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      Geen andere keuzen laat  

 

  

 

 



Dan De tirannie te verdrijven 

 

   Die ons het hart doorwondt! 

 

 
  

 



  Dus, met alle hens aan dek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    En een altijd speurend oog,    



    Hoogste Tijd om te ontwaken, 
 

 

                            

 

 

 Want er is geen tijd te verliezen! 

 

Immers,,,,,,,,,,, 

 



….er is al genoeg voor gewaarschuwd,   

 

     

 

Maar er wordt nog steeds niet geluisterd! 

De mekkerende kudde laat zich wil- en 

hersenloos naar de slachtbank leiden door 

gesublimeerde psychopatisch-kapitalistische 

uitbeners, zoals we dat al vaker in de recente 

mondiale geschiedenis zagen gebeuren. 

Maar nu is de maat vol!     

 

Wordt dus wakker en kom in de benen… 



…..er zijn verkiezingen in aantocht!  

 

 

 

       Vandaar dus dit herderlijk schrijven 

           vanuit de mondiale kerkprovincie  

 

 

En wij zeggen en schrijven het nogmaals….  
 



 

         Maybe The truth hurts…. 

 

 

 

 

       

 

                  

            

       ….but the facts are killing!         
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In den beginne…..                             

Voor de start van dit schokkende en vanuit 

humanitair civilisatieoogpunt bezien alarmerende, 

barbaarse en vernederende relaas, verplaatsen wij ons 

naar de jaren ’50 van de vorige eeuw, toen de 

puinhopen van de Slag om Arnhem nog maar amper 

waren geruimd en de meeste Europese landen druk 

doende waren met de wederopbouw. 

Op initiatief van onze prinsgemaal 

Bernard zur Lippe Biesterfeld, die 

door zijn huwelijk met Juliana 

van Oranje Nassau een 

miljoenenvermogen onder zijn 

beheer had, werd toen in de laatste mei dagen van 1954 

de eerste – geheime- bijeenkomst belegd van een zeer 

select gezelschap van internationale 

grootkapitalisten, die voor deze gelegenheid samen 

kwamen in het luxueuze hotel De Bilderberg te 

Oosterbeek. 



 De bijeenkomst was uitsluitend 

toegankelijk voor genodigden en dat besloten 

karakter zinde onze KVP-

minister van Buitenlandse 

Zaken Joseph Luns allerminst, zodat hij 

in latere jaren meermalen tevergeefs 

poogde om onaangediend zo’n conferentie te 

bezoeken.  

  Dit onaangekondigd verschijnen werd 

hem echter niet in 

dank afgenomen en 

leidde ertoe, dat de 

latere Secretaris –

Generaal van de NATO door Prins 

Bernhard eigenhandig de toegang 

werd ontzegd. Waarna beide 

heren de rest van hun publieke 

levens weinig vriendschappelijk 

tegenover elkaar 

bleven staan. 



Van meet af aan hangt er dus een waas van 

geheimzinnigheid rondom die jaarlijkse landdagen 

van de Bilderberggroep en omdat er nooit gebruik wordt 

gemaakt van openbare agenda’s en er evenmin 

inhoudelijke  proceedings verschijnen, is het reilen en 

zeilen van dit gezagsondermijnende 

machtsconglomeraat tot op de huidige dag in nevelen 

gehuld.(Nb: tegenwoordig worden echter voor de vorm ook politici en andere 

minvermogende buitenstaanders toegelaten, maar die hebben geen toegang tot de 

besloten ad-hoc groepsgesprekken die de kern van deze samenzweringen vormen).  

Naast wijlen Prins Bernard, astraal overal 

tegenwoordig waar het niet 

kosher is , woont onze oud-

koningin Beatrix al jarenlang 

de conferenties bij in haar 

hoedanigheid van beheerder van het 

miljardenvermogen van de Koninklijke familie en 

grootaandeelhouder van Koninklijke Shell, een 

plaats die nog altijd niet door onze spontaan goedlachse 

Koning is ingenomen. 

Kennelijk heeft Beatrix daar gegronde redenen voor!    



 “Gewoon volk” uit politiek en 

openbaar bestuur heeft eigenlijk  

niets te zoeken op de jaarlijkse besloten 

Bilderbergseances die bol staan van geheime agenda’s 

en achterkamer-gesprekken. Daarom leek het des te 

verontrustender dat Jan Peter Balkenende er 

gedurende zijn premierschap meermalen acte de 

presánce gegeven zou hebben en na het aantreden van 

Mark Rutte hem  “een jachttrofee van een geit” 

cadeau deed, die een plaats in het Torentje kreeg.  

Rutte, die niet in zijn eerste leugen gebarsten is, doet 

het voorkomen als zou hij 

wérkelijk geloof hechten 

aan dat trofee-sprookje, 

maar zélfs voor blinden is 

daarin moeiteloos Satan 

Bapahomet, de occulte mascotte van de Bilderbergclan, 

te herkennen.(Nb: Op presentielijsten van Bilderberg-conferenties  prijken naast te 

verwachten namen ook opvallend vaak PvdA politici zoals Melkert, kok, Koenders, Dijsselbloem 

en zelfs Samsom. Wellicht een verklaring voor de walgelijk rechtse koers van die salonsocialisten? 

Links lullen en rechts toucheren!) 



De waarheid is dan ook: Balkenende bezocht 

de conferentie slechts 1x (2008), terwijl 

Rutte er ten minste in 2012 en 2013 aan deelnam. 

Het is nu dus helder dat onze wegwerphistoricus uit het 

torentje meent, dat iedereen in dit land inmiddels al 

dankzij de chemtrails en landbouwgifstoffen van de 

Illuminati hersendood is gemaakt. 

Dat is dan de zoveelste misrekening van deze 

verkiezingsbeloftenverkrachtende en wilde slagen in 

de rondte papegaaiende neoliberale popie jopie. 

Daarover en over nog veel meer gaat deze reis door de 

tijd.  

Dus: fasten your seat belts and keep breathing! 

 

 

 

 

Spotvogel, Herkauwer,Juvenalis, AD  september 2016 

De Faunarecherche 1 februari 2017 



Hoofdstuk 1. Scherven  

In hetzelfde tijdgewricht waarin zich de 

eerste Bilderberg-conferenties 

afspeelden maakte Spotvogel met twee 

schoolkameraadjes een fietstocht die hen op 

Koninginnedag naar Arnhem voerde. 

Het was stralend voorjaarsweer en bij aanvang van de 

thuisreis kochten zij bij een groentezaak in Oosterbeek 

een literfles sinaasappellimonade.  

Toen ze die fles wat verderop wilden aanspreken om 

een teug te nemen, bleek die met een kroonkurk 

afgesloten te zijn. En zij ontbeerden een flesopener! 

Ergens ter hoogte van het statige Hotel de Bilderberg 

langs de Utrechtsestraatweg hurkte uw jeugdige eerste 

verslaggever zodoende naast een stenen 

hectometerpaaltje en probeerde met een neerwaartse 

beweging de dop van de fles te wippen. 

Dat lukte boven verwachting, maar wél brak door dat 

geweld de flessenhals af en kwam met de scherpe zijde 

tussen duim en wijsvinger op het vlezige gedeelte van 

de rug van zijn rechterhand terecht, wat een diepe 

snede en een fors bloedbad opleverde. 



Enfin, het was in de tijd van de degelijke katoenen 

zakdoeken zodat het bloeden snel gestelpt was en zij 

genoodzaakt waren om de literfles ter plekke leeg te 

drinken. Geen ramp, want onderweg in Wageningen, 

Rhenen of Amerongen was vast nog wel ergens iets 

drinkbaars te krijgen. 

Dit voorval was feitelijk allang vergeten maar ziedaar: 

met wat moeite is het inmiddels ruimschoots meer dan 

een halve eeuw oude litteken op Spotvogel’s hand nog 

altijd te onderscheiden en dat lukt zelfs nog zonder 

optische hulpmiddelen.  

En zo gaat dat met méér littekens die door de jaren 

heen werden opgelopen en die echter dikwijls geen 

fysieke maar daarentegen wél diepe emotionele sporen 

nalieten. 

       



Indirect speelt daarbij de 

Bilderberggroep een rol, omdat 

de geestelijke vader van dat 

elitaire gezelschap er sterk zijn stempel op heeft 

gedrukt, al zal hij ook dáár zelf geen seconde wakker 

van hebben gelegen.  

Net zo min als hij slapeloze nachten 

had nadat enkele jaren later op Het 

Loo zijn opperhoutvester onder onze 

puberogen één van zijn 

jachtopzieners een keilerkogel door 

het hoofd joeg en de Duitse Prins der Nederlanden zich 

over het leegzwetende lijk heen uitsluitend met de 

constructie van een hermetische doofpot bezig hield. 

Enfin, als de lezer Spotvogels verzamelde werken en die 

van anderen kent dan zal haar of hem gevoeglijk 

bekend zijn, welk vlees er met die founding father van 

het Bilderberggenootschap een royale halve eeuw lang 

in de kuip heeft gezeten.                                                                                                             

Nogal wiedes dat daar nooit iets nobels uit heeft 

kunnen groeien en dat de kostbare Waarden en 

Normen van onze natie en de geciviliseerde wereld 

continu met voeten werden en worden getreden!  



