de lening is 

gesecuritiseerd?

9. Is mijn lening vereffend door een Special Purpose 

Vehicle buitenbalansvehikel, verzekeringsmaatschappij, of door 

een andere partij?
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10. In relatie tot de waarborg aan mij gegeven door de 

bank, is deze als waarborg of onderpand (door)verkocht aan een 

andere partij?

Hoe dan ook de bank gaat de fout in en zal misschien vraag 

1 nog beantwoorden maar verder zullen ze niet gaan, daar ze dan de 

illegaliteit toe geven! Dat wil uiteindelijk zeggen, stop de betaling 

naar de bank. U stort namelijk geld in een illegale overeenkomst.

Nu komt het, we hebben al dit (eerste methode) gedaan bij 

de Girobank op Curaçao en vanaf dat moment (eind vorig jaar) 

heeft Girobank niets meer van zich laten horen! Men weet dat ze 

(zoals vrijwel elke bank) illegaal bezig zijn. De lening zal nooit 

meer verder afgelost hoeven te worden. Mooier nog, u kunt de 

bank ook voor het gerecht dagen als zijnde oplichting! Er zijn 

al meerdere mensen die op deze manier hun recht op eisen. En 

dan..... weg schuld, weg bank.

Wilt u meer weten? Er is meer informatie en al vele ge-

rechtelijke uitspraken bij methode één die ik u voorlegde. Bij 

methode twee zal er geen rechter aan te pas komen omdat de bank 

het hazenpad zal kiezen. Let wel, dit gaat om elke schuld die u 

denkt te hebben bij de bank.

Voor al die mensen die meer willen weten, bij deze de 

adressen.

https://www.facebook.com/svenake.hulleman

http://www.stopderestschuld.nl/
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Juridisch secretaris Mr. S.P.X. Hulleman / 

Dhr. H.J. Schouten van der Velden

zakelijk mobiel:06 4800 6988 

(Dhr. H.J. Schouten van der Velden)

zakelijk mobiel:06 3910 6084 (Mr. S.P.X. Hulleman)

zakelijk mobiel:06 2734 2440 (Dhr. Sigmond)

Email:info@stopderestschuld.nl

http://oppt-nederland.info/

Voor die mensen die niet verder willen zoeken.

Al vast 2 vonnissen en een filmpje van heer Hulleman waar 

hij 8 uitspraken laat zien.

http://www.findingvoicesradio.com/index.php/NL/

nieuws/278-abn-amro-klanten-mogen-stoppen-met-betalen.html

john vdf baselmans

13-9d De discussie 

De discussie die naar buiten kwam in een open groep. Let 

wel de ene persoon is naar verluidt advocaat/wetenschapper en de 

ander persoon is de woordvoerder van het Openbaar Ministerie!

K.F. “Het is inderdaad allemaal onzin. Uit hoofde van een 

juridisch redactielidmaatschap ontvang ik alle vonnissen inzake 

bank- en effectenrecht die ook maar enigszins van belang zijn. 
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Daarbij zit en zat niets wat in de buurt komt van de onzin die hier 

gedebiteerd wordt!”

N.E.S “Niet geschoten altijd mis? Ga dat de bank wijs 

maken. Indianenverhalen uit Nederland doen de banken hier wei-

nig. Blijf rustig betalen. Doe geen domme dingen wat anonieme 

mensen hierop je proberen wijs te maken.....”

john baselmans-oracle 

Als het onzin is zoals u beweert en puur met totaal andere 

rechtspraken komt en de ware zaken verzwijgt, zou ik u eens aan-

raden om met onze juristen in Nederland maar ook in Australië 

en Amerika contact te treden voordat u zich compleet belachelijk 

maakt.

Ik zal hier voor allen die meer bewijzen willen hebben 

de contacten neer zetten en wij weten dat het werkt en dat het 

gerecht net zoals ook op Curaçao valse voorlichting geeft door 

een vonnis aan te halen wat door een armateur is aangespannen, 

geen probleem blijf betalen.

Voor diegenen die niet mee doen aan deze oplichting de 

volgende adressen.

https://www.facebook.com/svenake.hulleman

http://www.stopderestschuld.nl/

Juridisch secretaris

zakelijk mobiel:06 4800 6988 
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(Dhr. H.J. Schouten van der Velden)

Email:info@stopderestschuld.nl

zakelijk mobiel:06 3910 6084 (Mr. S.P.X. Hulleman)

zakelijk mobiel:06 2734 2440 (Dhr. Sigmond)

http://oppt-nederland.info/

En zoals ik al eerder schreef, ook al op Curaçao zijn de 

eerste schulden kwijtgescholden daar deze illegaal verstrekt zijn. 

En dat zonder enige uitspraak van de rechter!

Heerlijk dat men dit alles aan mijn naam koppelt, terwijl 

ik het alleen maar door krijg van de buitenlandse / Nederlandse 

juristen!

Onze vonnissen

http://www.stopderestschuld.nl/Zaak%201,%20verloren...

http://www.stopderestschuld.nl/Zaak%202,%20verloren...

john baselmans-oracle

Zoals heer K. F. zelf aangeeft hij wil niet geïnformeerd 

worden en wil ook niet enkele vonnissen aanklikken om geïnfor-

meerd te worden. Duidelijk is nu wel gezien de commentaren dat 

er iets verborgen moet worden!! Triest heer K. F. triest om uw volk 

zo te misleiden. Ook hier nogmaals enkele uitspraken.

Sinds 2012 is er geen vonnis meer nodig omdat de banken 

(ook op Curaçao weten dat) wat er fout is in hun wereldje. Dat 

u met uw maatje heer N.E.S. er alles aan doet om alles via een 
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rechter te laten lopen en vast houdt (aan een zienswijze van 50 

jaren geleden) met een rechter, is uw tekortkoming. De centrale 

bank van Curaçao en st. Maarten en als eerste de Giro bank Cu-

raçao weten wat er mis is. Ze verzwijgen dat en zo te lezen in deze 

commentaren gesteund door een justitie die er niet is voor het volk 

maar voor hun “meerdere”. Ik laat aan u over wie die meerdere is.

Ik dring niemand iets op. Ik heb puur neergezet wat 

tientallen juristen rond de wereld. incl Nederlands koninkrijk 

hebben gedaan door vele processen te voeren om af te komen 

van de oplichting van onze banken inclusief die van Curaçao die 

allemaal gelieerd zijn met de Centrale bank die weer valt onder 

de wereld bank!

Ik verplicht u niets en als u uw geld wil doneren aan een 

bankinstelling, doneren is vrij. Maar uitzoeken wat er gaande is, is 

ook vrij en dat is aan u. Ik heb jaren lang samen met vele top ad-

vocaten en juristen hier aan gewerkt en voor mensen op dit eiland 

werkt het al net zoals in Nederland en rond de wereld. Waar het 

zelfs al zo ver is dat banken gesloten worden en bankdirecteuren 

zich ophangen. Want zij worden momenteel in het gerecht allemaal 

voorgedragen voor oplichting, ÉÉN voor ÉÉN. 

john baselmans-oracle

Heer K. F. ik heb u de vonnissen gestuurd en zoals ik al 

vele malen heb geschreven (omdat u niet leest ) De Centrale bank 

en Giro bank Curaçao hebben schulden kwijtgescholden op de 2 

manieren van vraagstelling die ik gepubliceerd heb en u af doet 
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als “onzin”. Daar komt geen rechtbank bij te pas! Als u mij dan 

als leugenaar uit maakt samen met heer N.E.S. is dat omdat er 

wel degelijk zaken verzwegen worden. Als u zaken persoonlijk 

op pakt is uw tekortkoming omdat u meent boven alle zaken te 

staan en zoals we allemaal kunnen lezen niet openstaat voor de 

nieuwe wereld. Onze juristen hebben alles voor u klaar staan maar 

u vertikt contact te zoeken met hen. Als u dan zaken vals hier neer 

zet dan vind ik dat schandalig, zeker in de functies die u bekleedt.

Wij blijven mensen voorlichten over de oplichterij van de 

vele banken. En zoals ik al schreef, dit is nog maar het begin want 

we zijn nu al bezig om zowel de politiek als gerecht aan te pakken 

maar daar wilt u zeker niets van weten als persoon vastgelijmd 

aan een verziekt systeem.

K.F. “U doet een hoop beweringen, maar u toont niets aan. 

U legt mij woorden in de mond om daar kritiek op te leveren. U 

verwijst naar vonnissen die helemaal niet over securitisatie gaan. 

En laat dat nou toevallig een onderwerp zijn waar ik wat vanaf 

weet. U mag mij van alles verwijten, maar u zou dat niet doen 

als u mij wel zou kennen. Ik heb al uw op internet gepubliceerde 

boeken gelezen... Maar ik betwijfel of u mijn wetenschappelijke 

publicaties kent. Ik ben niet alleen advocaat, maar ook weten-

schapper en als zodanig verbonden aan de Radboud Universiteit 

te Nijmegen. Om die reden vraag ik naar een onderbouwing... 

Maar de inhoud en toonzetting van de reacties geeft weinig hoop.”
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john h baselmans 

Heer K. F. ik heb alle bewijzen en HD’s vol aan docu-

menten met rechterlijke uitspraken van de juristen waar ik vele 

jaren mee samen werk om zo ver te komen. Als u uw ogen niet 

wil openen is dat uw goed recht maar u heeft niet het recht om 

mij persoonlijk belachelijk te maken omdat u zaken niet wil 

onderzoeken en wil zien. Het mooie is, ik wil ook u geen hoop 

geven want dat is verloren tijd, maar ik kom op zoals u weet voor 

de lagere klasse en kom met Jip en Janneke taal naar buiten. Na 

10 jaar werken aan de UCC wetten zijn we sinds 2012 beland dat 

zowel de banken als het juridisch systeem geheel aan het vallen 

is. Pijnlijk voor die mensen die er in zitten, dat klopt en daarom 

begrijp ik ook de toon waarop u en heer N.E.S. me aan willen 

pakken als zijnde een leek.

Dat wordt nog eens extra bevestigd doordat u aan gaat ha-

len dat u buiten advocaat ook wetenschapper bent. Ja, dat hebben 

sommige mensen nodig dat weet ik en u weet ook dat ik boven 

deze mensen sta als het gaat om vele zaken. Wat de gevestigde 

onderbouwing wil is een neveneffect van die groepen die zien dat 

ze macht verliezen. Dat is pijnlijk voor hen maar wat weet u meer 

dan ik? Want wat is wetenschap?

- Weet u hoe dat mensen niet meer ziek worden?

- Weet u hoe men in diverse dimensies moet bewegen?

- Weet u hoe men met een slaafs menselijk systeem 

  om te gaan en boven te staan?

- Wat weet u van dat er geen tijd is en geen afstand?
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- Wat weet u van de nieuwe constitutie (grondwet) 

  nieuwe wetten en de vervallen patenten/copyrights?

- Geneest u mensen?

- Wat weet u van het monetaire fonds?

- Wie is uw werkelijke baas en naar welke sekte 

  handelt 98% van de mensen?

Maar ik zou heel graag met u hierover eens willen praten 

maar dan als gelijke en niet dat de ene de andere als belachelijk 

af wil stempelen.

Nogmaals ik kan u alle UCC filings doorsturen en alle 

advocatuur gebrabbel leveren maar dat is voor mij niet het bewijs. 

Het bewijs is die persoon die me net zo juist nog belde met “Hé 

John, je hebt gelijk ook ik hoef niets meer te betalen” DAT is mijn 

bewijs in mijn jip en janneke landje.

Heer K. F. als u werkelijk wil weten, in uw “wetenschap” 

zal men nooit zeggen dat het “onzin” is of “belachelijk”, dat zegt 

in de wetenschap “Ik kan het niet meer volgen”.

Een fijne dag verder

john vdf baselmans

Aantekening: 

Wat duidelijk was dat er dus zaken naar buiten waren 

gekomen die men angstvallig vast wil houden en verbergen. Het 
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mooie was dat uit de juridische hoek de aanval kwam en de bela-

chelijkmakerij. Het is al een tijd gaande dat men vonnissen wil zien 

en als het dan gestuurd wordt dan zijn het deze mensen die het in 

het belachelijke trekken. Wat goed is dat nu veel om de rechtbank 

al gaat, en dat de banken zien dat er niets gewonnen kan worden 

terwijl hier nog geprobeerd wordt om de banken te beschermen 

en dat de burger geen kans heeft. Maar we hebben geen rechtbank 

meer nodig zoals ik net schreef omdat de rechtbank niet meer het 

orgaan is en buitenspel staat in vele zaken en later zelfs in alles. 

Het is gewoon simpel dat OPPT en hun UCC filings het gehele 

rechtssyteem ongeldig heeft verklaard en dat via de vele wetjes 

en regeltjes die zij zelf geschreven hebben.

De mazen in het rechtssysteem, waar ook de advocaten 

van de duivel gebruik van maken, zijn nu ook in het voordeel van 

Jip en Janneke. In zaken de banken is het enkele vragen waar de 

bank zich niet aan durft te branden want zij weten al te goed dat 

ook onze banken op dit eilandje vallen onder een Centrale Bank 

van Curaçao en st. Maarten die verplicht aangesloten zijn bij het 

Internationaal Monitair Fonds, en dat IMF een clubje is van onze 

bekende Rothschild familie die nu met zijn geldberg aan het val-

len is. Ik laat je nu nog wat vragen lezen die ik stelde bij OPPT 

Nederland en het is frappant dat 4 simpele briefjes al het werk 

kunnen doen in de vele onrechtmatige zaken.
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13-10 Een bijzondere ontdekking want 
          is Curaçao al soeverein?

13-10a Zijn de inwoners van Curaçao juridisch soeverein?

Al lange tijd ben ik bezig over onze naam; bijvoorbeeld  

John H. Baselmans (kleine letters) en JOHN H. BASELMANS 

(onze corporatie) waar de staat miljoenen op aan het lenen is en 

dat per persoon!

Sinds december 2012 zijn de UCC wetten geldend en we-

reldwijd wettelijk erkend door het internationaal gerecht in Den 

Haag, als zijnde de wetten van de soevereine mens van vlees en 

bloed. Sinds kort hebben we 2 mensen die geheel soeverein zijn 

op Curaçao. Ze hebben hun naam geclaimd en teruggekregen van 

Koning Willem Alexander. 2 mensen op Curaçao die soeverein zijn 

en dezelfde status hebben als die van een Koning en diplomaten 

rond de wereld. 

Maar we zijn verder gaan zoeken in de wetten en regels 

van Curaçao. Wat blijkt? Curaçao is een bijzonder land op de 

wereld waar een kapitale fout is begaan in het registreren van de 

mensen wonende op dit eiland. De belastingen gebruiken onze 

corporatie naam (HOOFDLETTERS) om ons aan te slaan. Deze 

aanslag is opgelegd op een corporatie. Reeds voor twee mensen 

op dit eiland is dit niet meer geldend. 



432 - De MATRIX van het systeem

Maar wat blijkt? 

Er zijn twee kapitale fouten gemaakt namelijk; We heb-

ben op onze sedula een nummer staan wat tegelijkertijd onze 

identiteitsnummer  is  (geboortedatum).  Dat geeft  aan dat we 

een mens zijn! Ook staat onze naam in kleine letters op zowel 

het rijbewijs als op onze Identiteitskaart. Dat wil zeggen, dat wij 

mensen wonend op Curaçao, strikt juridisch gezien en volgens het 

internationaal recht, soevereine mensen zijn. Hierdoor zijn we niet 

gekoppeld aan het systeem gehanteerd op dit eiland!

Ik heb van enkele juristen, die zich met internationaal 

recht en UCC bezig houden, de bevestiging gekregen dat dit een 

uitzonderlijke status is. Zo mag juridisch gezien de belasting ons 

niet aanslaan, de politie ons niet bekeuren, rechters ons geen vonnis 

wijzen, en ga zo maar door. U hoeft namelijk niet te reageren op 

uw naam in hoofdletters, daar dit een corporatie verantwoordelijk 

stelt die opgericht is door de staat en niet door de mens. En u heeft 

het bewijs dat u een mens bent namelijk uw sedula/rijbewijs met 

een geboortedatum als identiteitsnummer!

Curaçao is op de wereld ver vooruit, al weet men niet wat 

voor juridische blunders er gemaakt zijn door de heren en dames 

autoriteiten. Welkom 150.000 soevereine mensen op een eiland 

genaamd Curaçao. 

john vdf baselmans
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13-11 Soeverein

Sinds 31 maart 2014 heeft de koning der Nederlanden 

mijn verzoek ingewilligd dat ik van die datum soeverein ben en 

geen onderdaan meer ben van zijn koninkrijk. Ik heb dat meteen 

gemeld aan de desbetreffende instanties op het eiland want het is 

belangrijk dat zij in hun administratie de code 07 (soeverein) zet. 

Het is van belang daar de koning mij gelijk gesteld heeft met zijn 

status en dat zijn wetten en regels niet meer op mij van toepassing 

zijn. Nu klinkt dat mooi en Nederland heeft al ongeveer 2500 

soevereine mensen en Amerika loopt dat in de 100.000 maar het 

systeem meent toch de baas te zijn over dit soort mensen. Zoals 

je al hebt kunnen lezen, zijn er vele manieren om dat duidelijk te 

maken. OPPT is een mooie tool om zowel het gerecht als justitie 

en soms onwillende banken duidelijk te maken dat men soevereine 

mensen niet zo maar even kan aanpakken met wetten van een land. 

Het vreemde is, dat bijvoorbeeld consuls en medewerkers van 

consulaten wel gerespecteerd worden en die zijn nog niet geheel 

soeverein omdat ze onder hun eigen land vallen. 
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Zo hebben we sinds kort een koning in Duitsland die het 

Duitse koninkrijk heeft uitgeroepen en op 9 hectare grond met 150 

personen leeft. Duitsland respecteert dat, puur omdat het technisch 

mogelijk is een stuk land te vorderen en dat je toe te eigenen. Zo 

zijn er mensen in Amerika (die als proef) de staat Carolina heeft 

opgeëist bij het internationaal hof in Den Haag en ze hebben dat 

gekregen! Zo, op die manier zouden enkele mensen het gehele 

eiland Curaçao kunnen claimen in Den Haag en het hun eiland van 

kunnen maken. Ik heb daar enkele politici al voor gewaarschuwd 

en mijn artikelen over de soeveraniteit worden, of niet gelezen 

of in de wind geslagen. Ik heb dan zo iets van, wie niet horen 

wil moet maar voelen. Ook in Nederland is men drukdoende een 

stuk staatsgronden te claimen om een soevereine staat te stichten 

en geloof me, Den Haag en hun juristen kunnen daar niets tegen 

doen. Het stuk grond is al geclaimd en het is nu de juridische kant 

die nog de zaak moet bekrachtigen.

Maar eerst even mijn brief aan die mensen die op de hoogte 

moeten zijn op dit eiland
                                                                      
13-11a Brief naar diverse instanties

    Curaçao; 31 maart 2014

Aan: Gouverneur Mevrouw L.A. George-Wout

Adres: Fort Amsterdam 2

Betreft; Soeverein mens van vlees en bloed  

              john; h. van de familie baselmans.
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Mevrouw L.A. George-Wout

Langs deze weg wil ondergetekende john; h. van de familie 

baselmans. een mens van vlees en bloed u er op attenderen dat hij 

sinds 31 maart 2014 officieel soeverein is. Bekrachtigd door uw 

koning heer van Amsberg (alias; Willem Alexander) bevestiging 

“rechtsgeldigheid kenmerk VBI_005/jhb”.

Daar Curaçao volgens het statuut, getekend 10-10-2010, 

onder de kroon valt van Nederland (artikel 1) heeft ondergete-

kende daarom verplicht zijn soevereiniteit geclaimd bij de heer 

van Amsberg, zijnde uw koning. Heer van Amsberg heeft geen 

bezwaar gemaakt op het claimen van de naam van ondergetekende 

en zo ook zijn soevereine status.

Doordat ondergetekende soeverein is, bekrachtigd door de 

kroon der Nederlanden, houdt dat in dat hij hetzelfde behandeld 

dient te worden als bijvoorbeeld een persoon met een diplomatieke 

identiteit. Dat wil zeggen dat uw koning toestemming heeft gege-

ven om de Geheimcode 7 achter zijn naam te plaatsen. Volgens 

de regels die de staat der Nederlanden voert, zou dit ook aan u 

doorgegeven moeten zijn.

Mocht ondergetekende aangehouden of lastig gevallen 

worden door onderdanen, ambtenaren en vertegenwoordigers van 

de kroon, wonende in de Curaçaose staat gevormd volgens het 

statuut (10-10-10) vallende onder de koning der Nederlanden, of 

door een dienaar van het Nederlands koninkrijk, dan zal hij, zoals 
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met heer van Amsberg is afgesproken, een rekening indienen voor 

de gedane schade die zijn dienaren hem hebben aangedaan als 

zijnde een soeverein mens van vlees en bloed.

Ondergetekende john; h. van de familie baselmans. een 

mens van vlees en bloed, zal handelen volgens de wetten en regels 

die vastgesteld zijn in het;

- Handvest van de Aarde

- Handvest voor Compassie

- De Verklaring van de Rechten van de Mens en de  

    Burger (1789)

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en dat met 

wederzijds respect, tekenend met een soevereine groet,

john; h. van de familie baselmans.