                                              

  

 

Vanaf haar kroning in 1980 vormt Beatrix een vast 

bestanddeel van de geheime gesprekken met de 

mondiaal-monetaire upperclass en ook haar overzeese 

tegenvoetster uit Buckingham Palace was en is een 

vaste gast op die bijeenkomsten, waarvan dus niemand 

weet wát er écht besproken werd en wie er bij welk 

gesprek aanwezig zijn geweest.  

Het lijkt de grootkapitalisten van Moeder Aarde daarbij 

zelfs niet te deren dat men door obscure rituelen 

zichzelf in opspraak brengt, want wie rijk werd door de 

medemens te misbruiken laat – op zijn Hollands gezegd 

- letterlijk álles langs de kouwe kleren af glijden! 

Dit brengt ook weer de sinistere 

orgieën in herinnering die zich 

destijds afspeelden op de 

Veluwe in villa Noorderheide, 

eigendom van de Rotterdamse 

havenmiljardairsfamilieclan Van 

Beuningen. 



Daarover gaan wij hier niet uitweiden want ook 

kapitalisten mogen hun ziekelijk vleselijke afwijkingen 

hebben, zolang ze er maar niemand kwaad mee doen. 

Via deze locatie is het echter slechts een Olympische  

steenworp naar die andere Nunspeetse villa, Het Ronde 

Huis, waarvan het geen twijfel lijdt dat de grootvader 

van onze vorige koningin – Hendrik von Mecklenburg 

Schwerin – zich daar te buiten ging aan verkrachting, 

mishandeling en het ritueel offeren van jonge deerns 

die vanuit het buitenland werden aangevoerd.  

  

Soortgelijke verhalen doen thans de ronde over het 

sektarische genootschap waaraan onze regering zich 

blijkens het ornament in het Torentje en de nauwe 

banden met ons Koningshuis en de Koninklijke Shell 

schatplichtig heeft gemaakt. 



Een schatplichtigheid die haaks staat op onze 

constitutionele en staatsrechtelijke soevereiniteit en 

onze onverschrokken geuzeninborst, die met zulk een 

slaafse houding de eer en de belangen van het 

Nederlandse volk letterlijk te grabbel gooit.  

Waar rook is zal ten minste ook ergens een spoor van 

een brandhaard traceerbaar moeten zijn. 

Het lijkt ons in dit explosief-bloeddorstige tijdgewricht 

de uitgelezen taak van een insectenetende zangvogel, 

een herkauwende grazer en de éérste satiricus annex 

openlijke opponent van de gevestigde Romeinse orde, 

om daarnaar op zoek te gaan!  

       



Hoofdstuk 2. Rook en vuur 

Met de kennis van nu is het niet 

erg moeilijk om een aantal zaken 

in te vullen die aan de basis liggen van de megalomane 

mess waarin de aarde en de totale mensheid 

gedurende de naoorlogse periode moedwillig verzeild 

zijn geraakt.  

Dat begon met de beestachtig gruwelijke moord op 

John F. Kennedy op 22 november 1963, die plaatsvond 

op het moment waarop Spotvogel in zijn Borculose 

studeerkamer werkte aan de vertaling van een artikel 

uit het 9-th Annual Report van The Wildfowl Trust.(i.c. “The 

isolation of Aspergillus fumigatus from wild Pink-footed Geese in England and Scotland).  

Die avond bracht het NTS-journaal het 

dramatische nieuws in beeld en werd 

meteen de gedoodverfde dader voor 

de camera’s gesleept: zekere Lee 

Harvey Oswald, een oud-militair die 

gehuwd was met een Russin en die 

(pas lang na zijn dood) op de loonlijst 

van de FBI zou blijken te staan. 

Al de volgende dag mocht de hele 

wereld er ooggetuige van zijn, hoe 

Oswald te midden van een leger sheriffs, cops, G-men 



en CIA-officers werd neergeschoten door 

nachtclubeigenaar Jack Ruby, die bekend stond als 

maffiavriend en wel de allerlaatste was die de dood van 

een democratische president zou wreken.  

In de dagen/weken er na kwam de 

smalbeeldfilm van Abraham 

Zapruder in beeld, waaruit 

zonneklaar bleek dat Kennedy 

vanuit drie “gelijkvloerse” posities 

onder vuur was genomen en dat Oswald dus absoluut 

niets met deze zaak van doen kon 

hebben. Simpelweg omdat hij 

vanuit een hoog gebouw zou 

hebben geschoten en daarbij 2x 

zou moeten hebben herladen, 

aanleggen, richten en vuren in een 

tijdsbestek van 5 seconden. 

Dat was dus volstrekt 

onmogelijk!(NB: De Zapruderfilm brengt de hele slachtpartij haarscherp in beeld. Het 1e schot viel 

enkele seconden na dit moment en kwam schuin van voren vanuit de Grassy Knoll, zo ook de 2 volgende 

schoten. De Warrencommissie – met o.a. Allen Dulles en Gerald Ford - heeft al het deugdelijke en 

onweerlegbare bewijsmateriaal genegeerd! Wij komen hier nog uitgebreid op terug).      

Met de kennis van nú is dan ook met zekerheid te 

zeggen, dat Kennedy kansloos werd geliquideerd door 

of met hulp van zijn eigen federale apparaat en dat de 



achterliggende oorzaak meteen een ijskoude 

boodschap was voor al zijn ambtsopvolgers. 

En die boodschap voor komende presidenten luidde: 

“bemoei je niet met onze zaken en waag het niet om 

ons nog ooit te dwarsbomen!”  

Om wiens zaken het hier gaat is niet moeilijk te raden 

als we er de quotes van een aantal als haviken bekend 

staande politici bij raadplegen.  

          

Zo liet president George HW Bush in 1992 al blijken dat 

zijn eigen handen op dat moment al dermate vuil 

waren, dat er een lynchpartij zou volgen zodra het 

Amerikaanse volk er zicht op zou krijgen. En vlak ook 

vooral de rol van Henry Kissinger niet uit!  



 

 

 

 

Let wel: dat was dus 9 jaar voordat, onder het bewind 

van Bush’ zoon, het 9.11 massacre zou plaatsvinden, 

waarvan geen enkel weldenkend mens anno 2016 nog 

geloof hecht aan de fabel van een moslim actie.  

Zo was Spotvogel op 9.11 bezig met grondwaterspiegel-

metingen in het Nationaal Park de Meinweg nabij 

Roermond en weet heel precies dat er kort na het 

middaguur hevig 

tumult ontstond op de 

Amerikaanse 

vliegbasis 

Elmpterfelt, op 

minder dan 1 km. 

vanaf de plaats waar 

hij zich op dat 

moment bevond. 



Direct daarop stegen kort na elkaar een vijftal Awac-

radarvliegtuigen op, gevolgd door meerdere straaljagers 

en B52 bommenwerpers, die allemaal in westelijke 

richting verdwenen. 

Aannemende dat het hier een paraatheidsoefening betrof 

hervatte hij zijn werkzaamheden en rondde die in de 

loop van de middag af, waarna de circa 110 kilometer 

lange thuisreis volgde waar hij om klokslag 18.00 u. 

arriveerde. 

Omdat er nog een kleine reparatie in zijn camper moest 

gebeuren stapte hij meteen in die mobiele woning en 

zette de radio aan, waarbij nooit zal worden vergeten dat 

de aangeslagen stem van Tony Blair kondt deed van 

“this kind of mass-terrorism!” 

Natuurlijk luidde er toen meteen een bel!  

Vervolgens boden televisiebeelden een bizar beeld van 

de gebeurtenissen aan gene zijde van de Atlantische 

Oceaan en vraagt uw eerste commentator zich tot op de 

dag van vandaag af, hoe de uitrukmanoeuvres in 

Elmpterfelt qua tijd te rijmen waren met de aanslagen in 

New York. 



Want die toestellen stegen op terwijl in New York het 

eerste vliegtuig zich nog niet eens in de Twin Towers 

had geboord en dat gebeurde pas op het moment dat het 

bij ons halverwege de middag was! 

 

Omdat er zich korte tijd later in en 

bij het Pentagon - het zenuw- en 

machtscentrum van het 

Amerikaanse defensie apparaat - 

de onverklaarbare verdwijning 

voordeed van een zogenaamd door 

terroristen gekaapt lijntoestel, 

eindigde die bewogen dag met een aantal pregnante 

vragen.(Zo was meteen duidelijk dat er iets niet klopte omdat er geen spoor van een vliegtuig was op de 

crashplaats en er maar één gat zat in de muur van het Pentagon, terwijl het zou gaan om een toestel met 2 

motoren en de neus met ingeklapt landingsgestel en cockpit nooit zo’n gat had kunnen maken. Dat zag en snapte 

op datzelfde moment zelfs een blinde!),  

En dat werd er alleen maar erger op toen diep in de 

nacht via CNN de personalia van alle zogenaamde 

kapers werden vrijgegeven. Allemaal moslims en 

duidelijk ook allemaal niet het snuggerste stel. 



Spotvogel herinnert zich dat hij toen 

meteen aan Lee Harvey Oswald moest 

denken, die ook valselijk van een 

halsmisdrijf was beschuldigd.  

Kortom, ook hij geloofde van meet af aan niets van die 

geënsceneerde terreuraanslag en vind het nog altijd 

beschamend en crimineel dat de hiervoor 

verantwoordelijken niet al jarenlang in Dead Row van 

Guantánamo Bay Prison logeren.  

Zéker geldt dat voor George W. 

Bush en Donald Rumsfeld, al zullen 

zij niet de geestelijke vaders van dit 

walgelijke satansplan zijn geweest.  

Daarvoor moeten we 

namelijk bij totaal andere 

machten zijn en uw 

reisleiders door de inktzwarte krochten van onze 

civilisatie helpen u daarbij graag op weg.  



U zult dan ervaren, dat geld niet alleen 

spreekwoordelijk stinkt, maar dat ongelimiteerd bezit in 

satanshanden een doemvloek is die het hele universum 

op haar grondvesten doet schudden en in staat is om alle 

leven op onze prachtige planeet te vernietigen.  

Ook zult u ontdekken, dat het kwaad is ingevreten in 

alle geledingen van de samenleving en dat nobele 

stervelingen structureel worden bestreden, verguisd en 

veracht door of namens de vleesgeworden Antichrist.  

Eeuwenlange uitbuiting, onderdrukking en plundering 

verschaften deze materiële hyena’s het vermogen en de 

duivelse macht om dood en verderf te zaaien onder 

honderden miljoenen medemensen, op wie men vanuit 

de sinistere paleizen en vanachter hun glazen gevuld 

met geronnen bloedwijn neerkijkt als was 

de mensheid niet anders dan een kolonie 

kakkerlakken.  

Maar het échte ongedierte bevindt zich 

uiteraard aan de andere zijde van de 

humanitaire demarcatielijn en geeft er 

keer op keer blijk van dat voor hen alleen ongelimiteerd 

“money maken” een levensdoel is. 

Hoe intens armtierig kan een gigakapitalist zijn! 

  



Datzelfde lijkt ook te gelden voor sommige nieuwe 

rijken, waarvan supernerd Bill Gates koploper is in het 

ontwikkelen van ideeën en ideologieën waarvan het nu 

al zonneklaar is dat de mensheid en Moeder Aarde daar 

absoluut niet mee gediend zijn.  

Zo is hij grootaandeelhouder van Monsanto, het bedrijf 

dat eigendomsrechten claimt op zo´n beetje alles wat 

groeit en als voedsel voor mens en dier verhandeld kan 

worden. En dat zakelijk onwrikbaar gelieerd is aan de 

subversieve mensvijandige handel van de Rockefellers 

en de Rothschilds!  

 

 

    



U begint nu wellicht al te begrijpen, dat het voor de 

aanjagers van het New World Order-gedrocht een kleine 

stap is van Monsanto naar het vrijhandelsverdrag TPP 

en ook daarbij speelt Bill Gates weer een riedel op zijn 

slecht gestemde maar uiterst kostbare Stradivarius.  

Want als multimiljardair valt er aan zo’n mondiaal 

vrijhandelsverdrag een mooie haffel pecunia’s te cashen 

en hij speelde tenslotte niet voor Bill met de korte 

achternaam een dure valse noot bij het opzetten van de 

Genenzaadbank op Svalbard! 

       

 

 

 

 



 

 

Miljoenen dollars kostte dat Joint Venture-project, 

waarbij in een heuvel op Spitsbergen de genetisch 

gemanipuleerde zaden van duizenden gewassen zijn 

opgeslagen voor het geval dat de woeste wereldburgers 

die hele totalitaire miljardairskliek onverhoopt en geheel 

gratis naar de andere wereld mochten helpen. 

In dat geval kan de noodlijdende Noorse regering 

wellicht de plaatselijke Eskimo’s blij maken met een 

kostbaar mandje uniek gemodificeerd pastinakenzaad 

uit de gifkeukens van de oom met de Joodse voornaam.  

 

 

 



 

 

 

 

 

U begrijpt nu wellicht waarom alles waarbij Uncle 

Samuel betrokken is altijd uitdraait op een enorme mess 

vol bloed, tranen, corruptie, leugens en bedrog? 

Zo niet, bladert u dan gerust verder! 

  

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3. Geheime machtsstructuren 

Dankzij de uitvinding van de stoommachine en de 

komst van de industriële revolutie ontstonden er in de 

tweede helft van de 19e eeuw ter weerszijden van de 

Atlantische oceaan grote fabrieksconglomeraten 

waarbinnen zich almaar machtiger wordende 

familieclans ontwikkelden. 

Bij ons waren dat bijvoorbeeld de families Van Heek in 

de textiel en Philips in de elektronica, terwijl in de 

nieuwe wereld de familie Rockefeller fortuin maakte 

met het bedrijf Standard Oil en 

vervolgens de Chase Manhattan Bank 

stichtte. 

Het bankwezen was toen al jarenlang het 

domein van de Zionistisch -Joodse 

Rothschild-dynastie, die zich van 

geldwisselaar tot mondiaal bankier wist te 

transformeren en momenteel een geschat vermogen 

heeft waarmee men iedere huidige aardbewoner 70 

miljoen dollar zou kunnen toeschuiven zonder zélf 

bankroet te gaan! 

 Maar zélfs de uit roof verkregen Maarten en Oopjen moesten 

onlangs nog vét te gelde gemaakt worden!  



Anders dan de geldgierige Rothschilds staat de 

Rockefeller-dynastie er van meet af om bekend erg 

begaan te zijn met natuur en landschap en zij stelden 

dan ook enorme oppervlakten ongerept gebied veilig.  

Echter, of daarmee ook de antropogene smeltkroes 

waarin Moeder Aarde dankzij eeuwenlang politiek 

wanbestuur en industrieel onbenul verworden is 

overeind gehouden kan worden, komt ook ons als erg 

twijfelachtig voor.  

     

In ieder geval spreekt David Rockefeller geen woord 

Arabisch in bovenstaande quotes, maar moet er wel met 

argusogen worden gekeken naar het gedachtengoed van 

de al bijna 80 jaar verscheiden John D. Rockefeller, uit 

wiens woorden een hang naar terugkeer van de slavernij 

zou kunnen worden geëxtraheerd.  



Maar tegelijk was hij wél de oprichter 

van het Rockefeller Fonds voor 

Educatie, waaruit blijkt dat er ook al in 

1903 veel waarde werd gehecht aan 

geestelijke en intellectuele ontwikkeling 

van het arbeidend personeel. Een gezonde ziel in een 

gezond lichaam is tenslotte vooral in het voordeel van 

de werkgever!  

Daarom is het hoogst verontrustend dat de monetaire 

machtsstructuren op deze wereld er ronduit primitieve 

gedachtenspinsels op na houden voor de nabije en 

verderaf gelegen toekomst, zoals we ook al in het vorige 

hoofdstuk zagen en waar noodgedwongen nog 

dikwijls op teruggekomen zal worden. 

Daarom ook kan niet genoeg worden herhaald, 

dat het streven naar een wereld zonder 

geopolitieke-, etnische- en religieuze grenzen 

op zich toe te juichen zou zijn, ware het niet dat 

de bedenkers en constructeurs hiervan zichzelf zien als 

almachtigen, die met hun door kapitalisme verwrongen 

denkvermogen zichzelf op de Stairway to Heaven 

wanen en vanaf die verheven positie de mondiale 

mierenhoop denken te gaan managen. 

Er is niet een bijster groot denkraam nodig om daarvan 

de duivelse idiotie in te zien!  



 

Want zélfs de Rothschilds, 

Rockefellers, Gates’en hun 

voetvolk van het Bush, Kissinger 

en Rumsfeld-allooi zullen moeten erkennen, dat zo’n op 

louter materiële overheersing gebaseerde totalitaire 

structuur, op een kwade dag door een machtsgreep in 

handen kan komen van – om maar iemand te noemen – 

een hersenloze romp op benen van het slag Donald 

Trump, die er direct een Tee Party van zal willen maken 

i.c. eerst doen en dan pas denken!  

Immers, bij al dat NWO-gezwam en sneaky 

plannenmakerijen vergeet men, dat alleen bij 

democratische staatsinrichting land en volk (ongeacht of 

dat een beperkte omvang of de hele aarde omvat) 

volkomen achterlijke debielen buiten de 

bestuurdersdeuren gehouden zullen kunnen worden.  

En omdat er op aarde door de gesublimeerde graai-

cultuur almaar méér miljardairs verschijnen, kan er op 

zulk een psychopathisch machthebber gewacht worden!  

    

       

 



Het griezelige van die naar absolute wereldmacht 

hunkerende megakapitalisten is, dat zij in heel hun 

leven nooit naar anderen hebben geluisterd en brengers 

van onwelkome boodschappen altijd de deur wezen, aan 

de straat zetten of gewoon fysiek lieten verdwijnen. 

Daarom moest immers John Fitzgerald Kennedy in 

1963 het veld ruimen en daarom is het a bloody shame 

dat zelfs nu – meer dan een halve 

eeuw na zijn dood – de 

kapitalistisch-zionistische 

samenzwering tegen de totale 

mensheid nog altijd onbestraft is 

gebleven 

en de waarheid over 22.11.1963 

nog steeds onveranderlijk in 

leugens en foutieve voorstelling 

van zaken wordt gesmoord.  

Men maakte van Dealey Plaza 

een nationaal monument, maar 

liet na om er de ware geschiedenis van die zwarte 

novemberdag bij in beeld te brengen.  



Niet Lee Harvey Oswald 

loste immers de schoten 

vanuit het boekmagazijn 

midden op de foto 

rechtsboven (waar hij undercover in opdracht van 

de CIA werkte, per postorder een wapen bestelde, 

dat bij een der ramen plaatste en er drie kogels bij klaar 

legde), maar een drietal hitmen die zich verschansten 

achter de palissaden op de “Grassy Knoll”, vlak bij het 

viaduct in Elm Street. Van daaruit kon men ook weer 

gemakkelijk en in alle rust ongezien verdwijnen omdat 

het publiek langs de rechterzijde 

van Elm Street alleen oog had voor 

wat er zich in de presidentiële auto 

afspeelde en dus met de rug naar de 

daders stond. 