Dokterstuin 237

Curaçao

c.c.

Minister president: Heer I. Asjes

Justitie: Heer  N.G. Navarro

Procureur Generaal:  Heer A.R.E. Schram

V.d.C:  Heer M. Römer

Bevolkingsregister Curaçao: Heer H.R. Daal

Mensen beseffen niet waar zij in beland zijn en beseffen 

niet dat ze in de loop van de afgelopen eeuwen in de val zijn ge-

lokt. Niet alleen de zwarte Afrikanen zijn de slaven maar ruim 7 

miljard mensen die beheerd worden door enkele zeer slimme en 
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overrijke mensen. Nu is geld een gepasseerd station en diegenen 

die nog menen om bankrekeningen en beleggingen te moeten doen, 

zijn bezig hun eigen graf te graven. De rijken der rijken beleggen 

in metalen en stenen en dat verklaarde de “vreemde” goud trans-

actie vorig jaar, waardoor de markt instortte maar wel veel goud 

vrij kwam voor EEN man! Er zijn alle beleggingsfirma’s, ook in 

de Curaçaose trust, die hun klanten niet meer laten investeren in 

papier, beurs of geld maar puur in stenen en metalen.

Ik heb in dit deel besproken de soevereine mens en enkele 

“tools” hoe men van de vreemde schulden en illegale handelingen 

van een systeem en hun banken kan losmaken. Het is aan jou zelf 

wat je ermee doet en in hoeverre je los wilt komen van dit systeem. 

We zitten nu in een overgangsfase en die zeker niet gemakkelijk 

is, maar zeer zeker niet onmogelijk. Niet alle politieagenten die 

me aanhouden weten dat ze dat niet mogen doen en ze hun meer-

dere een fikse boete laten riskeren. En zo ook de instanties waar 

ik officieel door de gewezen koning van los ben. Belastingen, 

bekeuringen, rekeningen, eventuele hypotheken, schulden, iden-

tificatieplicht zijn niet van toepassing op een soeverein, vrijmens 

van vlees en bloed. We zijn nog in een overgangsfase waarbij 

het systeem moet erkennen in hun falen en dat ze de mensen als 

slaven en belegging zien. Dat is altijd moeilijk in een beginfase 

en is altijd lastig dat je met veel geduld al deze mensen keer op 

keer moet wijzen op hun eigen wetten, eigen regels die verwijzen 

naar de rechten van de mens. 
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Het wil absoluut niet betekenen dat wij als vrije mens 

kunnen moorden en dat we er een rommel van het leven kunnen 

maken. We hebben naar de universele wetten te leven. Deze uni-

versele wetten zijn kort en zijn krachtig en dat is; dat de mens elk 

leven respecteert en dat leven niet mag beëindigen. Simpel en niet 

moeilijk om daar naar te leven, te werken en te handelen.

Wil je meer weten dan raad ik aan om je wat te verdiepen 

in de soevereine mens. Op mijn webpagina vind je alle links alle 

zaken op een rijtje en dan is het aan jou wat je er mee gaat doen. 

http://www.place4free.com/Soeverein/soeverein.htm 

Elke weg naar vrijheid is geen gemakkelijke weg maar 

deze mensen hebben al baanbrekend werk voor ons gedaan. Het 

is nu aan ons in hoeverre we er gebruik van maken.

Maar ik ben nog niet klaar met het boek en zeker niet met 

deze informatie en wil je dan ook uitnodigen naar mijn laatste 

hoofdstuk waar we alles van begin tot onze vrijheid en de daartus-

sen gelegen kinderleed gaan uitleggen, belichten en aan werken. 

Want er is een weg om zaken aan te pakken en te veranderen maar 

dat kan alleen JIJ zelf doen en niemand anders.
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HOOFDSTUK 14
Mijn bevindingen en wat ik 

doorgekregen heb
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Inleiding

We hebben nu al wat pagina’s gelezen en ook ik werd er 

niet vrolijk van om al deze ellende zo op een rijtje te zien. Het is 

een greep uit mijn terabites vol harde schijven waarvan ik vele 

zaken heb samengevoegd in een soort tijdlijn en in wat gevallen 

die ons zeker bekend in de oren klinken. Ik heb zoals je kunt lezen 

vele zaken als citaten maar ook informatie van de personen zelf van 

wie ik deze informatie door kreeg. Toch heb in heel wat gevallen 

de namen als een initiaal gezet want het gaat om de handelingen 

en niet om de namen. Doch, het is dan ook grotendeels zo dat ik 

deze informatie binnenkreeg en is het die informatie die ik via 

hun energie vrij mocht geven. Aangezien ik als soeverein mens 

ook nog eens leef in een energiewereld kun je heel ver, heel diep 

tot waarheden doordringen. Maar wat dan? Want ondanks dat je 

weet dat het de waarheden zijn, omdat je ze direct van de bron 

krijgt, hoe ga je dat naar buiten brengen? Het doorgeven heb ik 

in mijn voorgaande boeken proberen te doen. 

Mensen die me kennen weten dat ik alles respecteer wat 

leeft en bloeit in dit universum en zo ook alles wat aanwezig is 

om me heen. Mensen zijn open energieën voor mij vanwaar ik 

kan opmaken en doorkrijg wat en waar ze mee bezig zijn. Het is 

niet aan mij mensen te veroordelen omdat dit niet opgaat in de 

wereld waar ik me in begeef. Vandaar dat ik besloten heb om de 

meest belangrijke geschreven artikelen zodanig te plaatsen dat 

mensen zelf op onderzoek kunnen uit gaan en zo de waarheid 

kunnen zien. De waarheid weet ik, die zie ik en ook de ziekelijke 
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plekken en de verkeerde energieën. Gelukkig sta ik niet alleen en 

zijn er mensen die ook vele zaken al beschreven hebben. Zo heb 

ik dus via vele artikelen kunnen laten zien waar zaken wringen 

en waar zaken misgaan. Het ziekelijk systeem met zijn ziekelijke 

energieën van mensen en hun bedrijven maken dat er veel mis gaat. 

De slavernij kan dan wel zogenaamd verboden zijn maar er zijn 

maar zeer weinig mensen op deze wereld die geen slaaf zijn van 

het zieke systeem. Een systeem wat een matrix is, die kunstmatig 

gecreëerd is om de mens te onderdrukken. Onze banken, onze 

gehele financiële hoek is niets anders dan een computer spel. Onze 

bedrijven en hun top zijn niets meer dan slavendrijvers van het 

eerste uur, en onze medici zijn niets meer dan mensonwaardige 

slachters wetende dat ze niet nodig zijn en puur elke cent willen 

zien die in die hoek vrij komt. Zij weten ook dat gezondheid van 

nature in elk mens zit, maar daar is niets mee te verdienen dus 

verzwijgen we het. En zo is er een totale matrix gecreëerd waar 

mensen menen dat ze daar niet meer uit kunnen komen.

Maar voordat we het gaan hebben waar alles om draait 

en wat we kunnen doen, wil ik je nog enkele berichten die me 

opvielen, laten lezen. Ze zijn meer een update van zaken die we 

al eerder aangekaart hebben, doch belangrijk zijn om te weten.
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14-1 Recht/scheve berichtgeving 

14-1a Zambezi

Corruptie weten en corruptie bewijzen is een groot ver-

schil. OM heeft, zoals gewoonlijk, vele steken laten vallen en daar 

heeft heer Knoops duidelijk (mis)gebruik van gemaakt. Vergeet 

niet dat het gehele OM zwaar onder druk staat van de maffia op de 

eilanden en dat de rechterlijke macht ook zwaar onder de duim zit 

bij deze maffia. Dan is het een gemakkelijke zaak om “per onge-

luk” wat steken te laten vallen en dan als advocaat snel gebruik van 

te maken. Dit proces ging niet over de daad maar over de fouten 

gemaakt door OM. De waarheid gaat nog naar boven komen en dan 

zullen enkele die deze mensen verdedigen en de daders zelf hard 

vallen. Mijn zienswijze is nu duidelijk dat de maffia beschermd 

wordt door de maffia. Bewijzen krijgen we ten over.

Als aantekening heb ik maar een ding en dat is, dat een 

van de mensen zich weer in de politiek wil gaan begeven. Dat 

is tekenend voor het geheel en zoals de mensen nu werken. Als 

mensen aan je twijfelen en andere juist jou zien als een boef, dan 

is de politiek niet de plaats waar je dan toch moet gaan zitten. 

Het spreekwoord “de eer aan je eigen houden” en “integer” zijn 

is ver te zoeken en zeer ver zelfs op deze eilanden. Het is jammer 

dat de mens zo ver aan het dalen is en nergens meer voor terug 

deinst. Want de meldingen kwamen niet uit het niets, en zeker niet 

allemaal verzonnen en met dat in het achterhoofd zou je toch niet 

zaken tot op de spits moeten drijven. Maar goed, mijn mening is 
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niet van vele andere want men schroomt niet door te gaan waar 

men in het verleden steken heeft laten vallen. De mens is gedaald, 

ver gedaald en dat gaan we in dit deel nog uitgebreid op in.

14-1b Rapport corruptie politici

“Rapport: beperk aantal banen van politici na vertrek om 

corruptie te voorkomen.”

“Nederland moet beperkingen opleggen aan de banen die 

ministers en Tweede Kamerleden na hun vertrek uit de politiek 

kunnen aannemen om corruptie en belangenverstrengeling te 

voorkomen. Dat adviseert de Europese Commissie vandaag in 

haar eerste anti corruptierapport.”

“De Commissie acht het verder noodzakelijk dat be-

windslieden en parlementariërs meer duidelijkheid geven over 

hun financiële en zakelijke belangen en vermogens, ook in de 

privésfeer. Onlangs raakte VVD minister Schultz van Haegen 

(Infrastructuur) in opspraak door relaties tussen haar ministerie 

en bedrijven waarin haar man actief is.”

“Financiële belangen op afstand

Risico’s in Nederland ziet de Commissie vooral bij minis-

ters en parlementariërs. Ongewenste situaties kunnen ontstaan als 

een minister na zijn vertrek een hoge positie gaat bekleden in een 

sector waarvoor hij eerder politiek verantwoordelijk was. De Com-

missie wijst op oud-verkeersminister Eurlings (CDA) die nu de 
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baas is bij KLM. Ook voor Kamerleden bestaan geen beperkingen 

in de functies die ze na hun politieke loopbaan kunnen bekleden.”

“De Commissie meent verder dat ministers bij hun 

aantreden, hun financiële en zakelijke belangen op basis van 

strikte regels op afstand moeten zetten. ‘De huidige procedure 

is gebaseerd op vertrouwen’, concludeert de Commissie. En dat 

acht ze niet voldoende.”

“De Commissie vindt het verder opmerkelijk dat Ka-

merleden niet verplicht zijn mogelijke belangenverstrengelingen 

te melden. Ook hoeven Kamerleden geen melding te maken van 

uitnodigingen en overnachtingen die ze gratis krijgen aangeboden. 

Eerste Kamerleden hebben nog meer vrijheid bij het accepteren 

van reizen en andere financiële voordelen.”
Bron: Volkskrant 

In diezelfde week dat we te horen kregen dat een van de 

politici weer terug gaat keren in de politiek, wat we ook hier zien 

met de clan Schotte, en dan praten we nog niet over de andere, 

lezen we in de Volkskrant dit verslag van een commissie in Ned-

erland. Mooie bevindingen en mooie woorden maar we weten 

allemaal dat de politiek er niet is om een land te regeren, maar 

om een land en hun burgers te degraderen. We zien de afbraak 

telkens en het regeren wordt wel gedaan achter de gesloten deuren 

door onze elite groepjes. Een land blijft toch wel doorgaan zonder 

politici en hun patijen. Nee, een land wordt vanuit de achterkamer 

geregeerd niet vanuit een of ander politiek groepje. Dat is al vele 
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eeuwen zo. Als je in de politiek gaat, dan ben je een politicus die 

er alleen moet zorgen dat er zoveel mogelijk afgebroken wordt of 

tegengehouden wordt wat de burgers zouden willen. Een politicus 

is een buffer tussen de top en het volk. Achter de wereldtop zitten 

de paar families die de orders uitdelen en de top werkt dit uit. De 

politicus zit daar om maar te zorgen dat het volk zich rustig houdt 

en verder onderdrukt wordt als zijnde slaven. Er is niets veranderd 

in de vele duizenden jaren. Men heeft gewoon een moderne versie 

gecreëerd en iedereen gelooft in de zogenaamde “vrijheden” en 

zogenaamde “nieuwe wereld” zonder onderdrukking.

Dit alles is schijn en deze matrix is redelijk goed in 

elkaar gezet al is het duidelijk dat er vele steken zijn gevallen en 

het geheel nu duidelijk te overzien is. In de vele hoeken die ik 

doorgeworsteld heb is de hoofdlijn duidelijk geworden en o wat 

is deze mooi en transparant. De hogeren vallen van hun troon en 

de top staat in hun onderbroek want keer op keer halen ze oude 

methodes uit de kast die vele voorgangers ook gebruikt hebben. 

Het “paard van troje” is ontmanteld.

14-1c Bedrijven vaker op de hielen gezeten wegens fraude

Dat heeft NRC Handelsblad dinsdag gemeld op basis van 

een belronde langs vijf grote advocatenkantoren.

“De kantoren melden NRC het aantal bedrijven dat bi-

jstand vraagt wegens omkopingsaffaires in corrupte landen de 

afgelopen jaren fors te hebben zien toenemen.”
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“De afdeling van advocatenkantoor De Brauw Blackstone 

Westbroek die zich met fraude in het buitenland bezighoudt, 

zou de afgelopen acht jaar zijn gegroeid zijn van vier naar 28 

medewerkers.”

“Advocatenkantoor Allen & Overy meldt NRC het 

fraudewerk de afgelopen jaren te hebben zien verdubbelen. Ad-

vocatenkantoor HouthoffBuruma schat de toename op 25 procent. 

Ook fraudeadvocaten van de andere kantoren zouden de vraag 

vanuit bedrijven hebben zien toenemen.”

Alert

“Nederlandse bedrijven zouden alerter zijn omdat cor-

ruptie actiever opgespoord wordt door justitie in de Verenigde 

Staten en Groot Brittannië. Maar ook het Nederlandse Openbaar 

Ministerie is volgens de advocaten de laatste jaren actiever gewor-

den in het opsporen van omkoping door Nederlandse bedrijven 

in het buitenland.”

“Volgens advocaat Marnix Somsen van De Brauw is het 

ook nodig dat Nederlandse bedrijven zich meer bij justitie gaan 

melden als zij fraude vermoeden. Daar moet dan wel strafvermin-

dering tegenover staan, zodat het aantrekkelijk blijft om zichzelf 

aan te geven, zo stelt de advocaat.”

“De laatste jaren deelde het OM enkele fikse boetes uit. Zo 

kreeg Ballast Nedam eind 2012 een boete van 17,5 miljoen euro 
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wegens corruptie in Saudi Arabië en Suriname. Accountantsbu-

reau KPMG betaalde vorig jaar een boete van zeven miljoen euro 

vanwege het verhullen van omkoping.”
Bron: nu.nl

Aantekening: 

Men moet schuldigen aanwijzen om de eigen gelederen 

buiten schot te houden. Het gehele plaatje is dat men probeert in de 

lagere klasse en de middenstandsklasse de vuile was naar buiten te 

brengen om zo de top elite oplichters en de miljarden bedragen te 

verdoezelen. Geen wonder dat de bankdirecteuren en mensen uit 

de bankwereld met bosjes neer vallen. Net zoals we hier op ons 

eiland hebben, zien zij de tien tallen miljoenen over hun scherm 

schuiven, wetende dat het via oplichting en drug zijn verkregen. 

Dat er dan ook nog eens gestald moet worden op plaatsen waar zij 

officieel verantwoordelijk voor zijn als bankmedewerker, is wat 

maakt dat ze hun mond moeten houden. Zo kunnen de miljoenen 

binnen blijven komen want als bankgastje ben jij wel de verant-

woordelijke en word je daar regelmatig door de top aan herinnerd. 

Heel eenvoudig zijn deze mensen, en hun gezin, daarmee af te 

persen. De directie bij de grote banken doen niets anders. Houd je 

personeel in de tang en wijs hen keer op keer op de zogenaamde 

“bankgeheimen” die ze moeten verzwijgen. Maar we zien nu al 

dat deze banken vallen. Toch zien we in dit stuk weer 2 bekende 

namen en die duiken de laatste tijd niet voor niets op.
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14-1d Rechter blokkeert reportage Telefacts

“Het actualiteitenmagazine Telefacts van VTM NIEUWS 

mag vanavond een reportage over het gerecht in Veurne niet uit-

zenden. Het gaat om een reportage over verschillende schandalen 

bij de rechtbank in Veurne.” 

“Een deurwaarder heeft de beslissing van de rechtbank in 

Brussel betekend bij algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack. Een 

rechter van Veurne die intussen met pensioen is, had een eenzijdig 

verzoekschrift ingediend om de uitzending van Telefacts te ver-

bieden. Als VTM de reportage toch uitzendt, riskeert de zender 

een dwangsom van 200.000 euro.”

“Nog nooit meegemaakt”

“Algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack: ‘Ik betreur 

dat dit uitzendverbod er gekomen is op basis van een eenzijdig 

verzoekschrift, want dat betekent dat de rechter VTM NIEUWS 

in deze zelfs niet heeft gehoord. Wij beraden ons nog over ver-

dere juridische stappen. Maar ik protesteer nu al met klem tegen 

deze vorm van censuur. Ik heb een dergelijke maatregel in mijn 

25-jarige journalistieke loopbaan nog nooit meegemaakt. Dat 

met een eenzijdig verzoekschrift een reportage waarin alle regels 

werden gerespecteerd kan verboden worden, is zeer triest voor 

de persvrijheid. Dat dit verzoekschrift zo kort voor de uitzending 

wordt betekend en dat de gevorderde dwangsom zo omvangrijk 

is, is bovendien een vorm van druk waarbij in het licht van de 

persvrijheid vele vragen kunnen gesteld worden.”
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“Het is zeer uitzonderlijk dat een rechter verbiedt om 

een reportage uit te zenden’, zegt ook reportagemaker Faroek 

Özgünes. ‘Het uitzendverbod is er gekomen met een eenzijdig 

verzoekschrift. Dat betekent dat de rechter maar naar één partij 

heeft geluisterd. Wij zijn daar niet in gehoord.”

“De reportage in kwestie ging over de rechtbank van 

Veurne. ‘Die is de voorbije maanden verschillende keren in de 

actualiteit geweest door verschillende schandalen’, zegt Özgünes. 

‘Ik heb met een aantal mensen gepraat daarover. Meer in detail 

mag ik niet gaan, gelet op die dwangsom van 200.000 euro.”
Bron: VTM Nieuws

14-1e Aantekening 

De Belgische pers wordt ook, zoals wat wij hebben op 

onze eilanden en Nederland, langzaam maar zeker de nek om 

gedraaid. Als we zien dat bijvoorbeeld in Nederland geen klok-

kenluiders online mogen hebben en dat er alles aan gedaan wordt 

de personen er achter gerechtelijk de nek om te draaien, dan vraag 

je je af wat het begrip “vrijheid van meningsuiting” nog voor een 

betekenis heeft. We zien steeds meer en meer dat we onze mond 

moeten houden. Gelukkig zijn er nog landen waar je via diverse 

kanalen nog de waarheid en je mening kunt ventileren. Toch blijf 

ik er bij, we leven op deze wereld in een algehele dictatuur en 

die wordt bestuurd door die mensen die ik in dit boek naar buiten 

heb gebracht.
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14-1f In het algemeen

Deze 3 stukken zijn wederom over de vele misstanden 

en vooral de politiek en de grote bedrijven waarvan langzaam 

maar zeker toch vuile zaken naar buiten komen. Het is mooi te 

zien dat het een kwestie van tijd is dat zaken naar buiten komen. 

Maar we zien ook dat de laatste jaren explosief vele vuile zaken 

naar buiten komen. Ze worden eerst als “onzin” afgedaan maar 

later is dat niet meer tegen te houden en komt er toch aardig wat 

ongeregeldheden uit. Dan zie je ook dat het systeem, uit uiterste 

noodzaak, toch maar in gaat grijpen maar dan zijn vele zaken al 

reeds veiliggesteld. Nederland is daar een perfectionist in door 

die zaken zo lang weten te blokken en tegen te werken, zodat de 

machtigen der machtigen de tijd hebben andere kanalen te openen 

zodat niet de gehele beerput opengetrokken wordt. Maar er zijn 

andere oplossingen zoals afpersing of in uiterste gevallen, moord.

Lokaal zien we ook dat deze techniek steeds meer en meer 

toegepast wordt, al hebben we hier onderling de zaken nog goed 

bekonkeld en intern in handen. Mocht er toch wat lekken, is het 

een gehele show die alsmaar op dezelfde manier wordt opgevoerd, 

waarbij de gewone mens zover overgooid wordt met valse bericht- 

gevingen, verwijten en laag bij de gronds gescheld. Dat, zolang 

men uiteindelijk er niet meer uitkomt wat er werkelijk gaande is. 