Het was bijna de perfecte moord, maar men rekende 

niet op de filmbeelden van Abraham Zapruder, de 

getuigenis van politieagent Roger Craig en op 

verklaringen van ooggetuigen die ondubbelzinnig op 

een complot wezen, waarbij zowel vicepresident 

Lyndon Baines Johnson en FBI-chef J.Edgar Hoover 

als de latere president Richard Nixon en Oswald-

moordenaar Jack Ruby betrokken waren.  



Aldus bleef 22.11.1963 de zwartste dag uit de recente 

Amerikaanse geschiedenis, maar op 9.11.2001 zou men 

nog een veel walgelijker kunstje flikken, zoals we al in 

het vorige hoofdstuk al zagen.  

Er lopen vele obscure-, perverse- en subversieve 

machtsstructuren min of meer parallel bij de intens 

lafhartige moordaanslag op de meest geliefde president 

die het Land van Rape and Evil ooit heeft gekend.  

Daarom is het zo afgrijselijk 

dat crooks als Johnson en 

Nixon na 22.11.63 de 

ambtszetel in het Witte Huis 

inktzwart bezoedelden. 

Ook zijn er sterke aanwijzingen 

dat oliemagnaat H.L.Hunt – 

destijds een van de rijksten der 

aarde – een belangrijke rol 

speelde in het complot om de 

beschaafde Kennedy op typisch Texaanse wijze te 

vervangen door de scrupuleloze incapabele Johnson.  

 



 

 

Zo komen we dus als vanzelf terecht in het uitermate 

luxueuze optrekje van de niet armlastige oliebaron Clint 

Murchison, waar aan de vooravond van 22 november 

1963 een macabere bijeenkomst plaatsvond waarbij het 

lot van de democratisch gekozen president van het 

machtigste land ter wereld werd bezegeld.  

Naar verluidt behoorden onder andere Richard Nixon, 

Lyndon Baynes Johnson, Haroldson Lafayette 

Hunt, Sid Richardson en J.Edgar Hoover tot de 

aanwezigen en liet maffiakopstuk Jimmy Hoffa 

zich door twee vertrouwelingen 

vertegenwoordigen. 

Redelijkerwijs gesproken moet ook de CIA op die finale 

bijeenkomst aanwezig zijn geweest, want zonder 

medewerking van de nationale inlichtingendienst had de 

aanslag geen kans van slagen gehad. 

Op dat moment was John Mc Cone de (2e) chef van de 

CIA, maar die zal vast niet zelf op zulk een 

gezagsondermijnende bijeenkomst zijn verschenen. (Nb: het 

is nauwelijks speculatief om te vermoeden dat 1
e
 CIA chef Allen Dulles op de hoogte was van deze samenzwering 

of daarvan zelfs de leiding had).  

Toch kan het nauwelijks anders of hij moet 

hiervan kennis hebben gehad, want 



zijn dienst heeft later een leidende rol gespeeld bij het 

vervreemden en manipulatief bewerken van cruciaal 

bewijsmateriaal.  

Verder was uiteraard bij 

de CIA bekend, dat Jack 

Ruby – de moordenaar 

van Lee Harvey Oswalt 

– niet alleen een 

strafblad had, uitbater van een 

nachtclub was en hechte banden 

met de Maffia onderhield, maar 

dat hij ook off the record op de 

payroll van de FBI stond.  

Het is nooit duidelijk geworden wie 

de moordenaar is geweest van agent 

Tippit: een daad die men ook in 

Oswalds schoenen schoof maar die 

hij zeker niet op zijn geweten heeft, 

net zo min als de dood van Kennedy. 

Meest waarschijnlijk overliep Tippit de drie hitmen 

nadat zij de Plaats Delict hadden verlaten en werd hij 

botweg en niet gepland neergeschoten.  

 



Datzelfde had ook agent Roger Dean Craig 

kunnen overkomen, die vanaf de overkant 

van Elm Street de schoten hoorde klinken 

vanuit de Grassy Knoll en daar bij aankomst 

in de vegetatie kogelhulzen aantrof.  

Omdat hij een hinderlijke getuige was is hij uiteindelijk 

na meerdere mislukte aanslagen monddood gemaakt.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



hoofdstuk 4. who’s the boss? 

Hoewel moord en doodslag letterlijk van alle tijden zijn 

en hun oorsprong zouden vinden in de Hof van Eden, 

waar immers in een broedertwist Kaïn Abel om zeep 

hielp, zijn sinds de komst van betaalmiddelen waarmee 

men materiële goederen en rijkdom kon verwerven 

Geld, Macht, Misbruik en Misdaad  

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Omdat de mens er toe neigt om nooit 

tevreden te zijn met wat hem ten deel valt 

en daardoor zichzelf al sinds oude tijden 

verstrikt heeft in een tomeloze zucht naar almaar méér 

materieel bezit en fysieke macht, waren het vooral de 

zeevarende volken die zich te buiten gingen aan roof, 

plundering, uitbuiting en onderdrukking van- in hun 

ogen- minderwaardige schepselen.  



Daardoor danken veel Europese volken hun welvaart 

sinds de zogenaamde Gouden Eeuw aan handelswijzen 

die ronduit inhumaan, satanisch en crimineel waren en 

waarvan dan ook onder druk van het voortschrijdende 

tijdsgewricht afstand werd genomen. 

Echter, in Noord- en Zuid-Amerika – 

vanuit Europa massaal gekoloniseerd 

vanaf de 17e eeuw en grosso modo 

gevormd door kans- en bezitsarme 

gelukzoekers – 

trokken die kolonisten zich niet terug, 

maar vermoordden en onderdrukten de 

aborigionele bevolking en dreven hen 

bijeen in reservaten. 

Er is weinig fantasie en antropogene kennis voor nodig 

om te voorspellen dat hieruit weinig goeds kon 

voortkomen!  

Hoe vreemd het ook moge klinken, het gros van de 

Christelijke kolonisten liet zich van meet af aan leiden 

door valse profetieën over Beloofde Landen en begon 

direct met het als afgoderij 

verketteren en verbieden van 

de gevestigde 

geloofsgebruiken.  



   

Zo verschenen er over de hele wereld missieposten van 

waaruit zogenaamde zendelingen een boodschap 

verspreidden van een geloof, dat al in de 11e eeuw 

kruistochten hield tegen andersdenkenden. 

En terwijl iedere kolonist tussen Long Island en Seattle 

geronnen indianenbloed aan de handen had, vond men 

de Dollar uit, droeg die op aan hun eigen idee-fixe en 

daaruit kon natuurlijk alleen maar ellende voortspruiten! 

 

 

 

 

 

En aldus geschiedde!  



Bij al die schaamteloze zelfverrijking ten koste van 

onderdrukte en uitgebuite medemensen, was er dus 

maar één verzonnen spirituele entiteit in wiens naam dat 

allemaal ongestraft mocht gebeuren.  

En dat was de God van de Zilverling, de Dukaat, de 

Florijn en uiteindelijk van de Magic Dollar, die dan ook 

al snel de mondiale monetaire rekeneenheid werd. 

Dankzij al die koloniale onderdrukking en uitbuiting, 

steevast vergezeld van kerstening, zending en missie, 

wortelde de Kerk van Rome vanaf de Middeleeuwen 

letterlijk tot in alle uithoeken van Moeder Aarde en zo 

werden miljoenen na miljoenen zieltjes gewonnen voor 

het “ware geloof” en schatplichtig gemaakt aan het 

Vaticaan. 



Zó werd de Heilige Stoel de meest kapitaalkrachtige 

macht op aarde, met ruimschoots méér dan een miljard 

betalende volgelingen en een belegd vermogen dat 

weinig zal onderdoen voor dat van de Rothschilds. 

Dit wil betekenen, dat de Rooms Katholieke Kerk qua 

financiële middelen de macht en mogelijkheden heeft 

om alle noden op aarde op te lossen, zodat niemand 

meer van honger of ziekte hoeft te creperen en sterven.  

Gevestigd in het land waar iedere kleine middenstander 

en grotere ondernemer naast de verplichte kerkafdracht 

ook nog wordt leeggezogen door Comorra, Cosa Nostra 

en andere Maffiadochters, is en blijft het bizar dat dit 

liturgische monstrum niet allang door corruptie, 

zelfzucht en eigenrichting ten onder is gegaan.  



Om te begrijpen waarom dit triljardenbedrijf zich tot op 

de huidige dag weet te handhaven als grootste en meest 

kapitaalkrachtige wereldmacht, is enig zicht op de 

Vaticaanse geschiedenis nodig. 

De Rooms Katholieke kerk heeft namelijk door de 

eeuwen heen altijd de kant van machthebbers gekozen, 

zélfs wanneer die zich te buiten gingen aan de meest 

afgrijselijke misdaden tegen de menselijkheid. 

Niet allleen was de kerkvorst aanwezig bij 

de kroning van Karel de Grote tot eerste 

Europese keizer en bijna 1000 jaar later bij 

die van Napoleon Bonaparte, maar (in de 

persoon van Eugenio Maria 

Giuseppe Giovanni Pacelli 

alias Pius XII) droeg hij 

ook massamoordenaars als 

Adolf Hitler, Benito Mussolini en 

Francisco Franco een warm hart toe. 

Want het Rooms Katholicisme stond door alle eeuwen 

heen bol van de dubbele moraal! 



Enfin, dat het instituut Roomse Kerk al net zo 

ranzig is al dat hele geloof weet Spotvogel al 

sinds zijn kinderjaren, toen hij tegen zijn wil 

gedoopt werd en zelfs communie en vormsel 

moest ondergaan.  

Ook kreeg hij de gelegenheid om uit eigen bevinding 

vast te stellen, dat sommige geestelijken niet van 

jongeren af konden blijven, al bleek dat met een fikse 

tik op de tengels of een goedgemikt knietje wel 

geneesbaar te zijn. 

Echter, sinds in 2013 Christus’ 

plaatsbekleder Joseph Ratzinger wegens 

misdaden tegen de mensheid als paus 

Benedictus XVI moest aftreden, zou feitelijk 

het justitiële hangslot op heel Vaticaanstad 

moeten totdat iedere alkoof, biechtstoel en 

bankoverschrijving forensisch is gescreend en 

uitgekamd.(Nb:Het was ook deze paus die openlijk twijfel uitsprak over het werkelijkeexisteren en de 

omvang van de Holocaust!). 

Grote kans dat er dan lawineladingen bewijsmateriaal 

zullen worden opgediept, niet alleen voor 

kindermisbruik, valsheid in geschrifte en foutieve 

voorstelling van zaken (enig houdbaar bewijs van het 

waarlijk existeren van de bejaarde kroongetuige Jezus 

C. noch van zijn hemelse vader G., is nooit geleverd), 



 

 

 

maar vooral over alle vuile oorlogen die door het 

Vaticaan werden gefinancierd en de rol van de 

kerkelijke bank in het mondiale misdaadcircuit, i.c. de 

kinder-, vrouwen- en drugshandel, de chemische 

industrie en wapenhandel.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uiteraard worden de duistere besognes van de Heilige 

Stoel geregisseerd door Jezuïeten: de sinistere orde met 

een sterke hang naar machtsmisbruik, die ook al 

honderden jaren garant staat voor de vorming van 

volkomen gewetensloosheid bij, door hen opgeleide, 

politieke - en militaire regenten en zakelijke managers.  

Piet Steenkamp, een der oprichters van het CDA, zei in 

1982 in een interview met Vrij Nederland: “het eigen 

geweten is bij katholieken niet bijster goed ontwikkeld!”  

Wij kunnen ervan getuigen dat dit volkomen kwatsj 

was.  

Het geweten van de pupillen wordt er op het 

Jezuïetencollege uit geramd!    

 

 

 

 

 



  

Het is dus letterlijk een gotspe dat de duistere Jezuïeten-

orde met een hele administratieve compagnie aanwezig 

is ter assistentie van de Zwarte Paus Adolfo Nicolas 

Pachon en op die wijze de subversieve tak van het toch 

al schimmige CIA-bolwerk bestierd. 

   

 

 

 

 



Er is dus nogal wat aan de hand met die zogenaamd 

Heilige Kerk en dit lijkt nog maar het topje van een 

misselijkmakende machtspyramide.  

       

Ook bij het blootleggen van deze kerkelijke machts-

structuren in en rond het Vaticaan komen de Illuminatie 

en hun New World Order voortdurend ten tonele en het 

heeft er sterk de schijn van dat Rome het Pied á Terre is 

waar men zich veilig en onbespied waant. 

Hierbij blijkt dat de heilige Vaticaanse grond al 

sinds jaar en dag bevuild wordt door kerkelijke 

en wereldse hoogwaardigheidsbekleders die 

zich te buiten gaan en gingen aan minderjarigen. 

Daarbij komt zelfs de naam van kardinaal 

Alferink langs, jarenlang leider van de 

Nederlandse kerkprovincie. Dit geeft een erg ranzige 

smaak in de mond, temeer omdat Alferik’s voorganger 

De Jong het altijd had over “zeik op de kaak”!    



                           



 

Hoofdstuk 5. How sweet it is...... 

Zoals we eerder zagen, was president Kennedy al in 

1963 op de hoogte van de samenzwering tegen de 

mensheid met het waanzinnige doel om mondiale 

hegemonie te verkrijgen en ook weten we, dat in 1954 

de eerste geheime bijeenkomst plaatsvond van de 

Bilderberggroep, een gezelschap Filthy Rich People dat 

nooit blijkt te werken met open sub-agenda’s en 

plenaire proceedings zodat er niets vitaals over die 

gespreksronden valt te achterhalen.  

Spotvogel memoreerde ook het voorval met de 

gebroken hals van een limonadefles bij de oprit van 

Hotel Bilderberg in de jaren ‘50 en weet nog dat het 

vruchtensap van Hero betrof: een van oorsprong 

Zwitsers bedrijf dat in Breda een vestiging had. 

Ook in die tijd waren er al “frisdranken” verkrijgbaar 

die allesbehalve verfrissend waren, bol stonden van de 

suiker en die de bederfelijk slechte smaak van 

Uncle Samuel etaleerden: Coca Cola en Pepsi Cola.  

Spotvogel kan zich niet herinneren die kleffe rotzooi 

zelf ooit gekocht te hebben – afgezien van enkele 

blikjes Light tijdens safaritochten in Afrika en bij 

ontstentenis van andere drinkwaren.  



 

                                                                 

Tijdens de technische opleiding op de 

Kromhoutkazerne in Utrecht leerde hij echter 

al in 1967 van de instructeur, dat cola 

uitstekend als kruipolie en antiroest- 

middel te gebruiken was, terwijl een afgebroken tand 

die een nacht in de cola werd gelegd gemakkelijk met 

een vijzeltje of kopspijker verpulverd kon worden. 

En zulk bocht noemt men frisdrank!  

Hetzelfde geldt voor het spotgoedkope fastfood 

(“broodje ellende”) waarmee Mc Donalds de wereld 

veroverde en dat getuigt eerder van de erbarmelijke 

smaak van de moderne mens dan van het welbewust 

kiezen voor gezonde kwaliteit. 

Bovendien: nét als die van cola 

behoort ook de Mc Donalds-

emballage tot de meest weggegooide 

rotzooi in de publieke ruimte en dat 

spreekt boekdelen over het 

minuscule beschavingsgehalte van 

bar veel klakkeloze consumenten!  

 



Cola en Mc Donalds zijn dus 

de totems van het 

wegwerptijdperk, maar daar 

hoort ook een heel assortiment 

candybars en breezers bij 

waarmee de jeugd wordt 

aangezet tot het consumeren 

van ongehoorde hoeveelheden suiker-toevoegingen, 

zodat er gerust van massale en moedwillige 

volksvergiftiging gesproken kan worden. 

Aspartaam is hierbij het wondermiddel om de mens- en 

vooral de jonge verslavingsgevoelige romp op benen– 

fysiek en mentaal te ontregelen en het wordt op 

gigaschaal geproduceerd en als bestanddeel toegevoegd 

aan honderden eet-, snoep- en drinkwaren. 

Aspartaamhoudende producten worden al jaren zonder 

beperking of waarschuwing op de markt gebracht en 

zijn gelinkt aan een weerzinwekkende lijst psychische- 

en fysieke gezondheidsklachten, die met het verstrijken 

van de tijd alleen maar langer blijkt te worden.  

    

 

 



 

 

Omdat in dit dossier gezocht wordt naar de tronies die 

horen bij de samenzwering tegen de mensheid en dit 

slechts een qua omvang beperkt aantal gangmakers 

betreft, hoeft het geen 

verbazing te wekken dat 

we oud Pentagon-baas 

Donald Rumsfeld in een 

eerder leven aantreffen als 

CEO van het 

chemieconcern Searle, 

waar Aspartaam wordt 

geproduceerd en als 

Nutrasweet op de markt 

gebracht. 

Eerder werkte Rumsfeld in het Witte Huis ten tijde van 

het presidentschap van Richard Nixon, die deel 

uitmaakte van de collaboratie waarvoor Kennedy al in 

1963 waarschuwde en zelf het eerste slachtoffer werd. 

Rumsfeld maakte in 1980/81 ook deel uit van Reagans 

Transition Team in het Witte Huis. 

Op datzelfde moment was hij dus CEO van Aspartaam-

patenthouder Searle en producent van Nutrasweet!  



Daags na Reagans inauguratie (21.01.1981) verscheen er 

een executive order waarin het FDA-moratorium op 

Aspartaam als zoetstof in Nutrasweet nietig werd 

verklaard, ondanks het feit dat meerdere studies wezen 

op zeer schadelijke bijwerkingen. m.b.t. braincancer.  

In 1985 kocht Monsanto het chemiebedrijf 

Searle inclusief alle patenten en nam CEO 

Rumsfeld mee.  

Sindsdien wordt de markt overspoeld met 

voedings- en non-food artikelen waarin 

zich hoge concentraties werkzame stoffen 

bevinden die te vergelijken zijn met DDT – 

een persistent stapelgif! 

Het is natuurlijk gemakkelijk om nu 

Obama te betichten van draaikonterij, 

maar als in 1963 een president van de 

USA het al moest afleggen tegen de 

toenmalige NWO-clan, dan zal dat 

anno 2016 echt niet beter zijn.  

Sterker: er hoeven anno nu geen 

doorgeladen wapens meer aan te pas 

te komen, want de kelders van het Witte Huis liggen 

spreekwoordelijk vol met landbouwgif en zenuwgas.  

Voor een nobele president zijn het dus bange tijden!  