Het gaat er dus om, om onrust en verdeeldheid te stichten wat 

weer een duidelijke weg is die we zien vanuit onze maffia club 

die in opdracht van de masons werken, die zo weer de signalen 

door krijgen via een bisdom vanuit het Vaticaan.
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Nu zul je denken, dit is vergezocht, onzin en een spinsel 

en inderdaad het Vaticaan zal zich niet werkelijk druk maken om 

en rond onze lokale politiek, maar de opdracht aan onze Jezuïeten 

bisschop Secco is wel duidelijk gesteld in zijn eed die hij af heeft 

moeten leggen. We gaan daar nog op terugkomen. 

14-2 Opvallende verdwijning 

Even een van de meest opmerkelijke verdwijningen die 

na dit gelezen te hebben, wel heel erg opvallend is. Velen zien 

het zeker weer als een conspiracy maar deze opeensomming is 

wel erg verdacht en zeker als je alle toevalligheden ziet. Laten we 

naar het stuk gaan 

“Rothschild brengt Maleisische Airliner MH370 naar 

beneden om rechten op een Semiconductor Patent Gain - Het 

wegwerken van degenen die in zijn weg stonden!” 
Bron: Before It’s News

“Met het verdwijnen van Malaysian Airlines MH370, 

wordt miljardair Jacob Rothschild de enige eigenaar van een belan-

grijke halfgeleider patent! Toeval? Ik denk het niet! De mysteries 

rond Maleisische Airliner MH - 370 blijven groeien met de dag en 

de heer Rothschild is precies in het midden. Illuminati lid, Roth-

schild, wordt verondersteld dat hij het vliegtuig naar beneden heeft 

laten halen om volledige patentrechten van een ongelooflijke KL 

- 03 micro - chip te krijgen. Het Amerikaanse technologiebedrijf 
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Freescale Semiconductor, die haar rechten deelde met Rothschild, 

had twintig hooggeplaatste leden aan boord die net gestart waren 

met een nieuwe elektronische oorlogvoering gadget voor het mili-

taire radar systeem. Dat, net voordat het vliegtuig vermist werd.”

“Het Semiconductor bedrijf ontwikkelt microprocessors, 

sensoren en andere technologie, waaronder ‘stand - alone half-

geleiders die zeer geavanceerde computer functies uitvoeren.’ Maar 

de vragen die zich voordoen zijn, waarom er zoveel medewerkers 

Freescale samen gaan reizen? Wat waren hun functies? Hun mis-

sie? En hebben en droegen de werknemers kostbare lading met 

zich mee? Met al de kracht van onze elite, waarom kunnen ze het 

vermiste vliegtuig niet opsporen? Van de 239 mensen aan boord 

vlucht MH370, waren de meeste van hen ingenieurs en weer 

andere werkten aan het bedrijf om chip voorzieningen efficiënter 

te maken in Tianjin, China en Kuala Lumpur. ‘Dit waren mensen 

met veel ervaring en technische achtergrond en ze waren zeer 

belangrijke mensen,’ zei Haws. ‘Het is zeker een verlies voor het 

bedrijf.’ Volgens Mitch Haws vicepresident van de wereldwijde 

communicatie en investeerders relaties.”

“Volgens de website van de Freescale, begonnen de acti-

viteiten voor het bedrijf in 1972 en bedekt een acht hectare groot 

terrein waar ze testen doen en produceren van microprocessoren, 

digitale signaal processors en geïntegreerde radiofrequentie 

circuits. Verder is Freescale RF betrokken bij het maken van 

oplossingen voor Ruimtevaart en Defensie, waaronder: Battle-

field communicatie, Avionics, HF Radar - Band L en S, Missile 



453- De MATRIX Deel2

Begeleiding, Electronic Warfare, and Identification (IFF). Maar 

hier is waar het nog interessanter wordt. ‘Aandeelhouders van de 

Freescale zijn onder meer de Carlyle Group wie oud-adviseurs 

hebben opgenomen….. ex -VS- president George Bush Sr en de 

voormalige Britse premier John Major. Sommige van de bedrijven 

zijn eerdere klanten van het bouwbedrijf van de familie van Osama 

bin Laden, de Saoedische Binladin Group.”

“Het maakt deze bovenstaande bewering aannemelijk. 

Het is een feit dat zo veel hooggekwalificeerde medewerkers aan 

boord waren en als het vliegtuig in de Indische Oceaan ‘stortte’, 

zoals onlangs gemeld, dan zou dit de bewering juist bevestigen.

Het grote passagiersvliegtuig had al zes uur onopgemerkt 

gevlogen, de elites moesten worden betrokken, omdat zij de enigen 

zijn die een dergelijke taak kan volbrengen.”

Volgens de World Truth TV .....

“Het vermijden van radar via ‘cloaking technologie’ is 

al lang een van de doelstellingen van de defensie-industrie, en 

Freescale is actief met het ontwikkelen van chips voor militaire 

radar. Op haar website, zegt het bedrijf dat haar radiofrequentie 

producten voldoen aan de eisen voor toepassingen in ‘avionica, 

radar -, communicatie-, raket begeleiding, elektronische oorlog-

voering en identificatie vriend of vijand”.

“Afgelopen juni kondigde men het creëren aan van een 

team van specialisten dat zich toelegt op de productie van ‘radio-
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frequentie -energie producten’ voor de defensie-industrie.”

“En op 3 maart, werd aangekondigd het vrijgeven 11 

van deze nieuwe gadgets voor gebruik in ‘hoge frequentie, VHF 

en low- band UHF radar en radiocommunicatie’. Het bedrijf 

(Freescale) heeft niet gereageerd op vragen van Express Online, 

inclusief de vraag of een van haar ontbrekende werknemers heb-

ben gewerkt aan de verdedigingsproducten.” 

“De puzzel van ontbrekende vlucht 370 naar Beijing 

China. Hier zijn uw ontbrekende stukken. Vier dagen na de vlucht 

MH370 verdwijnt, werd halfgeleider patent goedgekeurd door het 

Amerikaanse octrooibureau. Patent is verdeeld in delen van 20 

% tussen de vijf starters. Een van de eigenaren is het bedrijf zelf 

Freescale Semiconductor te Austin, Texas USA . De andere vier 

Chinese werknemers van het bedrijf,  Peidong Wang , Zhijun Chen  

Cheng en Li Ying Zhijong uit  de stad Suzhou  en alle passagiers 

van Malaysia Airlines vliegtuig die verdwenen zijn op 8 maart, 

volgens Eternity.”

“We voegen eraan toe: ‘Hier is uw motief voor de ont-

brekende Beijing als alle vier de Chinese leden van het octrooi 

passagiers van het vermiste vliegtuig waren.’ Octrooihouders 

kunnen de opbrengst legaal veranderen door het passeren van de 

rijkdom aan hun erfgenamen. ‘Maar ze kunnen niet doen tot het 

octrooi is goedgekeurd.’ Dus toen het vliegtuig verdween, was het 

octrooi nog niet goedgekeurd.”



455- De MATRIX Deel2

“Hoewel een Freescale octrooi bestaat onder nummer 

US8650327, geen van de genoemde namen werd in feite bij de 

passagierslijst vrijgegeven door de Maleisische autoriteiten. Indien 

de octrooihouder sterft, delen de andere eigenaren in gelijke mate 

van de dividenden van de overledene. Als vier van de vijf octrooi-

houders sterven, dan krijgt de octrooihouder in leven 100 % van 

het octrooi. De resterende octrooihouder is het bedrijf Freescale 

Semiconductor. Wie is eigenaar van Freescale Semiconductor? 

Het antwoord is: Jacob Rothschild. Britse miljardair eigenaar van 

het bedrijf Blackstone, die op zijn beurt eigenaar is van het bedrijf 

Freescale Semiconductors. Verschillende speculaties op het inter-

net besteden aandacht aan deze omstandigheid. De Rothschilds 

zijn een dynastie van financiers en de internationale bankiers van 

Duits-joodse afkomst. Het gezin is uit de negentiende eeuw een 

van de meest invloedrijke families van bankiers en financiers van 

Europa.”

Om het Patent Upclose te zien: http://truthnewsinterna-

tional.files.wordpress.com/2014/03/us008671381.pdf

Is dit gewoon een toeval? Ik denk het niet.

Rothschild is bewijs aan het verbergen om de rechten van 

deze halfgeleider te krijgen. Hij wil de macht en hij wil zijn geld! 

Het kan 239 sterfgevallen hebben genomen om het te doen, maar 

voor hem, is dat slechts een deel van de bevolking minder om 

te controleren. Uiteindelijk krijgt hij zijn geld, zijn roem en zijn 

macht; dit alles terwijl de wereld zwijgt. 
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Dank u Robert Carobene voor het delen van dit met mij.”

http://beforeitsnews.com

Ik weet, je zit weer te glimlachen en denkt waar komt deze 

“onzin” vandaan? Ja, ik denk zelf ook wel eens, waarom komen 

er altijd stukjes op mijn pad die mijn gevoel bevestigen. Dat het 

niet pluis is met dit vliegtuig is duidelijk, en we zien in de mega 

vele krantenartikelen en persberichten keer op keer dat men het 

ook niet meer weet. Nu was er laatst weer een bericht via reuters, 

dat bepaalde mensen niet meer mogen gaan zoeken naar dit 

vliegtuig! En dan denk je “wat is er meer gaande”, en natuurlijk 

is er meer gaande zeker als het om patenten gaan die in de nieuwe 

vorm geschreven zijn! Want dat is een patent wat nu officieel is. 

Want daar wordt hier nog niet over geschreven, namelijk dat de 

miljarden patenten op de wereld sinds 2012 vervallen zijn en al-

leen een selecte groep wist dat en heeft hun zaakjes weer opnieuw 

laten beschrijven. Als ik welk patent dan ook neem en ik laat het 

in de nieuwe vorm herschrijven, gaat dat patent juridisch over 

naar mij! En dat is wat nu massaal gedaan wordt.

Maar even terug op het stuk. De toevalligheden vliegen 

je om de oren want als er werkelijk alle belangrijke mensen in 

dat vliegtuig zaten, en dat er van de 5 patenthouders, er 4 daarin 

zaten, dan is er sprake van opzet. Dan de stilte die viel tijdens 

de vlucht, en dat er niet een wrakstuk is gevonden, is ook een 

bedenkelijke zaak. Maar wat mij betreft, ik kan ook hier een 

waslijst plaatsen wat niet klopt maar ik laat het gewoon aan 

jou over. Want ik heb geen bewijs meer nodig en ook dit geval 
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past in de complete blauwdruk. En de werkelijk geïnteresseerde 

lezer zal het geheel ook inzien, na wat je tot nu toe gelezen hebt.  

Bij het afwerken van dit boek kwam het volgen-

de artikel op mijn pad en een opmerkelijke uitspraak 

van een oud premier. Verder geen commentaar meer. 

‘CIA achter verdwijning MH370’
20 mei 2014, KUALA LUMPUR 

“De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zit achter de 

verdwijning van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Die op-

merkelijke beschuldiging komt van de voormalige Maleisische 

premier Mahathir Mohamad.”

“Volgens de 88-jarige oud-premier is het daarom een 

verspilling van tijd en geld om nog langer door te zoeken naar 

eventuele wrakstukken van het sinds 8 maart vermiste passa-

gierstoestel. ‘Iemand verbergt iets. Vliegtuigen verdwijnen niet 

zomaar’, aldus Mahathir op zijn blog. Hij schrijft dat het vrijwel 

uitgesloten is dat de Boeing 777 met aan boord 239 passagier door 

een ongeluk van de radar verdween.”

“Volgens hem weet de CIA meer dan de dienst wil toe-

geven. ‘Het is niet eerlijk dat Maleisië en Malaysia Airlines de 

schuld krijgen. Zou het niet zo kunnen zijn dat iemand eventueel 

op afstand de controle over het toestel overnam van de piloten?”
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“Ook Boeing probeert informatie angstvallig onder de pet 

te houden, aldus de politicus, die 22 jaar premier was van Maleisië. 

Hij roept de fabrikant op om openheid van zaken te geven over 

de manieren waarop mensen van buitenaf een vliegtuig kunnen 

overnemen.”

14-3 Een gevonden bijbel

Even totaal iets anders wat ook net op het allerlaatst op 

mijn pad kwam. Vaticaan is namelijk in rep en roer want het is 

niet Jezus die gekruisigd is! Een hoax? Nee, het bericht is al jaren 

geleden (1986) eens naar buiten gebracht maar toen met de pers 

die alleen gemanipuleerde berichtgeving mag geven, werd het 

snel verzwegen. Nu is de pers hun macht aan het verliezen en 

ook de vele lezers zien en lezen nu dat de pers alles behalve de 

waarheid naar buiten brengt. De gemanipuleerde berichten zien 

we nu dagelijks verschijnen via radio, tv of kranten die allemaal 
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betaald worden van boven af. De onafhankelijke pers heeft totaal 

geen kans en zie je weer net zo snel gaan als dat ze zijn gekomen. 

Maar nu zien we het bericht over de bijbel weer opduiken, en dan 

ook nog met een schokkend deel wat men al vertaald heeft.

1500 Jaar Oude Bijbel bevestigt dat Jezus Christus niet is 

gekruisigd - Vaticaan in Ontzag

“Tot groot ongenoegen van het Vaticaan, werd een ca. 

1500-2000 jaar oude bijbel gevonden in Turkije, in het Etnograf-

isch Museum van Ankara. Ontdekt en een bewaard geheim in het 

jaar 2000, bevat het boek het evangelie van Barnabas - een discipel 

van Christus - waaruit blijkt dat Jezus niet gekruisigd, noch dat 

hij de zoon was van God, maar een profeet. Het boek noemt ook 

Apostel Paulus ‘De Bedrieger’. Het boek beweert ook dat Jezus 

overleed, en dat Judas Iskariot werd gekruisigd in zijn plaats.”

“Een rapport van The National Turk zegt dat de Bijbel in 

beslag werd genomen van een bende smokkelaars in een mediter-

rane area-operatie. Het rapport stelt dat de bende belast werd met 

smokkel van antiquiteiten, illegale opgravingen, en het bezitten 

van explosieven. Het boek zelf is 40 miljoen Turkse Lira (ca. 28 

miljoen Dollars) waard.” 

Echtheid

“Volgens rapporten, dringen experts en religieuze auto-

riteiten in Tehram er op aan dat het boek origineel is. Het boek 
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zelf is geschreven met gouden letters, op losjes gebonden leer in 

het Aramees, de taal van Jezus Christus. De tekst houdt een visie 

vergelijkbaar met de islam en is in tegenspraak met het Nieuwe 

Testament, de leer van het christendom. Jezus voorziet ook in de 

komst van de profeet Mohammed, die de islam 700 jaar later zou 

vinden.”

“Er wordt aangenomen dat tijdens het Concilie van Nicea, 

de katholieke kerk delen plukte van de evangeliën die de Bijbel 

vormen zoals we die nu kennen; het weglaten van het Evangelie 

van Barnabas (onder andere) in het voordeel van de vier canonieke 

evangeliën van Matteü, Marcus, Lucas en Johannes. Vele bijbelse 

teksten zijn begonnen in die tijd, met inbegrip van die van de Dode 

Zee en de gnostische evangeliën; maar over dit bijzonder boek, 

lijkt het Vaticaan zich grote zorgen te maken.”

De katholieke kerk wil inzage.

“Wat betekent dit voor christelijk- afgeleide godsdiensten 

en hun volgelingen? Het Vaticaan heeft de Turkse autoriteiten 

verzocht om hen de inhoud van het boek binnen de kerk te laten 

onderzoeken. Nu het boek gevonden is, zullen ze komen om het 

bewijs te aanvaarden? Zullen ze alles bij elkaar ontkennen? Noem 

het een ‘moslim leugen’, evenals de ‘Waarheid’ Magazine, in 

2000? Voor velen is dit boek een baken van hoop, dat de gelovigen 

al snel beseffen dat het voorwerp van hun aanbidding willekeurig 

is; en dat alle tekst, vooral religieuze tekst, onderhevig zijn aan 

interpretatie.”
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“Wat betekent dit voor atheïsten/ agnostici/ seculiere den-

kers? Is de tekst echt? Fake? Maakt het uit? Hopelijk inspireert 

dit nieuws de religieuzen vragen te stellen, in plaats van met de 

vinger te wijzen of iets blindelings geloven.” 

14-4 Rechtbanken en kabinetsbesluiten 
         onwettig

De vreemdste zaken beginnen zich nu te openbaren en 

sinds 2012 staat het gerecht en de politiek en hun banken totaal 

op hun kop! Door een rechtspraak hebben zowel de rechtbanken 

als Nederlands kabinet zich buitenspel gezet, en kunnen ze geen 

besluiten nemen! Klinkt vreemd en onwaarschijnlijk maar de 

zaken liggen er wel. En wat gaat men ermee doen? Het is en zal 

verzwegen worden en deze vonnissen zullen angstvallig verstopt 

worden. Want dat één enkel vonnis van een burger een land lam 

kan leggen, is wederom het bewijs dat er wat heel goed mis is. 

We hebben ook gezien dat een persoon de wetten om kan gooien 

en via de UCC wet nu al honderdduizenden mensen helpt met de 

vele scheve zaken op deze wereld. We gaan even naar het stukje.

Rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 uitge-

schakeld en kabinetsbesluiten onwettig! Donderdag, 15 november 

2012

“Ingevolge het beroepschrift van Ad van Rooij in de zaak 

met als nummer: SHE 12/3010 aan de rechtbank ‘s-Hertogen-
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bosch zijn alle rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 

uitgeschakeld, zijn kabinetsbesluiten onwettig en moeten, zoals 

gisteren aangekondigd, de Tweede Kamer verkiezingen opnieuw 

worden gehouden.”

“Daarmee heeft u het waterdichte juridische bewijs dat 

A.M.L. van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 

Holding B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF de 

rechtbank ‘s-Hertogenbosch en daarmee feitelijk ook alle andere 

rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State etc. in Nederland 

vanuit België tot 20 september 2015 uitgeschakeld. Dus slachtof-

fers in Nederland kunnen via het Ecologisch kennis Centrum B.V. 

vanuit België de rechtbanken in Nederland, tot 20 september 2015 

uitschakelen. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kan Micha 

Kat van Klokkenluideronline, na machtiging, vanuit België dus 

tot 20 september 2015 uit de gevangenis houden. Dit vanwege het 

simpele feit dat in Nederland tot 20 september 2015 een arresta-

tiebevel loopt tegen A.M.L. van Rooij van een anonieme officier 

van justitie bij het arrondissementsparket  ‘s-Hertogenbosch.”

“Daarmee heeft u tevens het bewijs dat de rechtbank in 

‘s-Hertogenbosch (Nederland) en het Grondwettelijk Hof (Bel-

gië) hebben beslist dat het domicilie adres van A.M.L. van Rooij 

vanaf 1 januari 2011 Hazendansweg 35A, 3520, Zonhoven (Bel-

gië) is. Dit is onherroepelijk beslist in Nederland en België. Ik 

heb in Nederland meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen 

van 12 september 2012 voor de SOPN onder nummer 47 op het 

adres ‘t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode en daarmee in 
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ernstige mate in strijd met de Kieswet, wat door de rechtbank in 

‘s-Hertogenbosch (Nederland) en het Grondwettelijk Hof (België) 

onherroepelijk is beslist. De Tweede Kamerverkiezingen moeten 

daarom opnieuw worden gehouden, dat kan niet anders en alle 

beslissingen van het nieuwe kabinet zijn onwettig.”
Bron: http://ad-van-rooij.weebly.com/

Aantekening: 

Mensen hebben door dat de wetten en regels absoluut 

niet meer op elkaar aansluiten en dat er meer wegen zijn die vele 

zaken omzeilen. In de maffiawereld en zeker op onze eilanden 

zien we dat heel duidelijk. Als “gewone” burger wordt er tegen 

je met boetes en met gevangenisstraffen gesmeten. Maar als je 

een advocaat van de duivel in dienst neemt, zie je dat door enkele 

simpele regels  (soms woordjes) een hele zaak verloren wordt door 

een staat. We hebben al aardig wat voorbeelden waar de maffia 

en hun duivelse advocaten niet het geval aan pakken voor wat ze 

terecht staan, maar ze gaan in de aanval op de niet geschreven of 

verkeerd geschreven arresten, letters of woorden. Zo krijg je een 

moordenaar vrij en mensen die 10 tallen jaren mensen uitgezogen 

hebben en opgelicht hebben, vrij van welke blaam dan ook. Ik 

hoorde het eens van een oud-PG “Zeg niets of weinig, kom niet 

met vele verhalen en bewijzen, want elk bewijs of wat je zegt, kan 

tegen je gebruikt worden”.  

Je ziet dat ook bij de zaak Wiels waar men nu onschuldige 

personen af dwingt om te praten. Elk woord is en kan zo gezet wor-
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den, dat het tegen je gebruikt kan worden en dat is dan tegelijkertijd 

je doodvonnis. Zwijgen is het beste instrument tegen alles waar 

je voor beschuldigd wordt. Geen woorden van jou, geen bewijs.