 

 

 

 

Het is nauwelijks voor te stellen dat alle presidenten die 

na Kennedy het hoogste Amerikaanse ambt bekleedden, 

slaafs gezwicht zullen zijn voor de dreigementen van 

het subversieve Illuminati-syndicaat. 

Zeker is wél, dat Johnson, Nixon en vader en zoon Bush 

absoluut niet deugden, maar het voert wel erg ver om te 

denken dat ook Jimmy Carter (hoewel lid van de 

Bilderberggroep), Ronald Reagan en Bill Clinton 

samenspanden tegen de mensheid.  

Echter: van Gerald Ford is bekend dat hij erelid is van 

de Bilderberggroep en – erg verontrustend – de 

Bohemian Club, dat hij deel uitmaakte van de 

omstreden Warren-commissie en ervoor zorgde dat er 

cruciaal bewijsmateriaal over de aanslag op Kennedy 

terzijde werd gelegd. (Nb.Opperrechter Earl Warren werd door samenzweerder Lyndon Johnson 

aangesteld als voorzitter van de onderzoekcommissie waarin, zoals elders al gezegd, naast Ford ook oud CIA chef Allen 

Dulles zitting had. Dat zal veel verklaren over de rammelende “conclusies”!)  

Hij is dus op zijn minst een geschiedvervalser. 

 



Al sinds oude tijden verenigen psychopathisch 

gemankeerde kapitalisten die rijkdom vergaarden door 

de medemens massaal en ongelimiteerd uit te buiten of 

te doden, zich in geheime sektarische genootschappen. 

Lang voordat in 1954 de Bilderberggroep 

ontstond, werd er in California al een 

soortgelijk ronde tafel syndicaat gevormd, dat 

voortkwam uit een door journalisten, artiesten 

en musici belegde culturele bijeenkomst in 

1872 en snel daarna een elitair karakter kreeg.  

Hoewel de ledenlijst van dit occulte genootschap 

aanvankelijk openbaar was, is het thans nauwelijks nog 

mogelijk om inzicht in het ledenbestand te verkrijgen. 

Maar zeker is wél, dat talloze kopstukken uit het 

bancaire- en zakenleven, de industrie, de politiek en het 

openbaar bestuur er prominent deel van uitmaken.  

 

 

 



In het besloten resort 

Bohemian Grove gaat 

men zich te buiten aan nachtelijke 

rituele Verbranding van het 

Fatsoen, want een ware kapitalist 

moet niet geplaagd worden door 

medeleven met de gewone mens. 

Het is dus niet verwonderlijk dat er 

zich tijdens de seances van deze 

elitaire sekte krankzinnige 

hersenspinsels konden ontwikkelen 

en het geheel doet dan ook erg 

denken aan de Ku Klux Klan, die al 

even vijandig tegenover grote delen 

van de mensheid staat. 

 

Het is erg verontrustend dat de 

Bohemian Club nauw gelinkt lijkt 

te zijn aan de in Washington 

gevestigde National Press Club en 

dit verklaard wellicht waarom de 

kwaliteit en het waarheidsgehalte 

van het nieuws zich al jaren in een 

vrije val bevinden!  

  



Het rovershol Bohemian Grove bevindt zich 

in het Redwood-gebied benoorden San 

Francisco. Niet erg ver dus van Silicon 

Valley, waar veel van die dubieuze kapitalisten fortuin 

maakten. 

Hieronder is te zien welke hightechbedrijven, links- of 

rechtsom in ruime mate medeverantwoordelijk voor de 

klimaatcrisis, er op de nominatie staan om bij stijging 

van de zeespiegel verzwolgen te worden. 

 

Alvast een mooi toekomstig verdienmodel voor 

Boskalis en Ballast Nedam: afdamming van San 

Francisco Bay en vernietiging van weer een uniek en 

kostbaar estuarien ecotoop!  



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.De schijnheilige drie-eenheid 

Uit onze prille jeugd herinneren wij ons nog, dat men 

ons probeerde wijs te maken dat de aarde in één week 

tijds was geschapen door God en dat die onzichtbare 

schepper maar liefst drie gedaanten kende: de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. 

Zoiets idioots geloofde ook toen al zelfs geen baby, dus 

al vroeg in de pubertijd werd afstand genomen van de 

hieraan verbonden Roomse kerkgenootschap. Want 

actieve mensen kiezen immers zélf hun sociëteit wel.  

Of men richt er eentje op: positief dan wel negatief 

geïnitieerd. 

Zo werd er in de vorige hoofdstukken al meermalen 

gewezen op de nauwe betrekkingen tussen de Illuminati 

van de New World Order / Vrijmetselarij enerzijds, het 

Vaticaan en de CIA. 



Dit duidt er op zichzelf al op, dat waarachtig 

intellect niet is af te meten aan de omvang van 

de portemonnee, want met een vleselijke 

kerkleider die optreedt namens een onzichtbare 

zaakwaarnemer van een onzichtbare drie-eenheid die 

zou bestaan uit een vader, een zoon en een postduif 

willen alleen dronkenlappen en junks in zorgwekkende 

toestand zich inlaten. 

Die zien ze immers toch al voortdurend vliegen! 

Maar leden van de Illuminati zien voorlopig alleen de 

chemtrailkisten vliegen waarmee zij al jarenlang de 

aarde met al wat daarop leeft aan het besproeien zijn, 

zodat alom de natuurlijke biodiversiteit volledig naar de 

knoppen is en in iedere straat en steeg kanker voorkomt.  

Ook al iets wat duidt op een volledige graad van 

ongeneeslijke krankzinnigheid!  

Over die bespuitingen later meer, maar voor hen bij 

wie het brein nog niet is aangetast door aluminium, 

barium en andere in het milieu gebrachte zware 

metalen, zal bovenstaande boodschap duidelijk zijn. 



Als rijkste wereldlijke macht kiest de Illuminatie 

domicilie in de autonome City of London, want dat 

is immers het financiële hart van onze door 

kapitalisten totaal verklootte aarde en zo kunnen bij 

tegenspoed de kluizen snel leeggeroofd worden.  

Aangezien niet zij maar de Heilige Stoel qua 

vermogen de rijkste macht op aarde is en de paus 

daardoor automatisch aan het hoofd staat van de 

totalitaire club die de Nieuwe Wereld Orde 

nastreeft, heeft het verbond - inclusief hun geheime 

dienst - ook een Pied àTerre in de autonome 

Vaticaanstad. 

Als derde spil nestelde men zich in de autonome 

stadsstaat Columbia in Washington DC, dicht bij de 

sleutels van alle Amerikaanse goudvoorraden in 

Fort Knox en elders en met de beruchte rode knop 

voor onvoorziene gevallen onder handbereik.  

Daarom is het cruciaal dat zowel in het Witte Huis 

als in het Pentagon altijd de Illuminati letterlijk op 

sleutelposities aanwezig is. 



    

 

 

 

 

 

In Fort Knox is overigens bij lange na niet 

de totale federale goudvoorraad 

opgeslagen, want die ligt verspreid over 

minimaal 12 filialen van de 

Federal Reserve Bank. 

Maar recht onder WTC4 

bevond zich ook een 

enorme goud- en 

zilvervoorraad, eigendom van de 

Bank of Nova Scotia. 

Hierover berichtte Keith Johnson in American Free 

Press op 27 augustus 2011, dat er bij het 

puinruimen in september 2001 een 10wiels truck en 

een aantal auto’s werd aangetroffen in de deels 

leeggehaalde goud- en zilveropslag onder de Scotia 

Bank, die geblokkeerd waren door vallend staal en 

gesteente.  



Dit brengt Spotvogel in herinnering, dat hij direct 

na 9.11 op CNN of een ander nieuwskanaal 

ooggetuigen heeft gezien en gehoord, die vertelden 

dat zij in de dagen voor 9.11 vrachtwagens hadden 

gezien die in en uit de kelders van WTC 6 en 4 

reden.  

Oud maffiabaas Tony Gambino verklaarde 

zéker te weten, dat George W. Bush en andere 

“government leaders” vooraf op de hoogte 

waren van de aanslag en behulpzaam waren 

met de voorbereidingen. 

Daags voor 9.11 liet defensieminster Rumsfeld 

weten, dat het Pentagon ruim 2.3 

miljard dollar mistte en in hetzelfde 

tijdsgewricht verhoogde de Zionistische 

WTC-contracthouder Larry Silverstein 

de verzekerde waarde van het complex 

tot $ 4.55 miljard en dat kostte hem uit eigen 

vermogen slechts een luizige $ 14 miljoen! 

 

 

 



Pas dagen ná de tevoren geplande ineenstorting van 

de Twin Towers en WTC gebouw 7 zou blijken, dat 

er voor miljarden aan goud en zilver uit de 

ondergrondse kelders was verdwenen.  

 

Seismologische registraties bewijzen duidelijk een 

serie zware explosies in de tijdspanne waarin zich 

het instorten van de Twin Towers/WTC7 voltrok. 

Alle WTC-puin en metaal werd echter na 9.11 

zonder forensisch onderzoek in grote haast 

afgevoerd naar Long Island en van daaruit per schip 

in een diepe trog in de Atlantische Oceaan gestort.  



Op zulk een primitieve wijze meenden de Bush-

regering en de NWO-kliek de hele wereld te 

kunnen blijven beliegen met het sprookje over 

Osama bin Laden, El Quayda en de 

aanval van de moslims op de vrije 

westerse wereld.  