14-5 Wat is er gaande op de wereld? 

Doordat ik al vele jaren bezig ben om mensen in te laten 

zien dat er dingen goed mis zijn, heb ik in het verleden aardig 

wat boeken doorgeworsteld. Mijn eerste grote boeken waren die 

van Velikovsky waarin die man in 5 dikke pillen alle heilige ge-

schriften naast elkaar legde, inclusief de wereldgeschiedenis. Hij 

kwam tot de ontdekking dat het allemaal om één geschrift ging. 

Welk geloof je ook neemt, alles komt van één boekje! Toen ik 

dat beschreef in mijn boek “Het energieniale leven”, werd dat me 

niet in dank afgenomen, zeker niet toen ik ook nog verder ging en 

dat, zoals heer Velikovsky achter kwam, het een simpel menselijk 

geschreven script was, wat in alle eeuwen door alsmaar aangepast 

is om mensen te onderdrukken.

Vanuit deze “knowhow” ben ik me gaan verdiepen in 

Marx, Hitler, Lenin en Mao. Ook hier zag je duidelijk een lijn en 

later kon ik daar Napoleon en enkele anderen, na het lezen van 

hun geschriften, bij plaatsen. Langzaam kwam het geloof weer 

om de hoek kijken en ging me verdiepen in het jodendom, rooms 

katholieke geloof, protestants geloof en zo ook de jezuïeten en 

de islam, men zag wederom dat het niets anders was dan, om 
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redenen te vinden voor oorlogen. Dat bracht mij bij onder andere 

het communisme en zoals Mao en anderen zich gedroegen en 

handelden. Op een gegeven moment kreeg ik een 1500 pagina’s 

tellend boek in handen over de Masons en hun ritualen, en wat 

later kwam nog eens een 33 graad mason boek op mijn pad. Zaken 

werden duidelijker en je kon heel duidelijk de tijdlijnen leggen 

en de bewuste handelingen van geloof en mason, en jawel het 

Vaticaan. Maar ook de lijn van onze wereldleiders, koninklijke 

huizen en de vreemde elite clubjes als Bilderberg, Illuminati en-

zovoorts. Weer kwamen we terecht bij ons vrijmetselarij clubje 

en hun absolute rijken. Als een rode draad liep overal, sinds de 

18de eeuw, de jezuïeten door het geheel, al kun je dat nog veel 

verder terug voeren en zelfs tekenen van hun werkwijze zijn terug 

te vinden rond 3000 voor christus! Zie: http://www.place4free.

com/Downloads/Freebooks_interesting.htm

Ik heb een zee aan boeken doorgeworsteld waarvan ik dit 

naslagwerk heb samengesteld, en ik heb ook geprobeerd om het 

allemaal begrijpelijk op een rijtje te zetten, en geprojecteerd naar 

de huidige tijd en zelfs de blauwdruk gelegd over ons klein ei-

landje Curaçao genaamd. Want hoe groot de wereld ook is, op ons 

eilandje zijn de machtigen der machtigen aanwezig en dan praten 

we over de Rothschilds, Freemason, Jezuïeten en hun zwarte paus 

in de naam van bisdom Willemstad en de internationale geheime 

diensten met hun CID en ander clubjes in de achterkamers. Het 

geval Betico Croes, Joran van der Sloot en heer Wiels zijn allemaal 

daar in te plaatsen en passen minuscuul in het geheel. 
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Wat ik heerlijk vind, is dat je door zaken te evalueren en 

op een rijtje te zetten het geheel gezien kan worden als een open 

boek. We zien de moord op heer Wiels die duidelijk past in de 

zaken spelend in Nederland. De moord op Pim Fortuyn en Els 

Borst wat een werkelijk kopie is. Wat ook opvalt, zijn de ware 

spelers want al doen ze nog zo hun best, ze laten alsmaar steken 

vallen. Momenteel is de berichtgeving niet meer afhankelijk van 

geïndoctrineerde instituten en of afgeperste kranten en bladen. 

Het is niet meer tegen te houden en er gaan de komende jaren 

vele zaken openklappen.

De opbouw van dit boek is bewust in deze volgorde gedaan 

omdat ik het lokale en internationale system bij elkaar wilde voe-

gen, en je laten zien dat het overal hetzelfde is. En dat er een select 

groepje spelers zijn met daaromheen vele piassen die in elk land 

hun bevolking in toom moeten houden. Soms gaat het verder en 

speelt men het via terreur en ander koelbloedige moorden. Maar 

het hoofddoel is angst te creëren om zo burgers in situaties te laten 

komen dat ze willend zijn hun “vrijheid”, wat de betekenis daar 

ook van mag zijn, opgeven. 

Je hebt dat al uitvoerig gelezen in de vele citaten en de 

regels van de diverse groepen die ik heb beschreven. Maar we 

gaan even nog naar de ingezonden stukken en brieven waarbij je 

ziet dat er nog steeds groepjes en mensen zijn die willen beweren 

dat zwart wit is. Wel ben ik zover in mijn onderzoek gekomen, 

dat ik de hoofdspelers in de vrijmetselarij heb kunnen isoleren en 

weet wie die mensen zijn die via sociale media mensen onder druk 
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zetten, en zelfs verder gaan naar afpersen toe. Deze lijst is nu in 

mijn bezit en eigenlijk is hij zeer duidelijk. Want wat blijkt, het 

zijn ook die mensen die menen o zo goed te doen voor onze lokaal 

systeem. Deze personen zitten in vele clubjes en manipuleren zo 

de mensen die dan op hun beurt de mensen aan moeten pakken die 

anders denken. Duidelijke voorbeelden zijn er nu in mijn bezit en 

je kunt duidelijk stellen dat mensen die zaken “belachelijk”maken 

of via “onzin” zaken proberen af te schepen, zitten in deze be-

wuste groep. Ondertussen is de lijst ook bevestigd door een van 

de masons en dat zal hem niet in dank worden afgenomen als 

men zou weten wie dat is. Maar de “ledenlijst”van de 3 loges zijn 

nagenoeg compleet. Het is heerlijk te zien dat ook deze mensen 

door de mand vallen en dat ik nu daardoor ook de absolute top heb 

kunnen lokaliseren die werkelijk de lakens uitdeelt op dit eiland. 

Dus in het deel van de stukken en de brieven, zijn enkele 

mensen werkelijk met hun billen bloot gegaan en dat blijkt wel 

omdat men nauwelijks maar veelal niet reageerde op de brieven. 

En dat maakt dat je dan een schriftelijk bewijs hebt van wat er 

gesteld wordt in zo’n brief. Lokaal hebben ze nauwelijks kennis 

van hoe men zaken moet verzwijgen of ontkennen, en is het ge-

heel een open boek. Onze nieuwe gouverneur die alsmaar hand in 

hand liep met haar man en niemand door had waarom deze man 

alsmaar op de voorgrond stond.

Daarnaast heeft men kennelijk niet door hoe een gerecht 

werkt en ik heb al enkele zaken al iets eerder aangehaald. Het gaat 

er niet om, om zoveel mogelijk naar buiten te brengen maar het 
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gaat er om, om niets te zeggen en open te leggen. Elk woord heeft 

twee betekenissen en een advocaat van de duivel weet zaken zo te 

zetten dat een clean persoon afgeschilderd kan worden als zijnde 

een seriemoordenaar of kinderverkrachter. We zien nu zowel lokaal 

als internationaal steeds meer van deze zaken opkomen, en we 

hebben gezien dat recht zo krom is als je je maar voor kunt stellen. 

De advocaten van de duivel maken de dienst uit en een Openbaar 

Ministerie en de rechterlijke macht spelen dat spel mee. Ze geven 

de kansen en als die niet gezien worden, en veelal bewust, ben je 

de klos als burger. Dat is ook de bedoeling want er moet onrust 

komen en de mensen moeten ontevreden en opstandig worden. 

Dat geeft hogerhand het recht om dan ook die personen te onder-

drukken en vast te zetten. Het is dezelfde methode als die we zien 

in zowel communistische als zogenaamde democratische landen. 

Democratie is een farce en bestaat absoluut niet. Het is gewoon 

het volk met de ogen open, in vallen laten lopen. Hetzelfde wat het 

geloof doet al duizenden jaren lang met hun “gelovige” mensen.

Het bewust vergiftigen van mensen is een zelfde lijn 

die gevolgd wordt wereldwijd. Er zijn landen waar men zoveel 

junkfood eet dat men zijn lichaam volstouwt met giftige stoffen 

en kunstvoedsel. Ik heb daarover in mijn vorige boeken ook uit-

voerig over geschreven. Wat ik nu aan wil halen is, dat de mensen 

bewust vergiftigd worden via drinkwater. Chloor, fluoride en zelfs 

zoutzuur zijn de ingrediënten die men zal vinden in ons lokaal 

drinkwater. Overigens toegegeven door Aqualectra medewerkers! 

Net in deze tijd zag ik op de lokale TV dat er een huisarts vanuit 

Nederland bevestigde wat ik de lokale actiegroep al jaren geleden 
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had aangegeven. Welke regering dan ook kan niet om “De Verk-

laring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)”. Maar 

het is duidelijk dat men de zaken niet werkelijk aan wil pakken 

omdat er zichtbaar politieke belangen zijn in die fluoride en het 

anti groepje. Men verkiest de show in plaats van de zaak simpel 

aan te pakken. Met dan nog het “handvest van de aarde” aan te 

halen kan geen gerecht om de zaak heen en wordt de regering en 

zijn waterfabriekje vastgebonden aan illegale acties. Hetzelfde heb 

ik al jaren geleden aangegeven aan een ander groepje, wat zich 

SMOC noemt, en blijkbaar liever dagelijks in de kranten en TV 

staat dan werkelijk de olie roestbak (raffinaderij) te laten sluiten. 

Nu is dat maar een deel van de vergiftigingen door onze leiders 

en praten we nog niet over de vele etenswaren die we hier in de 

winkels kunnen kopen. Denk maar eens na over de zogenaamde 

lokale verse groenten die bespoten zijn met gif, wat al bijna op 

de gehele wereld verboden is! Nu is het niet de zaak om kwaad te 

zijn op een Aqualectra en ook eigenlijk niet op de politiek, want 

zij zijn de marionetten van “hogere” elite. Wat frappant is de 

tegenwerking om drinkwater zuiverder te maken en weer vanuit 

de mensen uit de bekende hoek die de zaken belachelijk maken 

en in het openbaar zelfs het tegendeel beweren! Hier hebben we 

weer het bewijs van de “werkgroep” van de vrijmetselarij wat zij 

opgedragen krijgen vanuit de hogere kamers.

Dat deze groep ver reikt, is duidelijk en is zelfs op elke 

strategische plaats aanwezig. Het Openbaar Ministerie, wat onze 

bescherming zou moeten zijn als burger, is niets meer dan een 

groepje personen die orders uitvoeren vanuit onze welbekende 
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groep. Alleen zij hebben ook de directe orders van een man die 

nog steeds machtig is op dit eiland en die opdracht krijgt vanuit 

het Vaticaan. Dat is weldegelijk terug te vinden in de handel en 

wandel van de rechterlijke macht die zelfs nog steeds hanteren “ik 

zweer bij god almachtig”. Wat doet die god daar? God zelf is niet 

zuiver als we de verhalen en getuigen zien vanuit deze machtige 

hoek. Dus we zien dat de duivel vanuit het Vaticaan neergestreken 

is op de stoel van justitie! En dat zien we weer dat elk woord zo 

gedraaid wordt naar zoals zij het willen zien. De macht die men 

meent te hebben, ja meent, want het is anders sinds 2012 maar 

dat lees je later wel.

Zo heb ik de brief naar alle groten der groten geschreven 

om zo vast te leggen dat er heel wat mis is rond alleen al mijn 

persoon. Mensen zijn bang en mensen menen dat er niets aan zaken 

gedaan kan worden. Dat is wat ik met de brief naar de wereldorgan-

isaties wilde laten zien dat een burger al heel wat kan vastleggen 

in een verziekt wereldsysteem. De matrix van dit systeem heeft 

grote gaten en er zijn wegen die men geheim houdt omdat anders 

het systeem gaat vallen. Doch we zien grote bedrijven wankelen en 

banken ineenstorten. De politiek komt om in hun eigen veiligheid 

en de mensen zwalken maar wat rond want men beseft niet wat 

de “leider” nu wil. Wat de leider wil is duidelijk en hebben we 

gelezen in dit boek. Maar wil de bevolking het? Nee, en moeten er 

dus andere wegen aangesproken worden en daar gaat het systeem 

en haar matrix de fout mee in. De kunst is niet om tegen hen te 

vechten maar hen te pakken via hun eigen kleine kamertjes, en 

eigen regels en wetten. En dat is wat er nu gaande is.
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We zien lokaal ook dat vele bedrijven slecht functioneren 

en dat het soms beestachtig is hoe lange wachttijden er zijn. Dat is 

allemaal het teken van het onderdrukken en het uitlokken van de 

bevolking om in opstand te komen. Men wil aanknopingspunten 

en mensen zien die men als “voorbeeld” kan stellen in hun gerech-

telijk systeem. Mensen moeten ontevreden zijn en mensen moeten 

opstandig worden. Zo komen er rellen, en zo kan er opgeruimd 

worden! Een simpel voorbeeld was het geval marine waar enkele 

personen werkelijk buiten hun boekje gingen. Een tendens die 

steeds meer naar buiten komt en die je niet in kon denken jaren 

geleden. Men wordt onvoorzichtig en men wordt overmoedig in 

het huidige systeem. Dat komt omdat men ongeduldig is omdat 

men zaken tussen zijn vingers weg ziet glippen. Zo worden de 

persoonlijke aanvallen, bedreigingen en zaken rond mensen die 

dwars liggen steeds agressiever. Zoals je hebt kunnen lezen in de 

vele stukken, is er een duidelijke opdracht vanuit de hoogste elite 

clubjes om de mensheid zo agressief mogelijk te maken. Dat er 

dan zo een reden is voor opsluiting of eliminatie. Wat denk je van 

de vele stoffen in onze snacks en waar komen de zogenaamde 

ADHD mensen vandaan en de kinderen die vernielzuchtig zijn? 

Dat is allemaal terug te vinden in wat deze personen naar binnen 

werken. De stoffen die zitten in de vele drankjes en de vele snacks, 

maar ook in etenswaren zijn stoffen die een mens compleet kan 

laten veranderen. Maar er is nog wat anders gaande, en dat is het 

bewust overladen van de mensen met frequenties. Dit gaan we 

later nog even uitdiepen. 
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Hoe het systeem werkt, is duidelijk als je de brieven en 

publicaties ziet van onder andere onze lokale Openbaar Ministerie 

wat burgers gewoon afperst en bedreigt als deze hun mond open 

doen. Het mooie is, is dat de medewerkers uit naam van deze groep 

duidelijk laten zien wat er gaande is en bevestigen vanuit welke 

groep ze onder druk worden gezet, maar ook dat justitie niets meer 

is dan een verlengstuk van de bewuste elite groep. Door de acties 

van onder andere de PG maar ook N.E.S. is het bewijs geleverd 

en de link duidelijk naar boven gekomen. Dat men niet door heeft 

dat men wel erg transparant bezig is, lijkt me onwaarschijnlijk. 

Laten we het maar op “onwetendheid” houden.

Een verder bewijs is het alsmaar belachelijk maken van 

de olie en gasvoorraden onder onze eilanden. De rapporten van 

15 jaren geleden en de contracten over olie en gas (in mijn bezit) 

werden alsmaar ontkend en dan zien we dat de koning van Ne-

derland eventjes gaat praten met Venezuela en waar gaat het om, 

over de olie! Het gas was al duidelijk toen men met 3 miljard 

ging smijten, en waarbij diverse geheime besprekingen zijn ge-

weest waarvan ik later bevestiging kreeg waar deze over gingen. 

En heer Hodge had het ook door en vertrok per direct toen hij 

achter, te veel, zaken kwam rond en om de gas en olie handel op 

deze eilanden. Hij wist in een keer te veel over zijn opperbazen 

en kreeg de schrik. Ook is het nu duidelijk dat het vergiftigen via 

de lucht door zal gaan voor vele jaren, en waar we weer enkele 

personen zien die op mijn bewuste ledenlijst staan! Want de ISLA 

is een perfect instrument om mensen op te ruimen wat zeker later 

nog wel duidelijk gaat worden. Zowel Nederland als de lokale 
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politiek, doen er alles aan om deze roestbak te behouden al speelt 

een tegenpool, een lid van ons clubje, de heilige Barmhartige 

Samaritaan als zijnde het alternatief voor deze raffinaderij. De 

weg is duidelijk en heeft ons clubje een win win situatie, puur 

omdat zowel de voor als de tegen groep in dezelfde club zitten. 

Opvallender kan het niet.

Ik wil even nog verder gaan over vergif en ons clubje. Ik 

haalde in hoofdstuk 2 het rapport aan over Philips gif storting 

en vrijmetselarij, en de connectie Philips met nazi Duitsland. In 

het stuk wat later gaat komen, waar de oranjes ter sprake komen, 

ziet men het bewijs van de connectie koninklijkhuis - Bernhard 

en de Nazi’s. Ook zien we het beschermen van hoogovens door 

de Nazi’s. In het rapport, wat ik naar verschillende plaatsen heb 

verstuurd, blijkt duidelijk uit wat ik heb meegemaakt, gezien en 

gehoord, in het huis van mijn opa en oma waar we jaren lang 

leefden. Opa was vele malen per week in Duitsland ondanks de 

oorlog en ook daarna waren zijn connecties enorm met de staalfab-

rieken verdeeld over Duitsland. Philips draaide door en ondanks 

alle bombardementen in Eindhoven werd Philips redelijk gespaard 

door dezelfde Duitsers.

Maar ik had het over een bunker die nog geen 500 meter 

stond van een van de belangrijkste mason families van die tijd 

en hun kasteel. In dat kasteeltje werden in de tijd voor mij, en de 

tijd ik daar speelde vele ritualen opgevoerd. De mensen met de 3 

punten, hetzelfde als bij Gerrit Schotte, waren die personen die 
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mij weg moesten sturen. Dat kasteeltje van Smits van Ooyen en 

de bunker hadden iets met elkaar te maken. 

Daarnaast hadden we het onbeperkt gif storten in de 

bossen, en de vreemde reactie van de gemeente. Het rijk, Philips en 

de diverse milieuclubjes hebben verder alles stil gezwegen. Zelfs 

die krant die me interviewde voor een volwaardig artikel in hun 

krant. Die persoon was in een keer van de aardbodem verdwenen! 

Duidelijker kan ik niet illustreren hoe machtig de vrijmetselarij 

is en hun bedrijven onder hen. Want in het kasteel van Smits van 

Ooyen waren de groten der groten vanuit de Philips clan. 

Men weet dat ik het gif aan kan wijzen en men weet dat er 

iets grandioos mis is onder de grond in die bunker, waarvan ik nog 

zelfs niet zou verwonderen als er een of ander connectie is tussen 

die bunker en het kasteeltje van Smits van Ooyen. En waarom ik 

dat allemaal weet? Je kon het zelf lezen, ik woonde daar voor vele 

jaren en mijn speelterrein was dat bos en dat immens grote gat en 

vreemde machines tijdens de bouw van dat gat/bunker. 

De Hoogovens, Philips, Duitsland, Hitler is een duidelijke 

zaak maar na het nagaan van de Rothschild lijn kwam ik tegen dat 

Hitler een nazaat is van Lionel Nathan Rothschild! We wisten dat 

Hitler zijn financiële steun kreeg vanuit de Rothschild familie, en 

we weten ook dat het deze familie is die het hem mogelijk maakte 

om te vluchten naar Zuid Amerika maar dat er een familie band 

is, is wel erg verdacht. Want dan vraag je je af, wat is er heden 

ten dagen dan allemaal voor connecties met de zogenaamde ter-
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roristen en de zogenaamde “slechte” mensen? Zijn het allemaal 

uitgezette poppen vanuit de machtigen der machtigen? Nu, het 

antwoord ga je nog lezen.

Voordat ik ga wroeten onder de groten der groten wil ik 

even wat kleinere zaken aan je voorleggen om je duidelijk te maken 

wat er om ons heen al gebeurt. Ik kan wel schrijven over zaken 

ver van mijn bed maar dan krijg je snel van “och dat is daar en 

niet hier”. Daarom een bekende zaak voor onze eilanden en een 

zaak spelende in Nederland.

Heer Wiels, we kennen hem lokaal allemaal en eigenlijk 

niemand staat er versteld van dat hij uiteindelijk een kogel kreeg. 

Zelfs hij wist wat zijn einde was en liet dat ook wel eens weten aan 

zijn mensen. Hij schreef zelfs de namen op een briefje en in een file 

op zijn privé computer. Maar niemand durfde hier aan te beginnen. 

Heer Wiels haalde zelfs maar eenmaal aan in een interview waar 

de schoen knelde en waar de grootste corruptie gezocht moest 

worden. Ik heb veel informatie via hemzelf gekregen en nog af en 

toe laat hij weer wat los. Zo kon ik nu wat meer zetten omdat zijn 

energie het vrij liet en ik het mocht gebruiken. Hij waarschuwde 

me wel, omdat dit zijn leven heeft gekost. Hij vertelde me “dat 

er grote gevaren zijn en dat zelfs de intellectuele moordenaar uit 

een absoluut onverwachte hoek komt. Want al worden er jongens 

ingetrokken, die er nauwelijks iets mee te maken hebben, ook de 

groten zijn bang geworden van wat ik je hier heb gegeven.” Heer 

Wiels vertelde me van “Zet alles op een rijtje en zie welke be-

drijven eruit schieten. De link is mijn zus, start bij haar.” Via vele 
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krantenartikelen kwam ik inderdaad op wat bedrijven die zowel 

in de wereld als lokaal in opspraak kwamen, en vielen ook nog 

eens in de lijst van 3 die heer Wiels vernoemde en waar hij mee 

bezig was. Het is te begrijpen dat Openbaar Ministerie vast zit 

want het gaat om een hoek die mogelijk de touwtjes in handen 

heeft op deze eilanden. Gezien de artikelen zou je dat bijna gaan 

geloven. Maar.. dan kom ik weer op een maar, want wie beschermt 

dan deze bedrijven? Wie of wat is het dat deze mensen nu aan 

het wankelen brengt en aangepakt wordt? Door wie? De matrix 

is aan het wankelen en het systeem heeft zijn gebreken en daar 

zien we weer dat er koppen moeten vallen om de absolute top te 

beschermen. Wie is de absolute top? Freemason? Nee. Machtige 

families? Bijna warm. We gaan dat zien.

Ik ga nog even naar Nederland waar een zaak een absolute 

blauwdruk is van de vele zaken die ik al heb gelezen en gevolgd 

“De corruptie zaak Hoensbroek”. Als je dit gelezen heb, ik neem 

wel  aan,  dan  zie  je  een  geval  wat  een  blauwdruk is  hoe  een  

groepje mensen een geheel dorp terroriseren en afpersen. Dat ter 

wille van drugs en vreemde andere zaken. Men ziet dat de lagere 

criminele groep de mensen die iets naar buiten willen brengen 

het leven onmogelijk maken. Dat gaat via lokale sleutelfiguren 

die via motorclubs of via lokale politici of politie. Het zijn een 

stel criminelen in opdracht van meer de landelijke maffia. Die 

lijn zien we ook opkomen in het geval Demmink, Holleeder en 

de nieuwe spelers die nu naar boven komen. Het is een totale lijn 

van criminelen waar je als gewoon burgertje geen leven hebt als 

je niet mee doet. Het is de structuur van de drugswereld waar we 
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de gewone man afpersen en zelfs dood maken om als voorbeeld 

te stellen en angst in te prenten naar anderen toe. We zien dat in 

de vele “drugs dorpen” rond de wereld en daar heeft Hoensbroek 

dus ook duidelijk een groep zitten. De “lage” criminelen doen 

gewoon wat er landelijk wordt opgedragen maar ze zijn de koning 

in hun dorp, beschermd door de lokale autoriteiten. 

Ik was heel erg blij met dit rapport en dat Arend het heeft 

geplaatst. Zo herkennen mensen in hun eigen buurt en in hun om-

geving wie de sleutelpersonen zijn en wie de uitvoerders zijn van 

de hogeren van de provincie en die op hun buurt weer de orders 

krijgen van hogerhand. Maar wie geeft bijvoorbeeld in Nederland 

de instructies en wie heeft de absolute macht?

Ik ben daar naar op zoek gegaan en dan ontkom je niet aan 

de pseudo oranjes en het groepje onder deze oranjes. Voordat we 

de oranjes gaan ontleden, zijn even nog wat zaken belangrijk en 

dat is de geschiedenis van het geloof en in hoeverre de onderdruk-

kingen terug gaan.

We weten dat de joden een grote rol spelen op de wereld 

en er is al aardig wat keren een hetze geweest tegen dit geloof. 

Ja, geloof want het gaat echt niet over een ras of over een groep 

mensen. De joden schuilen alles onder een geloof en er is werkelijk 

maar een geloof en dat is het geloof in geld en macht. We vinden 

ze overal waar geld gemoeid is en we zien ze bijna vrijwel zeker 

in alles wat de financiële wereld of zakenwereld is. Deze mensen 

bezitten de matrix, althans daar leek het op, en deze mensen maken 
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uit wat er op de wereld gebeurt. Maar je hebt de vele pagina’s al 

gelezen over de joden, hun weg en de vele citaten over deze hoek 

van de mensheid, en wat dan op valt is dat de machtigste families 

allemaal joden zijn. De lijst van de rijkste der rijken zijn allemaal 

joden. Van hun komt ook het waanidee om een nieuwe wereldorder 

te creëren, en ook zij zijn die het te zeggen willen hebben wat er 

op de wereld gebeurt. 

Maar wat opvalt is dat er joden zijn die financierden om 

de joden op te sluiten in een staat genaamd Israel, en het zijn ook 

die joden die Hitler steunden om zijn oorlog te voeren en de joden 

uit te bannen. Joden vermoorden joden, dat was even een vreemde 

gewaarwording en een vreemd gegeven. In de vele citaten zien we 

de machtige families die alles denken te kunnen bepalen, en we 

zien dat er in de joodse gemeenschap vele verraders lopen van hun 

eigen geloof. Banken werden gesticht en groepen werden tegen 

elkaar opgezet om macht te verkrijgen. Vanaf de tijd van Napoleon 

kwam alles in een stroomversnelling en waren het de joden die 

hun eigen ondergang financierden waarbij meer en meer, alles wat 

macht en geld was over ging naar enkele families. De Rothschilds 

en Rockefellers werden rijker en rijker door het afslachten van hun 

“eigen mensen”. Maar er was een derde speler en die moesten we 

gaan zoeken in het Vaticaan.

Ik stuitte op genootschappen en op diverse “clubjes” die 

duidelijk een doel hadden en dat is nu nog gaande. Hun opdracht 

is duidelijk: Het totale heerschap over het gehele menselijk ras. 

Er werden vreemde constructies gecreëerd en daardoor kon geen 
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bedrijf meer zonder hen en hun banken. De bank en de financiële 

knooppunten rond de wereld werden de speeltjes van deze super-

rijken. Dit werd en wordt nog steeds gedirigeerd vanuit de staat 

van Londen. Nee, niet de hoofdstad Londen maar een soeverein 

staatje wat midden in de stad Londen ligt. Van die plaats hebben 

de rijke joden alles in handen. Via slinkse constructies zijn we dus 

financieel afhankelijk, over de gehele wereld, van rond 10 families 

zoals je hebt kunnen lezen. Die beheren de multinationals en alle 

grote bedrijven waar dan ook.

Het gaat nu zo ver dat men zelfs de mensen wil controleren 

via vaccinaties en chip implantaten. Zo is elk individu te con-

troleren en te manipuleren. We hebben al gezien dat bijvoorbeeld 

enkele vaccinaties die we als kind verplicht moesten krijgen, de 

wereldziekte kanker activeren. Maar zo ook AIDS en ADHD zijn 

van die “ziektes” die kunstmatig ingebracht worden bij de mens.

De joden schromen niet om wapens, drugs en alles wat 

maar geld op kan leveren, in te zetten om hun doel te bereiken. Het 

wassen van grote sommen geld weten we ook dat het bij ons om 

de hoek gebeurt bij de banken om ons heen. Het is niet voor niets 

dat bankdirecteuren en medewerkers zelfmoord plegen. Moet je 

even voorstellen: Een bankier heeft beroepsgeheim, hij mag niets 

naar buiten brengen noch bespreken. Hij is wel verantwoordelijk 

wat er in zijn bank, op zijn afdeling gaande is en hij ziet (zoals hier 

op ons eiland) 10 miljoen van rekening A naar B overgeschreven 

worden. Dat moet gemeld worden, maar de raad heeft hem de 

opdracht gegeven om een oogje dicht te knijpen. Diezelfde raad 
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laat weten dat hij zwijgplicht heeft en ook dat hij een gezin heeft. 

Hoe enorm denk je dat de druk is? Daarnaast komt erbij dat deze 

mensen weten dat banken illegaal werken omdat er met cijfers 

wordt getoverd die er niet zijn en zo is de druk enorm. Want er zijn 

al diverse bankdirecteuren de bak in gegaan door veroordelingen 

die enkele van onze mensen hebben laten uitspreken. Dus enerzijds 

worden ze via hun bestuur opgedragen zwart geld door te sluizen 

en andere kant weten ze dat ze illegaal lenen en er geen geld meer 

is, puur alleen lege getallen. Deze schijn moet aan personeel en 

hun klanten 24 uur per dag voorgehouden worden. 

Deze situaties hebben de financiële mensen op beurzen 

en banken nu mee te maken. Die druk van geheimhouding, af-

persing van je meerdere en de druk, wetende dat je lucht aan het 

verkopen bent en mensen bewust in problemen brengt met jouw 

zogenaamde geld. We weten dat het een kwestie van tijd is dat 

de financiële markt in gaat storten en dat vele mensen vreselijk 

in de problemen gaan komen. Geld heeft nog niet de waarde van 

toiletpapier en zij moeten het verkopen als zijnde goud. 

Er zijn wat plaatsen waar heel wat geld gestationeerd is 

en dat is onder andere Luxemburg, Zwitserland en het Vaticaan. 

Maar we zien alsmaar het laatste opkomen en wat heeft een rooms 

katholiek geloof nu te maken met geld? Ze zijn er toch om zieltjes 

te winnen? Nee, nog niet, we gaan even naar een tussenstap het 

Zionisme, wat een kleine tussenstap is naar de jezuïeten. Want 

daar gaat het om, onze jezuïeten die heel wat achter de schermen 

hebben gedaan en nog doen. 
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We hebben gezien dat de rijke joden alles in handen heb-

ben, van alle grote kranten tot TV stations rond de wereld maar 

ook de wereldsterren doen mee aan de campagne van deze joden 

al is het dan veelal via de freemason, en in het bijzonder de Il-

luminati wat allemaal rond hangt in de 34 graad. 

Toch gaan we maar meteen naar die Jezuïeten want daar 

ligt onze link en waarom de koe niet meteen bij de hoorns nemen. 

De Joden moesten andere joden gaan controleren en er moesten 

vele van hun clubje vermoord worden. Daar werd een clubje voor 

gecreëerd wat “Crypto Joden” heet. Deze verraders van het joodse 

deel gingen eigenhandig te werk als zijnde onder een ander geloof, 

terwijl ze achter de schermen zich voordeden als zijnde joden. 

Deze groep was de groep die op een gegeven moment de jezuïeten 

stichtte en eigenlijk nergens terecht konden omdat iedereen hen 

weerde. Totdat men toenadering kreeg met het katholieke geloof 

en de toenmalige paus. 

Het was een “knipperlicht” relatie maar zowel de katho-

lieke paus als de jezuïeten paus hadden er baat bij dat bepaalde 

groepen uitgeroeid werden. Alles heb je al kunnen lezen en we 

zien dan ook het vermoorden van miljoenen mensen omdat ze jood 

en  protestant waren. We weten ondertussen deze geschiedenis 

en ik ga meteen, zoals ik hem al vernoemde, direct door naar de 

jezuïeten paus. Deze paus wordt ook wel genoemd “de zwarte 

paus” en deze man is de, naar gelang de eeuwen verstreken, de 

baas geworden over de katholieke paus en het Vaticaan. Beiden 

wonen in het Vaticaan en alleen de katholieke paus speelt pausje 



482 - De MATRIX van het systeem

en de zwarte paus dirigeert het “vaticaans orkest”! Dat vaticaans 

orkest zijn de vele geloven met daarin jawel ook de joden! We zien 

dat de machtigen der machtigen regelmatig zogenaamd naar de 

rooms katholieke paus gaan, maar in werkelijkheid worden deze 

hooggeplaatsten op het matje geroepen door de zwarte paus, die de 

absolute leider is van de wereld. Nu is er een mooie bijkomstigheid 

en dat is, dat heel lang de jezuïeten opgeleid werden in, jawel, het 

land Nederland! En dat is frappant want Nederland is zogenaamd 

een gereformeerd land waar juist de jezuiten gezworen hebben 

om alle gereformeerden te doden. Een even vreemde situatie we-

tende dat zowel het koninklijkhuis van Engeland als Nederland 

gereformeerd is/was. Het Engels huis heeft al eeuwen gestreden 

tegen de komst van de jezuiten en dat is hen tot op heden aardig 

gelukt. Het Nederlands koninklijkhuis heeft het anders aangepakt 

en is heimelijk een ander geloof aan gaan nemen wat dichter bij 

de rooms katholieke kerk kwam, en zo niet streng gereformeerd 

meer is. We zien dat ook bij de Islam, die eerst water en vuur 

waren tegenover de rooms katholieke kerk, en nu zo goed als twee 

handen op een buik zijn door de slimme zet van heiligverklaring. 

Zo proberen de jezuïeten via de rooms katholieken paus overal 

binnen te komen. Ook in de communistische delen die kapitalisme 

veroordelen maar waar de jezuiten nu wel hun rijke joden hebben 

gestationeerd. Zie Rusland en China waar de meeste miljardairs 

zijn en de connecties, via de jezuïeten, met de joden en westerse 

banken de beste tijden mee maken.

Nu komen we even op lokale grond en ook dat hebben we 

al besproken in hoofdstuk 7, maar het is belangrijk dat even weer 
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op te frissen. Want wat zien we lokaal? Onze joodse gemeenschap 

is de rijkste tak van onze eilanden althans “legaal” zullen we het 

maar noemen. Maar de joodse gemeenschap is ook rijkelijk verte-

genwoordigd in de vrijmetselarij. En wat zien we als een duiveltje 

op de achtergrond, onze jezuïet bisschop Secco, die zich overal 

mee blijft bemoeiten en al zeer vele miljoenen weggesluisd heeft 

naar het Vaticaan. Dat door alles te verkopen wat het bisdom rijk 

was op onze eilanden. Wat blijkt is dat bisschop Ellis te veel “hart” 

had voor de arme mensen en probeerde het beste er van te maken. 

Hij was een “ongehoorzame jezuïet” waardoor de vraag rijst of hij 

wel zo natuurlijk gestorven is. Sinds de aanstelling van bisschop 

Secco is het gehele bisdom op zijn kop gezet en iedereen werd 

ontslagen. Hij wilde geen “gevoelige” mensen, maar mensen die 

geld binnen brengen. Bijna iedereen werd uit hun huizen gezet 

en velen werden verstoten. Geld moest er komen! Hier zagen we 

duidelijk de ongehoorzame jezuïet (Ellis) en de nieuwe weg van 

de jezuïeten. Het bisdom Willemstad is een schoolvoorbeeld om 

mensen te onderdrukken en uit te buiten. De noodkreten van een 

RK schoolbestuur werden niet gehonoreerd en het bisdom vertikte 

hun buidel te openen. Erger nog, dit bisdom voldoet precies aan 

wat de eed hen zegt en dat is “de bevolking dom houden en de 

kinderen niet te wijs maken”. Het onderwijs gaat dan ook met 

rasse schreden achteruit en de bevolking klampt zich vast aan 

een Papiaments wat maar begrepen wordt door 200.000 mensen 

op deze wereld van over de 7 miljard mensen! Papiamentstalige 

scholen en universiteit maakten van elk kind een domme slaaf 

van het eiland. Precies zoals de jezuïeten het willen en beschreven 

hebben in hun aanwijzingen. Daarnaast zien we weer het slaafse 



484 - De MATRIX van het systeem

aan de kerk en de vele bemoeienissen. Want wie staat er voorop als 

er een sociaal probleem is, overigens gecreëerd door het bisdom, 

jawel de bisschop als barmhartige. 

Het is ongelofelijk dat in internationale geschriften en 

documenten precies de gang van zaken naar de lokale geloven 

is terug te brengen. Het gaat nog veel verder maar dat laten we 

even voor wat later. 

De eed van de bisschop als zijnde jezuïet is duidelijk, en 

dan zien we ons clubje ook weer verschijnen met de joodse ge-

meenschap en de vrijmetselarij. We zien het dagelijks en we zien 

hoe de lokale politici, net zoals de internationale politici, hun raad 

halen via een Vaticaan en/of hun lokale bisschoppen of kardinalen. 

Het gaat ver want zoals je ook hebt kunnen lezen, het was 

een kardinaal in Amerika die de dood van J.F.K. dirigeerde en heeft 

laten uitvoeren. We lezen ook de vele vreemde moorden die ook 

weer terug te vinden zijn in de jezuïtische hoek! Wacht even, wat 

hebben we hier pas gehad......? 

We gaan even Nederland doorlichten en we starten bij 

onze oranjes. Bij het bij elkaar zoeken van de vele citaten en het 

aan elkaar zetten van de vele zaken, kreeg ik een naar gevoel. Hoe 

ben ik er zo ingetrapt en trappen er nu nog vele mensen in, dat ze 

in een familie geloven en zien als hun koninklijkhuis, terwijl ze 

na koning Willem I geen koninklijkhuis meer zijn! Noch “oranje” 

noch “nassau” zitten niet meer in hun bloed. Bij het natrekken 
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van hun bloedlijn blijkt duidelijk dat het volk meerdere malen 

bedrogen is en dat zelfs met een kind, gestolen van een burger, 

snel als koningin is gemaakt. 

Wederom kreeg ik de bevestiging van de vele indoctrina-

ties en de vele ongure praktijken maar ook de bevestiging die 

deze familie zelf naar buiten tentoonstelt. Want als de Engelse 

kroon afstand houdt van deze familie en dat elke controle wordt 

veredeld, bijvoorbeeld een DNA test, om na te kunnen gaan of ze 

werkelijk nog van de Romanov familie stammen, is voor velen het 

bewijs dat het goed mis is in deze familie. Je hebt in dat deel alle 

bewijzen gezien en je hebt ook de illegale acties mogen lezen waar 

deze familie zich in laat. Maar het gaat verder en dieper want we 

zien ook dat het koninklijkhuis zich op vele gebieden in opspraak 

laat komen. Dat wordt nu nog alsmaar verboden om daar over te 

berichten. Websites, boeken en stukken worden verboden als je het 

over de ziekelijke acties hebt waar deze familie zich in begeven. 

Natuurlijk altijd discreet en natuurlijk altijd via clubjes waarbij 

criminelen op moeten draven voor de noden van deze hoge elite. 

Dat wordt dan beschermd door ministers van justitie en mensen 

die mee genieten van deze shows. 

We zien dat er mensen sterven zoals Fortuyn en Borst om-

dat ze niet verder mee willen doen in het verdoezelen van zaken. 

We zien dat er enkele juridisch worden gehangen zoals Demmink 

en Holleeder met hun clubjes en dat allemaal voor één gezin. We 

zien en lezen ook de bedragen die er in omgaan en zoals we zelf 
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hebben kunnen zien, de mensen in de drugswereld die alsmaar 

opduiken als zijnde “goede vrienden”.

Eigenlijk is dit nog niet een letter waard in een boek want 

als men door misbruikte macht en afpersing van mensen, die het 

naar buiten willen brengen, tot stand moet komen is het triest 

dat dit nog bestaat in de huidige tijd. Maar dat de wereld en hun 

“groten der groten” zich terugtrekken van de huidige Nederlandse 

familie, is een teken aan de wand. De ware koninklijke huizen 

zijn niet bang om een DNA onderzoek te laten doen omdat ze 

zeker van zijn dat hun lijnen zuiver zijn. Dit zijn mensen waar je 

in deze zaak nog respect voor kan hebben. Alhoewel, ook zij doen 

mee aan het onderdrukken en afpersen van hun volk. Is het je niet 

opgevallen dat vele hoge gasten niet op zijn komen opdagen bij 

de overdracht van de kroon? Is het je niet opgevallen de diverse 

gasten, die connecties hebben, naar verluidt, met de onderwereld, 

aanwezig waren bij het huwelijk maar ook de troonswisseling? De 

buitenlandse “hogeren” laten duidelijk blijken dat ze afstand ne-

men, terwijl de Nederlanders worden overgoten en geïndoctrineerd 

met succesverhalen. Hoe blind kan een volk zijn? We lezen in 

Nederland meer en meer dat mensen onder druk worden gezet 

zodra er een tipje wordt opgelicht van deze valse matrix. Ondanks 

dat, zien we wereldwijd meer en meer stukken verschijnen die wel 

de mensen bereiken en wel de ogen doen openen. 

De valse matrix van Nederland is al eeuwen bezig en men 

weet dat het gaat vallen, gezien de contracten die snel gesloten 

zijn. Het vertrek van Beatrix was niet voor niets, maar de aanstel-
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ling van Alexander was, zoals het nu laat zien, compleet onwettig. 

Wat triest is, is dat men alles via wetjes wil tegenhouden en tot 

vandaag wordt alles onder “onschendbaarheid” gezet. Ondanks 

dat het koninklijkhuis weet van de nieuwe grondwet en de nieuwe 

internationale verdragen. Deze zijn niet tegen te houden en zeker 

niet blijven ontkennen, maar het is de tijd die dit allemaal open 

zal breken. 