Maar het was juist een satanische horde 

schoftentuig van die vrije wereld die de 

totempalen van het kapitalisme in puin 

legden, een mega-goudschat roofden en 

een ongekend bloedbad aanrichtten.  

In de ravages van de Twin Towers en Building 7 

werden namelijk enorme 

concentraties Super Thermiet en 

andere Nano thermische 

springstofresiduen gemeten die 

ondubbelzinnig bewezen, dat het hele 

complex gecontroleerd was 

opgeblazen. 

Duizenden mensen liepen urenlang zonder 

stofmasker rond in de “Pyroklastick Flow” 

boordevol kankerverwekkende stoffen, die Lower 

Manhattan en grote delen van Downtown New York 

overdekten. 



Dit zou op termijn ook nog eens ontelbare 

terminale kankergevallen opleveren!  

Met de overstelpende hoeveelheid bewijslast voor 

een van binnenuit beraamde, gecoördineerde en 

uitgevoerde aanslag, is tot nu toe nooit iets gedaan. 

Zó doet de satanische New World Order dat!  

 

Dit alles wijst op een ongehoord gore bankroof, 

met 4-ledig doel: 1) het veroorzaken van een oorlog 

met de moslimwereld om te beginnen met Irak, 2) 

het ontregelen van Wall Street zodat met 

voorkennis megawinsten konden worden 

binnengehaald, 3) het roven van zoveel mogelijk 

goud en zilver om er de op handen zijnde 

massamoord op 7 miljard wereldburgers mee te 



financieren en 4) een “drive” geven aan mega-

nieuwbouwprojecten in Lower Manhattan en Down 

Town New York!  

Dat er ruim 3000 doden vielen waarbij een hele 

compagnie brandweerlieden en hulpverleners werd 

vernietigd, interesseert die zgn. Illuminati geen lor. 

      

                                                                   

 

 

 

 

 

En terwijl Israëls president Netanyahu alleen maar 

positieve invloed van 9.11 verwachtte, berichtte 

The Washington Post op 27.09.2001 dat zo’n 4000 

Israëli’s die werkzaam waren in het WTC-complex 



circa twee uur voor de aanslag een waarschuwend 

bericht ontvingen van een onbekende afzender.  

Getrouw aan de joodse handelsgeest hielden in de 

Twin Towers op dat moment veel Israëlische 

bedrijven kantoor, maar miraculeus genoeg was er 

geen enkel Israëlisch slachtoffer!  

Overigens valt er over de goudroof bij de Scotia 

Bank ook nog wel wat te 

vertellen. Want dit is de 

grootste bank van Canada – 

een land dat deel uitmaakt van 

The Common-whealt en dus 

schatplichtig is aan Queen 

Elisabeth!  

Indirect werd er dus ook Brits vermogen geroofd, 

dat naar alle waarschijnlijkheid niet naar 

Vaticaanstad maar naar de City of London zal zijn 

verplaatst, waar het uiteraard zal zijn omgesmolten 

en herijkt. Want anders zou het tot in lengte van 

jaren herkenbaar en dus traceerbaar blijven. 

Omdat de roof pas enkele dagen na 9.11 werd 

gemeld en de omvang ervan pas weken later 

duidelijk zou worden, is het meest waarschijnlijk 

dat de buit direct vanuit WTC is verscheept.  



Het was immers veel te riskant om al dat gemerkte 

goud en zilver binnen de USA te houden.  

Maar dit is uiteraard giswerk onzerzijds. 

Fotograaf Kurt Sonnenfelt werkte destijds voor het 

federale bureau voor rampenbestrijding en had 

onbeperkt toegang tot Ground Zero, waar hij onder 

WTC6 een leeggemaakte kelder aantrof en onder 

WTC4 circa 1000 ton goud en zilver.  

Ook fotografeerde hij nog vrijwel intacte 

vliegtuigstoelen tussen het puin, terwijl volgens de 

CIA de zwarte dozen onherstelbaar beschadigd 

zouden zijn.(Nb:De vondst van intacte v liegtuigstoelen op Ground Zero duidt erop dat die 

kennelijk voor 9.11 in de lagere zône’s van de Twin Towers waren verstopt om bewijs te leveren dat het 

om airliners ging. In feite ging het immers om  drones zonder interieur!       

Op Nieuwjaardag 2002 werd zijn vrouw 

thuis in Denver met een pistoolschot 

vermoord en werd hij van moord 

beschuldigd, maar nooit vervolgd. Hij is er 

van overtuigd, dat de Bush regering op de 

hoogte was van de aanslag op het WTC en 

leeft nu al jaren in angst in Argentinië!  



Hoofdstuk 7. Geo-engineering: 

             een gratis hypotheek op de dood!  

Vanaf het moment waarop de klimaatverandering 

zich mondiaal dermate nadrukkelijk begon te 

manifesteren dat negeren moeilijk en ontkennen 

almaar lastiger werd, verschenen er aan de 

onbewolkte hemel in toenemende mate 

vliegtuigstrepen die niet onmiddellijk oplossen, 

maar vaak een half uur of langer zichtbaar blijven. 



Normaal gesproken is de lengte van condens- 

strepen achter vliegtuigen optisch gezien niet langer 

dan wanneer men deze met gestrekte arm kijkend 

tussen duim en wijsvinger neemt, maar in de 

nieuwe situatie worden de strepen almaar breder, 

vervloeien dan in de stratosfeer en raakt het 

uitspansel dikwijls al gauw gevuld met een diffuus 

wolkendek. 

Zo verdwijnt dus de blauwe onbewolkte hemel 

achter een waas van nevelslierten en binnen een of 

enkele uren kan het hele uitspansel een sombere 

asgrauwe aanblik bieden. Farewell blue skies!  

Politici en geo-engineers 

beweren nu al ruim twintig 

jaar dat men dit sproeiwerk 

louter uitvoert om de 

opwarming van de aarde 

enigszins te reguleren en zo 

de klimaatverandering te managen. 



Maar waarom er daarbij chemicaliën worden 

gebruikt die aantoonbaar en bewijsbaar schadelijk 

zijn voor de gezondheid en het welbevinden van 

mens, dier en plant, wordt stelselmatig verzwegen. 

Inmiddels is wel 100% zeker door uitlatingen van 

de zogenaamde Illuminati van de New World Order 

met Bill Gates voorop, dat dit alles gebeurt volgens 

een satanisch plan om de wereldbevolking met 

bijna 7 miljard zielen te verminderen.  

 

 

 

 



Natuurlijk zijn wij het met hem eens dat er 

tegenwoordig  veel teveel mensen op aarde zijn en 

dat de antropogeen-ecologische carrying capacity 

van onze planeet al vele malen overschreden is.  

Maar laat Moeder Natuur dan haar ongenadige 

wetten maar onbelemmerd laten gelden, zodat de 

survival of the fittest uiteindelijk zal bepalen op 

welk niveau de wereldpopulatie zal stabiliseren.  

Alles is immers vanaf 

de start van de 

Industriële Revolutie 

zo vreselijk uit de 

klauwen gelopen, 

omdat een stelletje 

inhalige mega-

kapitalisten zoals 

Rockefeller, 

Rothschild, Ford  

cum suis decennialang alle waarschuwingen van 

ecologen en antropologen aan de laars lapten en 

juist zoveel mogelijk consumenten op aarde wilden 

omdat daarmee veel geld te cashen was.  

Al was het maar door alle oorlogen en rampen die 

daarvan het gevolg waren!  



Nu zij alles wat van waarde was naar de 

verdommenis hebben gejaagd met hun mondiale 

delfstoffenroof, de ongebreidelde contaminatie met 

fossiele verbrandingsresiduen, landbouwgif en - 

broeikasgassen waardoor het wassende oceaanwater 

straks hun paleizen en fortuinbunkers rijp zal 

maken voor heremietkreeft, zee-egel en kwal, zien 

zij er niet tegenop om een 

megalomane slachting aan te 

richten onder hun medemensen 

omdat zij zichzelf boven alles 

verheven voelen.  

Volgens hun eigen heilige boeken 

verjoeg Jezus, de zoon van God, 

echter de farizeeërs, tollenaars en 

geldwisselaars uit de tempel en 

bekommerde zich juist om de 

armlastigen, de kreupelen en de 

kinderen. 

Daar kwamen geen 

sluipschutters, drones, 

superthermiet, nikkel, 

kobalt, aluminium, barium 

of Morgellon aan te pas! 



 

 

 

 

 

Ted Gunderson was een van de weinige ambtenaren die 

na zijn pensionering openheid gaf over wat hij tijdens 

zijn werkzaam leven had ontdekt m.b.t de Illuminati in 

relatie tot de Federale overheidsdiensten FBI en CIA. 

Gunderson werd enkele jaren geleden voor de 2e maal in 

zijn leven met arsenicum vergiftigd en heeft dat niet 

overleefd. Wat ons betreft was hij de grootste 

Amerikaanse held uit de moderne geschiedenis en de 

tijd zal leren hoe belangrijk zijn inzet geweest is.  

Als u googelt op “Ted Gunderson FBI Wistleblower killed by 

the Illuminati” dan krijgt u het complete verhaal over wat er 

zich nu al meer dan een halve eeuw afspeelt in de vuile oorlog 

tegen de mensheid, die gewetenloze bankiers, industriëlen, 

topambtenaren en politici voeren met als inzet: Absolute 

Mondiale Hegemonie ofwel: de Super Nazistaat! 