Sinds 2012 heeft Nederland een nieuwe grondwet, net 

zoals Amerika en Hawaï en nog enkele andere landen. Valt het je 

niet op, dat net in die tijd er wat troonswisselingen waren buiten 

Engeland! En waarom Engeland niet? Juist zij staan nog niet onder 

de absolute macht van de jezuïeten! Zij bepalen zelf en zij zijn in 

dat geval nog los van alles. Zij hebben “de Staat Londen” waar 

de wereld om draait. Nederland, daarentegen, moet doen wat de 

zwarte paus hen opdraagt en al ben je onschendbaar, je komt als 

deze paus je roept. Vandaar het snelle bezoek van Alexander net 

na zijn aanstelling. Dus zo onschendbaar is het koninklijkhuis niet 

en heeft dus ook een baas! Een gaatje in de matrix misschien? 

Vergeet niet, lange tijd was Nederland het opleidingscen-

trum voor de jezuïeten en we hebben enkele Nederlandse zwarte 

pauzen gehad! Die macht is ongelofelijk en is dat deze familie 

(nog) beschermd wordt. Maar in deze moderne tijd zal het zeker 

gaan veranderen daar er vele omslagen zullen komen in de macht 

van de oude garde. Deze is al gaande en men weet dat het niet 

lang meer kan duren. 
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We hebben in hoofdstuk 8 uitvoerig gesproken en docu-

menten laten zien hoe onwettig de elite zit en dat het ook bes-

chermd wordt door de Nederlandse politieke top. In de huidig nog 

lopende zaak tegen Demmink wordt er een tipje opgelicht en zien 

we ook de rol van de elite en top in kinderleed, wapens en drugs. 

Alsmaar zien we bekende namen opduiken en alsmaar zien we 

het eeuwen oude patroon. We kwamen ook terecht in de “clubjes” 

waar kinderen werden misbruikt en gedood werden/worden voor 

rituelen en dat past weer perfect in de rituelen/ritualen die we 

gelezen hebben bij de jezuïeten, bilderberg en Illimunati en nog 

verder gesloten clubjes. Door belangrijke mensen uit te nodigen 

hebben zij meteen deze mensen in hun broekzak. Voerden ze een 

opdracht niet uit, dan worden ze aan de galg gehangen zoals we 

onder andere bij Moskovitz en Demmink kunnen zien. De wereld 

van de afpersing gaat ver, zeer ver en niets is te veel.

We lazen over het ronde huis en hoe dit nu nog speelt, pas 

werd dit huis weer naar boven gehaald. Maar we zien het ook aan 

de huidige clubjes met de huidige spelers. Er zijn niet voor niets 

vreemde skiongelukken geweest en een ander vrij vroeg gestorven 

aan een plotsklaps opkomende ziekte. Je speelt mee of anders geen 

leven meer, is het simpele spel in deze elite wereld.

Toch is het frappant dat momenteel een groot deel van de 

activiteiten van de top open ligt en dat er veel over gelezen kan 

worden mits men maar wil. Maar wie wil de waarheid horen als 

je in problemen kunt komen als je te veel af gaat zetten tegen deze 

groep? Weten is nodig om vooruit te komen. Ogen sluiten en bang 
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zijn is juist wat deze “bendes” willen. We leven niet voor niets 

in een “angst cultuur” waar het terrorisme ons om de oren vliegt 

en iedereen, iedereen bedreigt. Het is dat wat men in dit systeem 

wil; Horen, Zien en Zwijgen. Maar daarvoor is het te laat voor 

dat en de beerput ligt open en nu moeten we hem schoonmaken. 

Of je nu ontastbaar bent of dat je onschendbaar bent, dat is er niet 

meer onder de huidige nieuwe verdragen. Ook ik ben soeverein 

maar ik heb me te houden aan de regels van de natuur. En zo ook 

al deze elite en hun groepjes.

We hebben het ook uitvoerig over de banken en hun grote 

bedrijven gehad. We hebben kunnen lezen dat de bewuste familie 

in vele mega bedrijven zitten. We lezen ook dat deze be-drijven 

wereldwijd hun aanzien aan het verliezen zijn. Waarom zou dat 

nu zijn? Doordat er te veel aandacht besteed moet worden om 

enkele op de troon/macht te houden, en er veel tijd gestoken moet 

worden aan propaganda en politieke indoctrinatie. Er is een gat aan 

het vallen in de absolute macht. De opdracht die in de jezuïeten 

wereld nummer één is, en dat is geld maken over de hoofden 

van je onderdanen, wordt verwaarloosd. In die opdracht schiet 

Nederland erg veel te kort, omdat nu het geld nog binnenstroomt 

via het gas en later het gas onder onze eilanden. Maar Alexander 

zal weldegelijk te horen gekregen hebben dat het mis is in zijn 

landje en dat zijn onderdanen te grote mond krijgen. Daar gaat 

de schoen nu wringen en is al gaande als we zien de akties die nu 

ondernomen worden.
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We zien de vreemde besluiten zowel in Nederland maar 

ook in de voormalige Antillen en we zien de indoctrinaties, 

afper-singen en zelfs rechtszaken tegen burgers om hen de mond 

te snoeren. We zien dat de “vrijheid van meningsuiting” is inget-

rokken en we voortaan praten over een “dictatuur” en daar zijn 

alle bewijzen duidelijk naar. Wat ook frappant is, zijn de vele mil-

jarden aan schenkingen aan de vele landen die zogenaamd in nood 

zijn. Dat tewrwijl de prijzen in eigen land opgeschroefd worden 

en via dat zo de mensen uitgemolken kunnen worden en ook via 

hun bankrekeningen hen de mond zo te snoeren! Dat alles onder 

het mom van; we hebben geen geld, we moeten bezuinigen. Maar 

aan de andere kant moeten we wel meedoen aan de wederopbouw 

van elk gehucht op de wereld! 

Lees de eedaflegging van de jezuïeten nog maar eens heel 

goed en hun doelstellingen en dan zul je zien waar Nederland mee 

bezig is en waarom Alexander bij de zwarte paus naar binnen is 

gegaan. Zijn opdracht is duidelijk. Beatrix wilde nog als een goed 

mens in de boeken komen, maar zoonlief zal zeker anders vermeld 

worden mits hij in leven blijft! Ja, bij het tekenen van hem kwam 

een rare zin via zijn energieveld binnen en hij vertelde me letterlijk 

“Maxima is niets voor niet als koningin aangesteld. Dan kunnen 

de mensen aan de toekomst wennen”. Met die woorden kwam 

het gevoel van dat deze man het niet lang zou maken of op zijn 

minst dat hij denkt zijn ambt niet lang te kunnen uitvoeren. Wat 

daarachter zit mag ik niet vrijgeven maar een goede lezer heeft 

maar weinig woorden nodig.
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De financiële wereld staat op zijn kop en de vele banken 

zijn op sterven na dood, zoals hun bankdirecteuren die het al lang 

weten. Geld bestaat niet meer en alles is een zeepbel die groter 

en groter wordt. De rijken der rijken zetten met de grootste spoed 

hun geld om in metalen en stenen maar ook in technieken voor 

de toekomst. 

Zo gelooft men ook nog steeds in ET en buitenaardse 

wezens maar deze zijn veelal niet meer dan aardse experimenten 

en wezens die ingezet worden voor bepaalde doeleinden. De per-

fectie van dit alles is nabij en we zien wezens niet van mensen te 

onderscheiden waar ik achter kwam bij Obama die werkelijk (0) 

nul B heet, zijn opvolger is het nieuwste “model” (0) nul A en 

zullen we snel mee te maken krijgen. De zwaartekracht is niet een 

probleem en met de knowhow die er nu is, en al lang was, zijn er 

geen grenzen meer. De club van Hitler hebben hun werk gedaan.

Nibiro kan voor velen een fabeltje zijn maar er is een kern waarvan 

ik in een ander boek nog wel eens op terug kom.

De financiële wereld is aan het ineenstorten, de wetten 

zijn aan het wankelen en de banken en rechters zijn niet veel meer 

dan “clowns” voor de massa. De insiders weten dat er veel gaat 

komen en vele kunnen dat idee niet verkroppen. Huizen zijn niets 

meer waard, geld is waardeloos en de economie staat op instorten. 

Oorlogen, ontevredenheid en angst zijn overal al te zien en dan 

is de ware klap nog niet gekomen. We zien dus wereldbedrijven 

ineenstorten en machtige mensen “bekeren” zich, en gaan in 

een keer hun versie geven van de oplichting die hun bedrijven 



492 - De MATRIX van het systeem

hanteren. Onder de bankdirecteuren zijn er al aardig wat die hun 

verhaal doen, en zelfs mensen van een Wereldbank maar ook 

vanuit Verenigde Naties houden hun mond niet meer. We gaan 

zo nu wel de goede kant op. De “klokkenluiders” komen met 

bosjes uit hun schulp. En we zien ook dat de pers (internationaal, 

helaas niet lokaal) gaat publiceren tegen de wil en dank van hun 

geldschieters. Helaas zover zijn we nog niet op ons bekrompen 

eilandjes waar de pers geen woord durft te zetten wat hun geld-

schieter niet wil hebben. Hier zien we duidelijk dat de pers een 

gemanipuleerde groep is die je om kunt kopen met een Black Ber-

rie en een fotootje in de krant. Hun inbreng is nihil want we zien 

al rond de wereld dat er zaken anders zijn en de mensen lezen het 

wel via het buitenland. De berichtgeving die we hier geschreven 

zien in de lokale kranten, lees je veelal 3 dagen of zelfs eerder, in 

de ware vrije pers uitgaven rond de wereld.

Gaan we even nog het zogenaamde “geld” Bitcoin be-

lichten. De farce waar velen zich in terugtrekken en menen zo de 

Wereldbanken en wereld families te kunnen ontvluchten. Er ko-

men meer en meer geluiden en trouwens ook bewijzen naar boven 

dat ook de reguliere banken achter de Bitcoin zitten. Moet wel, 

anders zou er absoluut geen connectie tussen deze twee te vinden 

zijn en was er niet zo’n grote tolorantie. Maar alles wijst erop dat 

het een slimme zet is van onze hoofd elite familie die door heeft 

dat er een vlucht is van veel geld via internet. Dus gaan we op 

internet een nieuwe matrix creëren die zo onveilig is als je maar 

voor kunt stellen. Er wordt ingebroken en je coins zijn weg. Kan 

niet anders want verzekeren kan niet. Nee, want er is geen geld! 



493- De MATRIX Deel2

Er is niets wat te verzekeren valt, alles is virtueel! Dat zien we al 

eeuwen bij de traditionele banken. Het is hypotheken en leningen 

verstrekken zonder één cent garantstelling vanuit de bank. Ook 

hier is geld een luchtbel maar de verzekeringsmaatschappijen 

maken met die lucht veel geld. Alles zijn nulletjes en eentjes (de 

code van de computer) en zo ook de Bitcoin die dan wel buiten 

elke verzekering valt. Opzet? Nu, ik kan niets vinden wat mij zegt 

dat het geen vuil spel is van onze financiële familie. Ik zou graag 

eens enkele van deze slimme personen hun connecties nagaan 

en uitzoeken waar de verdere connecties liggen. Ondertussen 

is er kennelijk een van de oprichters al op een vreemde manier 

gestorven en dat moet dan het bewijs zijn dat zij los staan van het 

reguliere bankwezen. Nee, de waarheid is anders en het spel wordt 

perfect gespeeld. Wat zijn wat mensenlevens als er miljarden mee 

gemaakt kunnen worden? Zie ons vliegtuigongeluk maar. We zien 

duidelijk dat er een spel gespeeld wordt en dat ook de virtuele 

wereld een speeltje is van de rijke families. 

We komen zo op het deel wat me de meeste moeite kostte 

om het te schrijven en te categoriseren, want we komen nu op het 

deel wat duidelijk maakt wat er boven in het systeem gaande is. 

We hebben het gehad over de vele clubjes die we zien langskomen 

en vanuit de gelederen van die clubjes, die verdedigd worden 

of zoveel mogelijk geheimzinnig gehouden worden. De clubjes 

waarvan we weten dat hun ritualen/rituelen en hun voorschriften 

gebaseerd zijn op macht en geld. Kost wat kost zal dat bereikt 

moeten worden en vele zaken worden dan ook verborgen door de 

groep daaronder. Het is heel erg de vele rapporten te lezen wat 
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er in de eeuwen heen al gebeurd is. En dan te weten dat het nu 

nog, vandaag de dag nog gaande is. Want waar praten we over? 

Kinderleed, kinderen doden en kinderen verkrachten en misbrui-

ken voor ritualen en genot. A. gaf mij door via zijn energie dat hij 

geen koning kon worden als hij niet aan de ritualen zou voldoen 

die daar voor staan in de diverse clubjes. En als men de ritualen 

leest en de vele boeken die ik reeds heb doorgenomen, dan zie 

je dat er kinderen offeren een eis is. Buiten het offeren is er het 

drinken van bloed en het eten van het vlees een must. Nu kun je 

wel denken dat, dat verzonnen is, maar men vindt dat allemaal 

terug in de voorschriften van diverse clubjes die nu gepubliceerd 

zijn en waar de elite zich nog heden ten dagen in bevinden. 

Vanuit het verleden wisten we al dat dit speelde en we heb-

ben kunnen lezen dat het nu ook nog gaande is. Kijk maar wat er 

alsmaar vanuit de rooms katholieke kerk naar buiten komt en zie 

de vele verdwijningen! Alles is heel mooi in elkaar gezet eeuwen 

lang en angstvallig verzwegen onder het mom van geheimhouding. 

Zelfs de koninklijke huizen hebben aan deze regels te voldoen. 

Het is het hersenspoelen van deze toekomstige hoge personen en 

te laten zien hoever ze voor hun clubje gaan. Niets bijzonders, 

want men moet allemaal meedoen. Allemaal zitten ze in dezelfde 

hoekmet dezelfe regels. Bij het bezoek van Alexander aan de 

voormalige Antillen bleek duidelijk dat er wat gaande was toen 

wij daar stonden voor de kinderen. Beatrix deed net of ze overgaf 

en draaide om en liep snel weg. Maxima was al eerder vertrokken 

bij het zien van onze borden. Maar het was duidelijk, er was wat 

geweest! Dat bleek ook uit de groep die hen begeleidde, want er 
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waren aardig wat mensen die op de lijst van onze bekende elite 

groep voorkomen! Maar hoe soeverein en onschendbaar zijn deze 

mensen, als dat ze zich voordoen? Zijn ze zo onafhankelijk of zijn 

zij ook een slaaf van één man? We gaan dat nu even op een rijtje 

zetten en met je doornemen.

We hebben de volgende trap:

- Onder aan de piramide staan de burgers

- Daarboven hebben we de straatbendes - motorclubs 

   en criminelen

- Die worden beschermd door leiders.

- Die worden beschermd door de politiek

- Daar staat boven de rechterlijke macht 

- Daarboven de pionnen uit de politiek / maffia bazen 

- Krijgen we de koninklijkehuizen of President

Nu gaan we internationaal aansluiten op de eerste reeks:

- De connectie met de diverse clubjes zoals Bilderberg  

    die vanuit een Illuminati werken.

- De vele hoge gelovigen, bischoppen/ kardinalen 

- De rooms katholieke paus

- De zwarte paus

Het geheel is absoluut duidelijk als men de vele geschriften 

doorneemt en deze piramide vinden we in elke blauwdruk terug. 

We weten via de ritualen en rituelen die we gelezen hebben, en 

de vele documenten die ex-leden hebben losgelaten en deze vuile 
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was die ze niet meer konden dragen, dat er op de dag van vandaag 

nog verplicht kinderen misbruikt / vermoord / geofferd worden 

ter wille van “hun voorschriften”. De bedragen zijn ook niet mis 

en men praat over tienduizend euro per bezoekje van een ritueel 

feestje tot zelfs een half miljoen euro voor een offering en eten van 

een baby! Kijk, geld is geen probleem in deze elite kringen. We 

weten dat vanaf de pionnen en maffia naar hogerop iedereen elkaar 

in de tang heeft. Er worden films, foto’s en van alles vastgelegd 

om alle bezoekers zo later onder druk te kunnen zetten en af te 

persen. Daarom worden er af en toe rechters, politici en advocaten 

uitgenodigd op deze “feestjes” zodat ook zij later aangesproken 

kunnen worden en afgeperst in een situatie waar zij niet meer 

onderuit komen. Dit kunnen we concluderen aan de soms zeer 

twijfelachtige handelingen/uitspraken van deze personen.

Deze ziekelijke kinderoffering komt vanuit de rituelen 

die al eeuwen vast staan en verzameld zijn, hoofdzakelijk door 

de jezuïeten. Als je hun geloftes leest en waar zij aan moeten vol-

doen weet men direct dat het om ziekelijk mensen gaat. Men mag 

geoorloofd doden en kinderen zijn er om de kracht uit te nemen 

om zelf boven alles te komen staan en daardoor extra krachten te 

verwerven. In dit deel van hun geloftes vond ik de ondergang van 

deze jezuïeten en hoe deze mensen aan te pakken zijn. Dat zal 

eens door mij nog vastgelegd worden (of staat al vast) want het 

zwakste punt van de gehele top meent de kracht te vinden via het 

jonge leven (energie). Zeer interessant hoe zij dit menen te halen 

via hun rituelen/ritualen. Ze hebben duidelijk de klok horen luiden 

maar zijn de klepel ziek. En begrijpen hun vele geschriften niet.
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Dus wat erg is, is dat de hogeren der hogen verstrikt zijn 

geraakt in hun eigen geloftes en hun eigen rituelen. Deze moeten 

beschermd worden door afgeperste hoogwaardigheidsbekleders. 

Rechters veroordelen onschuldige en criminelen moeten de kleine 

man afpersen en intimideren terwille van hun gelofte. Dat is wat 

we ook duidelijk zien vandaag de dag. Vrijheid, meningen uiten 

en zaken die op vallen aankaarten, probeert men onmogelijk te 

maken. De huidige mens ziet te veel. De koninklijke huizen en de 

elite met hun clubjes maken te veel fouten. Maar zo ook de vele 

andere wereldleiders vallen regelmatig door de mand.

De piramide die ik je zojuist gaf, is geheel bewezen in 

dit boek en we weten dat de jezuïeten op één geloof na, alle ge-

loven beheert en rekestreert. Zij zijn de absolute top in de huidige 

wereld en zij, met hun zwarte paus, hebben alle personen via de 

bovengenoemde constructie in de tang. Want ook zij weten wat 

de mensen onder hen doen, en gebruiken belastend bewijs tegen 

hen. En wat is dan niet mooier even wat zaken aan te halen als het 

spelen met een kind en erger nog, het offeren van baby’s. 

We zien de bankdirecteuren nu met bosjes vallen maar 

zij zijn een van de laagste op de trap der clubjes, mensen die, die 

zaken moeten door laten gaan. Eerst wat pleziertjes, later de re-

kening en de opdracht wat er gedaan moet worden. Netjes verpakt 

via een afpersing. 

Onze zwarte paus is geen mythe en we zien dan ook dat 

Alexander en de nieuwere wereldleiders allemaal als een gek even 
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naar het Vaticaan moesten of ze nu katholiek waren of niet! Is dat 

niemand opgevallen? Want of je nu in Allah, Boeddha of God ge-

looft, iedereen moet naar het Vaticaan! Daar wordt na het handje 

schudden met “de clown” van het Vaticaan, de rooms katholieke 

paus overigens ook uit de jezuïeten hoek komende, een verplicht 

bezoek afgelegd bij de wereldleider, de zwarte paus.

Nu had ik het al eerder over de Illuminati en misschien ben 

je nog steeds ongelovig dat de gehele clubjes een fantasie is maar 

dan ben ik blij de “cables” gelezen te hebben van het ambassade 

personeel met hun problemen met enkele mensen en de daaraan 

gekoppelde illuminati. 126 rapporten die er niet om liegen en de 

zaken liegen er helemaal niet om. Zo is deze hoek nu ook voor 

altijd vastgelegd en kan er nog moeilijk omheen gegaan worden. 

De kracht van de jezuïeten is ook te zien op de voormalige 

Antillen waar een jezuïeten bisschop de zaakjes blijft regelen. Wat 

op valt is dat zeker de politiek aan de voeten van deze man hangt. 

Zijn wil is kennelijk wet op deze eilanden. En dan komt er wat in 

me op wat toch beangstigend is en niet waar kan zijn. Wat was / 

is de macht van bisdom Willemstad en hun jezuïeten club in de 

gehele politiek en in het volk vernederen en kraan dichtknijpen, zie 

gezondheidszorg bijvoorbeeld, en enkele vreemde verdwijningen 

en opruimen van..... Een vaststaand feit is, is dat alles wat met 

kinderleed en verkrachtingen te maken heeft en de stichtingen 

onder deze katholieke groep angstvallig wordt tegengehouden, 

ontkend of verzwegen. Het is op de voormalige Antillen waar alles 

onder “verjaring” valt. Ondanks dat er nog niet zo lang geleden 
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een moord op een priester duidelijk aan gaf dat het om seksuele 

handelingen ging en twee onschuldigen daarvoor nog vast zitten.

Ondanks de opdracht van het Vaticaan om openheid te geven van 

zaken! De wereld blauwdruk van de jezuïeten en hun zwarte paus 

past wel exact op de handelingen van deze kleine gemeenschap!

Onschendbaar menen onze top en onze heilige te zijn. Je 

kunt een aanklacht indienen maar die zal niet gehonoreerd worden, 

ook zo nog in de wereld waar men leiders ter verantwoording wil 

roepen. Pas kwam er een boodschap binnen dat de aanklacht tegen 

het koninklijkhuis niet behandeld gaat worden. Men weet ook dat 

na dit soort zaken het mensen moeilijk gemaakt wordt omdat men 

zich niet tegen de top mag keren. Maar we zien dat de top de top 

niet is en probeert een buffer te zijn voor de absolute top! Juist, 

en dat hebben kennelijk vele mensen nog niet door. Het systeem, 

de matrix heeft steken laten vallen en gaten zijn er om er gebruik 

van te maken. Er zijn verscheidene mogelijkheden om de absolute 

top aan te pakken, op de punten waar zij juist denken sterk te zijn.

Maar even nog terugkomend op de handel in kinderen. 

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een groep zieke-

lijke mensen die hun kracht putten uit kinderen. Ze doen dat op 

verschillende plaatsen. Dit wordt gedaan door het afpersen van 

de “kleine” man die hen moet beschermen. Wat maakt het uit, 

een crimineel of maffia persoon minder? Wat maakt het uit, een 

zakenman, politiecommissaris minder? Voor hen 10 andere en 

zo vallen advocaten maar ook ministers! Het gaat erom dat de 

lusten van deze mensen bevredigd worden om zo gehersenspoeld 
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te worden dat ze gaan denken dat ze krachten moeten putten uit 

deze rituelen / ritualen.

Zo kwam ik achter 2 lijnen op de voormalige Antillen 

waar kinderen uit tehuizen gehaald worden om hen zogenaamd 

een “betere” kans te geven. Zijn ze willend om als soldaten voor 

die groepjes te werken, hebben ze een iets langer leven. Als ze 

niet mee werken kunnen we er altijd nog onze lusten op uitleven! 

Dat allemaal onder het mom van de “goedheid zelve zijn” voor 

onze jeugd. Later beseften we pas wat die mensen ons werkelijk 

vroegen en nu is het gehele handelen van hen duidelijk.

De kerk is vreselijk veel in opspraak en de ene na de andere 

affaire met kinderen en seks vliegen je om de oren. Ruim 800 

priesters zijn al ontslagen maar je hoort niets van de bisschoppen, 

kardinalen en de paus. Welke sancties worden tegen hen genomen? 

Toevallig dat dit nu allemaal naar buiten komt? Nee, toeval is er 

niet en heeft veel te maken met de vele troonswisselingen, de na-

tionale stoelendans en de kerk achter de kerk. In de geloftes van 

de jezuïeten is de huidige situatie in zijn geheel beschreven en er 

is niets wat aan het toeval wordt overgelaten. De rooms katholieke 

kerk moet bloeden want de buit is al binnen en een tweede paus 

is “lasti”. Dat alles netjes beschreven en uitgelegd. Want of het 

nu communisme is, Orthodox, en zelfs protestant, alles is veilig-

gesteld en allemaal gesteund door de rijkste der rijkste elite in de 

joodse kringen of moeten we zeggen jezuïeten kringen?
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In hoofdstuk 11 heb ik vele getuigenverklaringen geplaatst 

van slachtoffers van mishandelingen, rituelen en verkrachtingen 

door deze clubjes. Ik heb bewust de namen maar ook de foto’s 

weggelaten omdat het je werkelijk ziek maakt, hoe gebroken de 

kinderen worden door deze ziekelijke groepen. Deze verklarin-

gen komen vanuit België en ook Nederland. Maar ik heb de vele 

verklaringen vanuit elders op de wereld even gelaten voor wat ze 

zijn. Ook in Engeland en Amerika, maar op vele andere plaatsen, 

gebeuren deze zaken. Want waar deze clubjes zijn moeten er 

deze rituelen ook zijn, zij zijn het verplicht aan het “hoge”. Ze 

zijn verplicht aan hun opperbaas de zwarte paus en de gelofte van 

de Jezuïeten. Het maakt niet uit, waar deze jezuïeten zijn, zijn er 

deze praktijken! 

Wat triest is, zijn die mensen die zaken naar buiten bren-

gen. Ze hebben de naam van “klokkenluider” maar de ware hebben 

geen titel. Deze mensen worden dagelijks afgeperst, geïntimideerd 

en / of het zwijgen opgelegd. Getuigen zeggen dat het veelal via de 

CID gaat maar men weet ook dat het gaat via de veiligheidsdienst. 

Als men dan zijn mond niet houdt, worden er invallen gedaan en 

vindt men drugs of kinderporno op computers! Dat verhaal zien 

we op vele plaatsen alsmaar verschijnen. Als laatste redmiddel 

verklaren ze je voor gek, zoals we hebben kunnen lezen. Of men 

wordt dood ergens aangetroffen met een briefje dat je de wereld 

niet meer aan kunt! Al deze verklaringen vanuit het OM verzonnen, 

zijn puur het verbloemen van de vieze praktijken die hogerhand 

gebruikt om mensen monddood te maken. Ze blijken fantasieloos 

te zijn, want ook ik zie nog wel eens deze boodschappen voor me 
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op het scherm langs komen. Het afsluiten van elk contact met de 

buitenwereld is nu nog een extra optie geworden. Maar ja, dan 

moet je een heel gebied stil leggen met de tegenwoordige fre-

quenties en signalen. Ik bewonder die mensen die toch hun zaken 

melden en het is aan ons het verder te vertellen.

We zien dus dat de vele elite clubjes in de hogere gelederen 

de sleutel zijn van de vele criminaliteit in de onderlaag. Want bui-

ten het ziekelijk gerommel met kinderen is daar ook drugs aan 

gelieerd. Het kan kennelijk niet zonder elkaar. Het machtig voelen 

en machtig zijn, is dus niet te verkrijgen met alleen het offeren 

of een daad. Kan ook niet want een gezond denkend mens zou 

dit nooit kunnen uitvoeren / aanzien en zeer zeker niet aan mee 

kunnen doen gezien de negative energie die er mee gepaard gaat. 

Dit gaat naar horen zeggen altijd samen met drugs. En zo snijdt 

het mes aan twee kanten, men kan elkaar dus altijd afpersen met, 

of de handelingen met kinderen of het gebruik van drugs. 

Drugs is in de hogere elite kringen normaal en we zien 

dat ook hier op onze eilanden. De meldingen van de politieke 

maar ook de maatschappelijke top samen met de drugs, is enorm 

en ik zou die la bij het Openbaar Ministerie wel eens open willen 

trekken. Nee, niet één melding zal verder komen want daar is het 

openbaar Ministerie voor en dan zijn we al vrij onder aan de trede 

van de machtigen die onder druk gezet kunnen worden. Drugs is 

er om de onderste lagen aan te pakken terwijl het hogerop als een 

snack bij een glas wijn wordt gezien! Het ““witte goud”, en sinds 

kort de vele synthetische troep, vliegt je werkelijk om de oren. 
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Ben je lastig, och men vindt altijd wel drugs bij die mensen! Een 

simpele methode om mensen in de lagere regionen op te ruimen!

Maar geloof me, de zuivere drugs en dan vooral de cocaïne 

zul je altijd vinden bij de hogere lagen. Ze moeten aan de gang 

blijven, representatief zijn en energiek overkomen. Nu, ik ken en 

zie elk mens hun energie en ik heb nog nooit zoveel zieke energie 

gezien als bij die hogere lagen van de mensheid. Gedreven op 

pepmiddelen en leven van ongezond voedsel, is wat hun energie 

aangeeft. Offeren voor energie en kracht vanuit een baby of kin-

deren onder de 10? Het is triest wat er gebeurt want de energie 

heeft zo zijn geheimen. Wat ik gelezen heb en hoeveel rituelen en 

ritualen ik al doorgenomen heb, ik merk dat al deze clubjes vissen 

naar het geheim van eeuwig leven en eeuwige gezondheid en de 

kracht voor de absolute macht! En daar ligt mijn kracht, zonder 
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rituelen, zonder ritualen, zonder drugs en zonder enig andere 

energie van wie dan ook. 

14-6 De blauwdruk van de wereld over een
        eilandje geplaatst

14-6a Ons eilandje

Ik wil toch even voor iedereen de blauwdruk van de zaken 

op de wereld, plaatsen over het eilandje Curaçao, die overigens 

beweren dat zij alles totaal anders doen en eigen wetten en eigen 

regels hebben die niets te maken hebben met de wereld! Ja, hoe 

gehersenspoeld kun je zijn? In alle opzichten kunnen we van hoog 

tot laag aanknopingspunten vinden tussen dit eilandje, Nederland, 

Europa en de gehele Wereld. Door de domme manier van reageren 

en denken en door het loslaten van zaken waar men zelf geen weet 

van heeft, komen we zo achter het gehele plaatje. Al heeft dit me 

aardig wat jaren geduurd en heb ik het veelal allemaal beschreven 

in mijn voorgaande boeken. Het is heerlijk om nu het geheel in 

dit boek, als totaal te presenteren. Niet alleen ik maar dankzij de 

vele publicaties rond de wereld, werd duidelijk dat we slaaf zijn 

van enkele heersers die weer onderdanig zijn aan één paus een 

paus achter de schermen. 

Maar we gaan even rommelen in het eilandelijk geheel 

want we zien dat geld toch een belangrijke rol speelt in datzelfde 

geheel, en dan denk ik aan een boekje van heer Ad Broere met de 
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titel “Geld komt uit het niets”. Deze man zet als ex-bankdirecteur 

de situatie neer die nu wereldwijd aan het spelen is. Er is geen 

geld meer en de rijken, zoals eerder gemeld, beleggen alles in 

stenen en metalen. Nu weten we ook dat, als je vriendje bent en je 

zit hoog genoeg in de corruptiemolen, bestaan er ook geen MOT 

meldingen. Wat een regeling is waar ongebruikelijke transacties 

(boven de 5000 gulden) gemeld moeten worden door de banken 

aan de nationale centrale bank. Natuurlijk is dat alleen maar voor 

de kleine man maar niet voor de drugs koningen en de maffia. 

Zij hebben een vrijkaartje bij de banken en ook de centrale bank. 

Vergeet niet, het eiland draait op drugs en van het vele zwarte geld 

wegsluizen naar witte rekeningen. 

We zien dat het lokaal steeds drukker wordt, omdat zelfs 

Zwitserland nu geen bankgeheimen meer heeft en alles door 

ge-sluisd wordt naar diverse landen. Hier is het eenvoudig ”ikke 

niet zien, ikke niet weten”. Geld uit vreemde verkopen van ge-

bouwen, drugs en wapens verdwijnen hier lokaal als sneeuw in de 

tropenzon. En als het echt moet, dan koop je als maffia gewoon 

een hele bank op! 

Om daar tegen in te gaan heeft geen zin. We weten het al-

lemaal maar we plukken er ook bijna allemaal van deze voordelen. 

De angst, geweld en de dominerende politiemacht, is ook zoals in 

andere landen, langzaam maar zeker aan het opkomen. Natuurlijk, 

mensen moeten bang zijn in hun eigen huis en er zijn al vonnissen 

waaruit blijkt dat de politie in kan vallen wanneer en hoe zij wil-

len. Er wordt steeds minder nog gehandeld via de oudere wetten 
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die een burger nog iets beschermden. Dat is allemaal verleden 

tijd! Als men denkt, we gaan even een show opvoeren bij een 

persoon die wat te lastig is, wordt dat gedaan met goedkeuring van 

hogerhand. Alles wat dan aangevoerd wordt als vrijheidsberov-

ing en huisvredebreuk bestaat niet meer. Alles zet men nu onder 

“terroristische verdenking” of “gevaarlijk voor de gemeenschap”.

Wat zeer apart zijn, zijn de geheime operaties vanuit de 

gouverneur. We weten dat alles wat lokaal gebeurt via het lin-

kerkamertje gecodeerd wordt en dan elke dag verstuurd wordt naar 

Nederland ter beoordeling. Het moederland moet op de hoogte zijn 

van wat er in haar koloniën gebeurt. Maar, de ware spionage wordt 

gedaan door de vele NGO’s die hier als zijnde “adviseurs”zitten 

en alles wat er maar te vinden is, doorgeven aan dezelfde “ka-

mertje” in Nederland. Deze mensen zijn al tientallen jaren bezig 

en weten werkelijk op precieze nauwkeurigheid wat men gevraagd 

is, uit te zoeken. Vergeet niet, aan deze experts moeten wel alle 

gegevens gegeven worden anders gaat de geldkraan dicht of krijgt 

men een negatief advies! Op Scharloo zitten vele spionnen dat is 

wel duidelijk geworden in mijn 33 jaren contacten hebben op dit 

eiland. Op deze manier worden vele Nederlandse elite beschermd 

door deze personen.

We lazen in de stukken vanuit diverse hoeken ook de 

inbreng van stichtingen en het vele drugsgeld wat daar gewassen 

wordt. We zien dat lokaal ook en er zijn aardig wat stichtingen 

die veel geld op hun boekje hebben of waar veel geld ingepompt 

wordt en weer net zo snel verdwijnt. Dat alles zonder dat er één 
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kind iets ervan heeft mee van kunnen plukken. Vele acties gaan via 

stichtingen en dan het liefst bij die groepen waar arme kindertjes 

zogenaamd geholpen worden! Maar ook hebben we aardig wat 

“gesloten” doelen waar men via de kerk vele zaken doet die zeker 

niet door de beugel kunnen. Dan denk ik aan alle landen rond de 

Wereld waar kansloze kinderen geofferd worden of verdwijnen 

na de spelletjes van de machtigen der machtigen.

We hebben het er al meer over gehad, dit eiland draait op 

drugs en drugs gelden. Al is er geen regering en is de hele wereld 

in een diepe dip, wij blijven met geld smijten! We bouwen de 

meest belachelijke grote bouwsels voor net 150.000 burgers! We 

zien zaken gebeuren waar men zeker van is dat het niet gezet is 

van eerlijk verdiend geld. We zien overnames en handelingen 

waarvan duidelijk is dat het geen heilig wit geld is. Notarissen, 

projectontwikkelaars, banken en de gehele financiële bubs moeten 

wel in deze “handel” zitten, al is het onder druk. Dan zien we 

de blauwdruk van andere landen die ook precies past op deze 

eilanden.

Het is de matrix die dit systeem wil hebben om zo de 

piramide te blijven voeden van drugs, wapens, geld en macht. En 

ook dat past precies zowel lokaal als in elk land ter wereld! We 

zien de duidelijke structuur van het afpersen tot het laagste niveau 

toe en de wereld van “ik weet van jou, wat een ander niet mag 

weten” wat bijna iedereen in de tang heeft. Want wie wil niet eens 

een schuivertje maken of een mazzel hebben? Wie wil niet op die 

heerlijke stoel zitten maar wel wetend dat je mee doet aan zaken 
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die je geweten aantast? Wie wil niet eens zijn ego gestreeld zien 

door een lintje of een pagina groot artikel hoe goed hij wel niet 

is? En zo koopt men iedereen om, en heeft men ongemerkt het 

grote gedeelte van de mensheid onder controle als zijnde moderne 

slaven van het systeem. Want vergis je niet wat de rol is vanuit 

het bankwezen en de schulden die je maakt om je droom te ver-

wezenlijken! Allemaal zaken waarvan men kan zeggen en eisen; 

uhhhh... heer Jansen u weet toch wat er toen en toen is geweest 

en we u geholpen hebben?

Wat ook een vrij recent voorbeeld is, is Venezuela en de 

infiltratie van buitenlandse mensen. Precies zoals we het terug 

kunnen vinden in de manuals van de jezuïeten! Daar staat letterlijk 

beschreven hoe zo’n infiltratie te doen en uit te zetten. Dat is niet 

moeilijk om dat via een rooms katholieke kerk uit te voeren. En 

ja hoor, je ziet duidelijk dat hier ook er alles aan gedaan wordt 

om een land in de tang te krijgen. Als men maar genoeg mensen 

achter je hebt staan en je speelt heilig genoeg is men verzekerd 

van succes in deze matrix.

Gaan we even naar de rechtspraak. Mensen die allemaal 

op een of andere manier afgeperst, geïndoctrineerd of van hoger 

hand opgelegd worden hoe bepaalde zaken uit te spreken. Ik haal 

even een recent voorbeeld aan waarbij 3 lopers geschept werden 

door een wagen waar een bestuurder in zit die nog wel van wat 

machtige ouders is. 3 mensen terplekke dood en deze jongen mag 

naar huis. De rechtszaak is na lange tijd nog niet geweest en men 

ziet dat alle kleine lettertjes uit de kast worden getrokken om deze 
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jongen vrij te houden. Jan Bimbo zonder machtige ouders zat nu 

al ruim een jaar vast voor drie maal moord! Hier zien we dat de 

rechterlijke macht blijkbaar duidelijk nog wat te vereffenen heeft 

met deze familie en dat ze van elkaar te veel weten. Simpel en een 

duidelijk voorbeeld waar je niet omheen kunt.

  Ik vergeet nooit onze nieuwe inspecteur van gezondheid. 

Een fanatieke Nederlander die met de botte bijl ging hakken tussen 

onze medici en onze gezondheidszorg. Hij was te bot en te fanatiek 

en men stuurde hem na wat maanden, terug naar Nederland. Een 

man te recht door zee en wat heel belangrijk is, ze konden hem 

niet onder druk zetten! Er was geen verleden en geen zaken waar 

men hem op kon pakken en hij wilde te veel goeds voor de lokale 

mensen. Na hem naar Nederland teruggestuurd te hebben, gaan 

de wanpraktijken lokaal gewoon door. Ondertussen zoeken de 

ministers nu al jaren naar een manipuleerbaar persoon! Eigenlijk, 

waarom hebben we hem nodig, hij is dan toch alleen maar lastig. 

Dus geen hoofd volksgezondheid meer! We modderen gewoon 

door met de blijkbaar manipuleerbare ambtenaren op die post! 

Ook dat zien we veel in andere landen waar mensen weggepro-

moveerd worden of met mega vergoedingen naar huis gestuurd 

worden, op het moment dat zij een gevoelige snaar geraakt hebben 

in bepaalde zaken.

Het mooiste voorbeeld wat momenteel ook gaande is in 

Amerika, is het bewust dichtknijpen van de gezondheidszorg. Een 

van de opdrachten die de jezuïeten duidelijk beschreven hebben 

en ook voorkomt in de voorschriften bij de diverse clubjes. De 



510 - De MATRIX van het systeem

mens is door de jaren heen verslaafd geraakt aan doktoren en 

aan medicijnen. We hebben jaren lang te pas en te onpas gebruik 

kunnen maken van deze doktoren en de daaraan gekoppelde ge-

zondheidszorg. Men denkt nu; Geen dokter, geen pil, ik ga dood! 

Men is totaal afhankelijk gemaakt van deze medische oplichterij. 

Precies volgens het draaiboek waar men mensen afhankelijk maakt 

en dan....ja, dan gaan we de kraan dichtdraaien. Als je te oud bent, 

geen medicijnen meer. Als er geen redelijke kans is om nog iets te 

betekenen voor het systeem, de plug eruit en op zijn beloop laten. 

Ook dat zien we op het eiland waar we ook financieel alsmaar 

gekortwiekt worden terwijl anderen dezelfde zorg vrij heeft! Onze 

SVB bestaat uit diverse clubjes en men knijpt ze één voor één 

kompleet uit. Beroep doen op mensenrechten en internationale 

en lokale wetgeving krijgt geen gehoor. Men wil niet weten van 

deze grondrechterlijke rechten.

We gaan even verder want een lokale politicus liet weten 

dat er geen “deals” gemaakt moet worden met criminelen! Een 

opmerkelijke uitspraak omdat dezelfde politiek weet dat er elke 

minuut van de dag “deals” gemaakt worden met criminelen! 

Zonder die deals zou er geen maatschappij zijn waarop dit eiland 

kan draaien.  Ook hij weet dat hij en al zijn maatjes hun plaatsen 

zitten via deals! We hebben nu een opkomst van een groep die 

Reforma heet en we weten dat voortaan alle politici gescreend wor-

den. Vraag me niet op wat men screent want als we gaan screenen 

op eerlijkheid en zaken tegen de wet, zou er hoogstwaarschijnlijk 

niet één politicus doorstromen. Men zit daar niet om eerlijk te zijn 

en om zaken te regelen, maar voor ieders clubje en dat in opdracht 
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van hoger elite. Reforma is bezig om een grote omwenteling te 

maken op dit eiland. En het gaat hen lukken om elke crimineel op 

de hoogste plaats te plaatsen. Dat lukt omdat ze mensen afpersen 

door hun persoonsgegevens te vragen en te laten tekenen voor een 

dictatuur waarbij er “andere” wetten komen en een nieuw systeem. 

Laat ik je raden welk systeem dat gaat worden. Want vergeet niet, 

het moet voldoen aan de eisen van onze lokale jezuïeten en hun 

elite clubjes. Dus we kunnen deze groep niet kwalijk nemen. Nee, 

ze handelen in opdracht van hogerhand. 

Dat was ook waar de heer Wiels mee te maken kreeg en 

regelmatig teruggefloten werd door, ja wie? Want dan tierde hij 

weer voor radio en TV en enkele momenten later sprak hij totaal 

anders of vertelde de menigte dat zijn woorden verdraaid werden 

terwijl je ze uit zijn eigen mond hoorde. Ik schreef eens dat hij 

aan “borderline” leed wat een “gespleten persoonlijkheid” is, 

die uitspraak werd niet begrepen door het volk. Maar hij had een 

persoon boven zich staan die hij niet kon omzeilen en niet kon 

negeren anders zou hij dood zijn. Okay, hij is nu dood! Hoe zou 

dat komen? Wat is ook al weer de opdracht van elke jezuïet en 

hun clubjes? Okay, en wat gaf hij ons door? Snap je nu waarom 

Openbaar Ministerie met hun handen in het haar zitten en wie hen 

zaken anders laten zien.

Zo genoeg lokaal, en ik wil even weer de blauwdruk laten 

voor wat deze is. Er is sinds enkele jaren een ander wapen in de 

strijd gegooid want ondanks alle valse informatie, geweld in films 

en tv waren de mensen nog niet opstandig genoeg. We lazen het 
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hiervoor in dit deel al over het vliegtuig en de wetenschappers die 

allemaal verdwenen zijn omdat ze kennelijk te veel wisten. Er zijn 

vele verhalen over de reactor ramp in Japan en de mega hoge fre-

quenties die net voor de ramp gemeten zijn. Maar we zien ook de 

golf van geweld en we zien de veranderingen van de gedragingen 

van de mens en waarom? Hoge frequentie is het antwoord en elk 

land doet er aan mee waar draadloos internet en telefonie is! Ik 

sprak een persoon in de telecommunicatie en die vertelde me dit. 

“Ik werk bij telecommunicatie en moet de stralingen testen of de 

antennes aan de gestelde eisen voldoen. Maar ik kan je zeggen 

dat ruim de helft van de zendpunten niet gemeten mogen worden 

en we ook niet weten waar ze voor dienen! Ja, we hebben ook 

het elektronisch betalen van stroom wat ook via zendpalen gaat 

en een kort bereik heeft, maar dan nog is ruim de helft waar we 

ons niet mee mogen bemoeien!” Dit is een uitspraak van een man 

op een van onze eilanden en kreeg later nog een andere bevesti-

ging. Net toen, kreeg ik dit te lezen; “Nederland plaatst 1000 extra 

zendmasten rond het land”!  Ik heb al eens geschreven over het 

experiment met frequenties in de tijd van Hitler en deze testen zijn 

nu uitgegroeid als een middel voor mensen te indoctrineren. Via 

frequenties kan men mensen ziek maken, agressief en zelfs dood 

maken. Denk even aan de uitspraak: van ruim 50% weet men niet 

waar de zendpunten voor doel hebben! 

Een andere methode is onze muziek. Heb je al eens naar de 

tonen geluisterd van de hedendaagse muziek? Heb je al eens het 

gevoel gehad dat er iets mis is of dat het je irriteert of een ander 

naar gevoel? We weten dat de muziekindustrie betaald wordt door 
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en via onze rijkste familie op deze bol. Vele artiesten maken ook 

het teken van de Illuminati, maar weer andere waarschuwen ons 

voor hun eigen muziek en waar men in deze industrie mee bezig 

is. Muziek – frequentie, begrijp je nu wat ze ons willen vertellen? 

John Lennon, Michael Jackson en vele anderen lieten het ons 

weten, maar we lachten hen uit of dachten dat het weer hun ego 

was. Frequenties onze vijand nummer één.

14-6b Laatste opmerkelijk artikel

Tijdens het schrijven van dit boek kwam het laatste citaat 

nog op mijn pad wat illustreert dat men er alles aan doet om 

mensenhandel en kinderleed niet aan te pakken en voor de burger 

op te komen. Met deze aktie geeft de lokale regering aan dat het 

goed mis is op dit eiland. Maar dat wisten we al. Lees hier het 

bewijs: 

“Geen onderzoek mensenhandel nodig.

Curaçao wijst wens Tweede Kamer af.

Den Haag - De Curaçaose regering ziet niets in een geza-

menlijk onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van 

mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik in 

het Caribische deel van het Koninkrijk.”
bron: Antilliaans Dagblad 
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14-7 Licht aan de horizon

We gaan niet doemdenken want de mensheid zal doorgaan 

en er zijn vele mogelijkheden waar de huidige matrix niet aan 

gedacht heeft, en fouten heeft laat zitten in het huidig systeem.

We hebben nu vele pagina’s gelezen en ik moet bekennen, 

toen ik dit alles op een rijtje zag en ik besefte het gehele plaatje, 

had ik het gevoel dat er geen uitweg meer was en dat er ook geen 

oplossingen meer voor handen waren. Ik zat toen net even naar 

onze nieuwe koning Peter Fitzek te kijken in Duitsland die 9 

hectare grond heeft en daar met 150 mensen op leeft en vertelde; 

“Ik merkte dat ik het huidige systeem niet kon veranderen in 

een leven en ik heb toen gekozen voor een eigen land, een eigen 

systeem op te richten”. Ook dat gaf mij weinig moed en ik dacht 

werkelijk dat er niet veel gedaan kon worden om deze matrix te 

beëindigen of in ieder geval te doorbreken. 

Door alle aantekeningen die ik gemaakt heb, bij de vele 

boeken over de freemason en de vele clubjes die ik gelezen had, 

viel me in één keer op dat er een fantastisch gat zit in de gehele 

structuur. En wonderbaarlijk beschrijvingen van zowel de rituelen 

als de ritualen en de jezuïeten eed, geven duidelijk aan waar hun 

zwakste punt is en waar het geheel als een kaartenhuisje in elkaar 

zal vallen als men daarmee te werk gaat. Diezelfde tijd kreeg ik 

wat positieve berichten over in een keer gewonnen rechtszaken 

en dat de filings van de UCC er door waren, en dat de OPPT trust 

opgeheven werd omdat deze zijn werk heeft gedaan. Meerdere 
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positieve berichten kwamen binnen vanuit die hoek en men merkt 

dat het systeem nu powerplay speelt tegen hun eigen wetten in. 

OPPT, heb je kunnen lezen, heeft het totale wereld rechtssysteem 

aan de kant gezet en in werkelijkheid heeft een rechter in welke 

rechtbank en land dan ook, geen gezag meer over de mensen. De 

rechterlijke macht heeft haar gezag verloren via een zeer belan-

grijke zaak die gespeeld heeft bij het internationaal gerecht in Den 

Haag. Daar is alles beklonken waarbij het recht hun eigen rechters 

aan de kant hebben gezet. Eerder deed dat David Wayn Miller in 

Hawaii waar hij iedere rechter naar de VS terugstuurde! Niets kon 

daar tegen gedaan worden. Ondertussen zijn de nieuwe constitu-

ties ook geldend en alleen die zijn nog nergens terug te vinden, 

al zagen we wat verschillende machtswisselingen en verandering 

bij diverse tronen. 

Dat wil simpel zeggen dat ook het rechtssysteem in onze 

landen vervallen is. Nu zou dat chaos creëren als een moordenaar 

even tegen een rechter zegt “u kunt geen recht wijzen” maar wet-

telijk gezien, via de nieuwe geldende rechten is het mogelijk. Doch 

vrij gaat deze ook niet uit onder het nieuwe rechtssysteem. Dus 

nu snap je wel dat ze deze informatie allemaal zo lang mogelijk 

achter de gesloten deuren willen houden. Maar in praktijk wordt 

er al volop gebruik van gemaakt. Gezien de reacties op een van 

mijn laatste publicaties waarbij het Openbaar Ministerie en een 

advocaat zwaar van leer trekken tegen me, bleek dus dat zij er ook 

weet van hebben maar het in de doofpot willen stoppen. 
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Dat blijkt wel, want elke publicatie over het niet betalen 

van schulden, de oplichtende banken en de illegale handelingen 

van het gerecht, worden overal in de lokale pers geweerd. Op 

enkele rebelse journalisten nagelaten, worden al deze stukken 

verzwegen! Hieruit blijkt dat de spijker weldegelijk op zijn kop 

geslagen is en dat men lokaal als internationaal o zo bang is dat 

het naar buiten komt. Maar ondanks dat, zijn de persoonlijke 

reacties magnifiek en de informatie stroomt binnen. Want ook de 

lokale banken beginnen de bui (storm) al zien hangen en er worden 

zelfs lokaal al bij enkele opstandelingen, net zoals internationaal, 

schulden kwijtgescholden. 

De OPPT werkt via een geweldig systeem waarbij de ma-

trix gepakt wordt op hun eigen wetten. Dat is een van de methoden 

die men kan hanteren om het systeem aan te pakken. 

Daarnaast hebben we de soevereine mens die we alleen al 

in Nederland zo’n 2500 hebben en op ons eiland gaan we al naar 

de 10 mensen. Hier is iets waar de lokale overheid maar eens over 

moet denken voordat men deze mensen het zwijgen wil opleg-

gen. In Amerika zijn drie soevereine mensen geweest die de staat 

Carolina opeisten! Een gehele staat werd toegeëigend door 3 vrije 

mensen! Hoe deden ze dat? 3 soevereine mensen claimden de ge-

hele staat. Ze deden de eerste filings via de UCC en Amerika kon 

niets doen maar liet het gaan, geen bericht goed bericht dachten 

ze. FOUT! Want daarna ging men naar het internationaal hof en 

legde daar de claim neer. Dit kon omdat Amerika zweeg en niet 

reageerde, het zal niet zo’n vaart lopen, was duidelijk hun uitgang-
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spunt. En jawel de staat werd toegewezen door dat internationaal 

hof. Nu was dat een grote juridische geharrewar en werken met 

de kleine lettertjes en cijfertjes maar dat alles is gefiled en is te 

gebruiken ook bijvoorbeeld door 3 soevereine mensen op Curaçao! 

Voel je hem? In principe kan ik met 2 andere mede soevereine 

mensen het gehele eiland Curaçao claimen! Wees niet bang ik wil 

het niet maar je zult er maar 3 bij elkaar krijgen die dit juridisch 

spelletje willen spelen. O, we hebben eigen wetten, eigen regels. 

Perfect, maar de wetten waar hiermee gewerkt worden staan boven 

de lokale wetten en zelfs die van Nederland! Mooi niet! Mooi 

wel, want in Nederland zijn enkele mensen een stuk grond aan 

het claimen en het gaat wonderwel heel goed. Kijk even naar onze 

nieuwe Duitse koning Peter Fitzek. Idem dito, hetzelfde verhaal 

en een koninkrijk van voorlopig 9 hectare. Zelfs Duitsland heeft 

die steek moeten laten vallen!

Ons eiland is een voorbeeld van valse voorlichting, mensen 

slaaf maken, onderdrukken en dom houden. Dat is normaal als je 

te maken hebt met slaven van een systeem en onderdrukt wordt 

door de jezuïeten kerk. Nee, niet alleen Curaçao hoor, want we 

kunnen Bonaire, Aruba, st. Maarten, Saba en st. Eustatius er al-

lemaal bijzetten al zijn er enkele Nederlandse gemeentes. Vergeet 

niet, alle 6 eilanden eren niet voor niets één koning! Want als we 

onze constitutie opgesteld 10-10-2010 lezen, is het een lachertje. 

Men wist vanuit Nederland (en door enkele juristen bevestigd) 

dat men daar met grote voeten in zou trappen. Voor 3 miljard, 

min de onkosten, de macht over het geheel hebben! Dat is als je 

ons “papiertje’” laat lezen aan derde. Maar volgens onze experts 
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zijn we gedeeltelijk los van een koloniaal Nederland. Maar wat 

viel me op, die zogenaamde losgekomen lokale mensen, stonden 

voorop om de nieuwe koning een handje te schudden. Is dat niet 

opmerkelijk? Zelfs onze heer Wiels nam gas terug op een bepaald 

moment.

Ons bekende clubjes beseffen dat je de mens zo ver mo-

gelijk van de natuur moet houden. Flatgebouwen, massa’s mensen 

op een hoopje en je hebt succes om fricties te krijgen en dat 

mensen het elkaar moeilijk maken. Dat is een eeuwenoud simpel 

gegeven en weten we dat al duizenden jaren. Ontneem de mensen 

de natuur en ze worden zwakker en zwakker. Ook dat lezen we 

in de bekende geschriften en men ziet zelf dat vele clubjes op 

mega landgoed gebieden zitten. Tussen de bomen, meren en zo 

veel mogelijk natuur om zich heen. Dat is niet alleen om van het 

gefluit van de vogeltjes te genieten. Men weet, en denkt dat men 

de krachten kan overnemen, van deze bron. Helaas hebben ze 

dat stuk van de geheimen nooit goed begrepen en doen ze nu iets 

wat niet echt door hen te verklaren is. Maar het is overduidelijk 

dat door het creëren van mega steden en woonruimtes op en in 

elkaar, dan de mens zich vanzelf gaat opruimen. Energie is hier de 

bron en frequenties zijn dan gemakkelijk uit te zetten om gehele 

groepen tegen elkaar op te zetten. We zien de diverse testen al in 

getto’s en zelfs in Europa zien we al deze dingen gebeuren. Een 

reden om weer de veiligheidsregels aan te scherpen en de mens 

van elk recht, elke vrijheid te ontnemen. 
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We leven in de tijd van computers en van de Iphone en we 

verplaatsen ons nog met machines van over de 100 jaren oud en 

met een zwaar verouderde techniek. Het waarom hoef ik je niet 

meer uit te leggen want we hebben dat al uitvoerig genoeg om-

schreven. Maar wat op komst is, is de vrije energie op de manier 

Tesla het ons liet weten. Patenten zijn nu in handen van derden die 

deze, laten we ze maar generators noemen, in ontwikkeling hebben 

en zeer binnenkort zijn de testen afgerond en de productielijn is 

al opgezet. We zien al de Tesla wagen en binnenkort hebben we 

ook niet meer die stinkende generatoren nodig om elektriciteit op 

te wekken. O, we hebben zonne-energie, we hebben windenergie! 

Nu in handen van onze bekende mensen en zo hoog houden dat het 

niet rendabel is. Daar komt bij, waarom zul je moeilijk doen als 

je elektra zo uit de atmosfeer kunt plukken. Waarom windmolens, 

generatoren en moeilijke  constructies voor iets wat je kunt plukken 

uit het niets! De vraag is, gaan deze Tesla energie bedrijven het 

weer ook niet uitbuiten zoals de wind, water en zonne-energie? 

De tijd zal het leren.

Ik hoop dat met dit boek, met alle aanhalingen en aante-

keningen, je bent gaan inzien dat we in een zeepbel leven die ont-

staan is door een matrix, gecreëerd door enkele machtige mensen 

met ziekelijke energieën. Ik heb bij het lezen, de jaren door, de 

zwakke plekken gezien en gevonden en ik hoop met dit boek dat 

ook jij inziet dat deze zo hopeloos uitziende matrix niets meer is 

dan waar jij zelf aan mee werkt. Er zijn grote veranderingen nu 

al te lezen over het gehele internet. We hebben hier de structuur 

gezien en gelezen van het verziekte systeem waar een einde aan 
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moet komen omdat het niet menswaardig is. Jij bent het die kan 

beslissen dit te stoppen. Jij bent het die zaken aan kan pakken. Jij 

bent het die jouw kinderen een betere wereld mee kan geven en 

jij bent het die de weg naar mens zijn weer kan nemen.

De tools zijn er, de ingang staat open en het belangrijkste, 

je staat niet alleen in deze tocht.

Zien we jou ook?

14-8 Slot en boodschap

Nu hebben we zo alle facetten doorgelicht van de huidige 

matrix waar de meeste mensen in leven. Ik voel me bevoorrecht 

om het geheel te overzien. Nu weet ik bijna zeker dat er veel haat 

en nijd in je opgekomen is in de tijden dat je hebt zitten lezen. 

Maar ik wil dan ook eindigen met het volgende:

We weten dat dit systeem en deze matrix op een uitbrander 

van elk persoon wacht. Het systeem wacht op haat, het systeem 

wacht op je vergelding en het systeem wacht op de seconde dat je 

in de fout gaat. Het systeem wacht op de angst die je gaat tonen.

Daarom wil ik iedereen dit meegeven als het absolute 

antwoord; 

- Of het die crimineel of verkrachter is om de hoek.

- Of het nu die moordenaar is die vrij rondloopt. 
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- Of het politie, justitie of de rechterlijke macht die 

  hun macht misbruiken.

- Of het de Politici - Presidenten of koninklijke huizen 

  zijn die menen onschendbaar te zijn.

- Of het de geloven zijn met hun kerken en hun 

   pauzen hoog op een troon.

Ze spelen het spel van de matrix, het spel wat hen opge-

dragen wordt, het spel waar zij slaaf van zijn, het spel waar zij 

geen uitweg in weten. 

Wees niet kwaad, heb geen wraakgevoelens en zie hen als 

zielige zwakke energieën die geen weg weten en rond dwalen in 

een verstikte matrix.

Angst en wraak zijn niet de “tools” om deze mensen anders 

te laten zien.

Handel als een mens, verbonden aan het absolute, laat hen 

je leven niet beïnvloeden in hun zoeken in een verstikte matrix.

Namasté

john vdf baselmans-oracle
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John Baselmans wrote several books. 
These books can be ordered on the website;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:

 Eiland-je bewoner Deel 1   ISBN 978-1-4092-1856-2
 Eiland-je bewoner Deel 2    ISBN 978-0-557-00613-7
 Eilandje bewoner - Luxe edition   ISBN 978-1-4092-2102-9
 Eiland-je bewoner Bundel    ISBN 978-0-557-01281-7

 John Baselmans Drawing Course   ISBN 978-0-557-01154-4
 The secrets behind my drawings    ISBN 978-0-557-01156-8
 The world of human drawings    ISBN 978-0-557-02754-5
 Drawing humans in black and white   ISBN 978-1-4092-5186-6
 Leren tekenen met gevoel    ISBN 978-1-4092-7859-7
 
 Ingezonden     ISBN 978-1-4092-1936-1
 Moderne slavernij in het systeem   ISBN 978-1-4092-5909-1
 Help, de Antillen verzuipen   ISBN 978-1-4092-7972-3
 Geboren voor één cent   ISBN 978-1-4452-6787-6
 Pech gehad    ISBN 978-1-4457-6170-1
 Zwartboek     ISBN 978-1-4461-8058-7
 Mi bida no bal niun sèn   ISBN 978-1-4467-2954-0
 Curacao Maffia Eiland   ISBN 978-1-4478-9049-2
 De missende link     ISBN 978-1-4710-9498-9
 Curatele     ISBN 978-1-4717-9319-6
 Curacao achter gesloten deuren   ISBN 978-1-304-58901-9
 De MATRIX van het systeem deel 1  ISBN 978-1-291-88840-9  
 De MATRIX van het systeem deel 2  ISBN 978-1-291-88841-6
   
 John Baselmans’ Lifework part 1   ISBN 978-1-4092-8941-8
 John Baselmans’ Lifework part 2   ISBN 978-1-4092-8959-3
 John Baselmans’ Lifework part 3   ISBN 978-1-4092-8974-6
 John Baselmans’ Lifework part 4   ISBN 978-1-4092-8937-1 



 Mañan     ISBN 978-1-4092-8949-4
 He oudje leef je nog?    ISBN 978-1-4092-8482-6

 De wijsheden van onze oudjes   ISBN 978-1-4092-9516-7
 Makamba     ISBN 978-1-4461-3036-0
 Onze Cultuur    ISBN 978-1-4475-2701-5  
         
 The world of positive energy                           ISBN 978-0-557-02542-8
 Words of wisdom (part 1)    ISBN 978-1-4452-6789-0
 Words of wisdom (part 2)    ISBN 978-1-4452-6791-3
 Words of wisdom (part 3)    ISBN 978-1-4461-3035-3
 Het energieniale leven    ISBN 978-1-4457-2953-4
 Dood is dood    ISBN 978-1-4476-7213-5
 Zelfgenezing    ISBN 978-1-4709-3332-6

 NU   deel 1    ISBN 978-1-4092-7691-3
 NU   deel 2    ISBN 978-1-4092-7736-1 
 NU   deel 3    ISBN 978-1-4092-7747-7 
 NU   deel 4    ISBN 978-1-4092-7787-3
 NU   deel 5    ISBN 978-1-4092-7720-0
 NU   deel 6    ISBN 978-1-4092-7742-2
 NU   deel 7    ISBN 978-1-4092-7775-0 
 NU   deel 8    ISBN 978-1-4092-7738-5
 NU   deel 9    ISBN 978-1-4092-7768-2
 NU   deel 10    ISBN 978-1-4092-7708-8
 NU   deel 11    ISBN 978-1-4092-7759-0
 NU   deel 12    ISBN 978-1-4092-7661-6

 