 

 

 

 

 

 

Die toekomstige nazistaat wordt vanuit het Vaticaan geleid 

door een tweekoppige generale staf waarvan – het was wel 

even schrikken – de ene helft afkomstig blijkt te zijn uit 

Spotvogels broedareaal en daar nog vaak op familiebezoek is.   

Maar de bejaarde pater Kolvenbach ging al in 1948 naar het 

Jezuïetenklooster aan de Berg en Dalse Weg in Nijmegen en 

tóén zette uw flierefluiter zijn eerste stappen op de klinkers 

van de Lopikerstraat in Silver City Schoonhoven. 

Gelukkig heeft hij nooit het Canisiuscollege 

doorlopen, want getuige het boek “Vrome 

Zondaars” van Joep Dohmen had hij daar 

een onfrisse kans gelopen om Jezuïeten te 

moeten pijpen. 

Of erger! 

Blijkens meerkoppig onderzoek was deze congregatie destijds 

topscorer in seksueel misbruik van pupillen, in de nek gehijgd 

door de Salesianen die een glansloze tweede plaats behaalden.  

Een poedelprijs, maar ook met honden valt te rotzooien!  



U begrijpt het al: deze 

schijnvrome kloosterlingen 

voelen zich van nature als 

piranha’s in de vijvers van 

de Illuminati, waar altijd wel ergens een 

onbeheerd kind te (s)naaien valt.  

Zij vormen een smet op het enorme legioen fatsoenlijke 

priesters en kloosterlingen die vanuit een “Heilige Roeping” 

(wat dat ook moge zijn) hun ziel en zaligheid in dienst stellen van 

hun geloof. 

Het opgelegde celibataire leven dient daarbij vooral om te 

voorkomen dat er priesterfamilies zouden ontstaan, waardoor 

na overlijden door vererving priesterlijke eigendommen aan 

‘de kerk’ onttrokken zouden worden. Want de oecumenische 

macht was altijd zeer gebrand op wereldlijke bezitsvorming.  

Tóch stelde de celibatair levende apostel Paulus al vast, dat 

het voor geestelijken beter was om te trouwen dan levenslang 

van begeerte te branden!  

   

 

 

 

 

 



Als bewakers van het grootste fortuin op aarde, moeten pater 

Kolvenbach en pater Nicolas exact op de hoogte zijn van de 

monsterlijke intenties die de Illuminati met de mensheid 

nastreven en het kan niet anders of ook hun kerkelijk leider, de 

paus, moet daar de hoed en de rand van kennen. 

Dat zal dan ook de reden zijn 

geweest, waarom Albino Luciani die 

als Johannes Paulus I op 26 

augustus 1978 tot paus werd 

verkozen, al na 33 dagen pontificaat 

dood in zijn bed werd aangetroffen 

met in zijn hand het boek Imitatione 

Cristi van Thomas a Kempis.  

Op advies van een meerderheid van de Romeinse Curie werd 

er geen sectie verricht op het lichaam van de overleden paus, 

die slechts 66 jaar oud werd en het de Illuminati dus nog 

decennialang verduiveld moeilijk had kunnen maken. 

Er bleken namelijk aanwijzingen te zijn, dat de nieuwe 

paus wilde optreden tegen de malversaties van de 

Vaticaanse bank Institutio per le Opere Religiosa (IOP), 

die coute que coute zouden leiden tot vervolging van  

huisbankier aartsbisschop Marcinkus: een Amerikaan, 

betrokken bij het Banco Ambrosiano schandaal.  

Paul Marcinkus trad later als aartsbisschop terug en stierf op 

20 februari 2006 in Sun City, Arizona, onder verdachte 

omstandigheden.  

Wij nemen aan dat hij vergiftigd werd, w.s. met arsenicum!   



Hier lijken we af te dwalen van het thema van dit hoofdstuk 

maar dat is niet het geval, want nu verschijnt de Paus van het 

Internet in beeld.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De grote man achter de Monsanto-NWO zadenbank op 

Spitsbergen en financieel supporter van HAARP en Chemtrail 

lijkt er heilig van overtuigd te zijn dat alleen uitroeiing van 

90% van de antropogene wereldpopulatie de aarde en de 

mensheid zal kunnen redden.  

Realistisch? Of de redenering van een psychopathische 

krankzinnige? Vult u dat zelf maar in!  

 

 

 

 



Wij stelden al wat eerder in dit 

hoofdstuk vast, dat er met zo’n 

7.5 miljard zielen veel teveel 

mensen op aarde rondlopen, maar 

royaal méér dan de helft daarvan 

bevindt zich in overcrowded delen van Azië waar Uncle 

Samuel niet welkom zal zijn 

met zijn Sproeiboeings.  

Zodat hij zich dus maar 

richt op de eigen regio en 

op Europa. Dat zet echter 

veel te weinig doden aan de 

dijk, maar maakt wél veel 

mensen ziek en vernietigt 

hele ecosystemen. 

Tel uit je verlies!  

Satellietbeelden brengen echter aan het licht, dat er ook boven 

delen van Midden-,Oost- en Zuidoost-Azië sterke activiteit van 

Chemvluchten wordt gemeten en dat hetzelfde geldt voor de 

dichtstbevolkte delen van Australië en Zuid-Amerika.(Nb:Dit 

gebeurt ws. merendeels heimelijk via civiele airliners en cargo-toestellen!)  

Wat echter bij nauwkeurige bestudering opvalt is, dat Israël en 

Palestina een chemluwe 

zone lijken te zijn. 

Hoe kunnen we dit 

verklaren?  



Daarvoor is het goed 

om kennis te nemen 

van een artikel op de 

site Want To Know.nl 

met de titel “VS: door 

Israël bezette 

Khazaren-vazalstaat!”  

De kern van dit verhaal is, dat rijke Bolsjewistische Khazaren 

(die feitelijk Zionisten waren) zich destijds nestelden in alle bancaire- 

en andere machtsposities in Europa en Noord-Amerika en 

daarmee ook het vreedzame Judistisch- Joodse volk een 

slechte naam gaven: met de Holocaust als gevolg!  

Het belangrijkste Khazaarse echelon vormde de toen al 

steenrijke Rothschild-clan, die sinds Napoleon alle grote 

oorlogen en materiële rampen financierde.  

   



In 1917 werden aan dat Zionistische Khazarencontingent door 

de Nederlandse regering de rechten op een eigen land 

toegezegd. Direct na WO2 werd een Joodse Staat gesticht in 

Palestina, waar toen al eeuwenlang Palestijnen, Samaritanen, 

Gallileërs èn Judistische Joden vreedzaam samenleefden 

Sinds de komst in 1948 van de onverdraagzame en agressieve 

Zionistisch-joodse Khazaren heersen er 

oorlog en ellende in die regio.  

Dat herinnert ons sterk aan het verdere 

verleden van de Khazaren die zichzelf 

Jiddisch noemden, uit Centraal-Azië stamden, 

Talmoed spraken, er heidense gebruiken en 

rituelen op na hielden en door eigen toedoen 

op uitermate slechte voet stonden met al hun buurvolken.  

Dit wetende wordt het wellicht enigszins 

begrijpelijk dat er rompen op benen zijn die 

zonder enige scrupule medemensen bespuiten 

met dodelijke chemicaliën onder het 

voorwendsel, dat het slechts noodzakelijke 

sturing betreft om de klimaatcrash onder 

controle te houden. 

En dús patenteert men cocktails die 

ongevraagd overal op aarde - maar vooral in 

dichtbevolkte streken - op termijn dood en 

verderf zullen zaaien.  

Alsof het een afbetalingsleverantie betreft.  

Nú bespoten worden en te zijner tijd sterven!  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Valse Zionisten-joden 

En Khazaren in getal 

Stapels lijken, massa’s doden 

En verderf overal 

Scheer je weg, verlaat de tempel 

Dit is gvd geen bánk 

Stropdas, pak en bleke smoelen 

Alles sterft hier van de stank! 

                           Juvenalis II, Forum Romanum, AD 2016  



 

 Hoofdstuk 8. Morgellon disease  

 

Naast alle actuele-, nu nog onzichtbare- en 

toekomstige ellende die de Chemtrail-terreur teweeg brengt, 

wordt er door deze lompe en brute bespuitingsacties nog een 

andere component toegevoegd aan de verwording van ons 

leefmilieu: de Morgellon-disease, medisch aangeduid als 

”unindentified dermatosis syndrome”.  

Deze ziekte of aandoening wordt zonder enige twijfel 

veroorzaakt door chemtrail-bespuitingen in de hogere 

luchtlagen van stratosfeer en biosfeer, doet zich al voor vanaf 

het eerste moment waarop HAARP met het geo-engineering 

programma begon, maar wordt door de medische wetenschap 

ontkend en zelfs geneerd of afgedaan als psychose.  



Het is natuurlijk van de krankzinnige, dat de Amerikaanse 

gezondheidsorganisatie Centre for Disease Controle and 

Prevention na bijna 20 jaar nog moet onderzoeken of MD echt 

bestaat en of er een oorzaak is vast te stellen.  

Inmiddels zijn er wereldwijd 

al tienduizenden mensen die 

kampen met onderhuidse 

draad- of wormachtige vezels 

die door het lichaam lijken te 

kruipen en als pluizige 

substanties aan de 

oppervlakte komen.  

Patiënten krijgen eerst een vreemd 

gevoel alsof insecten vlak onder de 

huid krioelen en bijten, waarna 

dikwijls open wonden ontstaan die 

niet helen en vaak komen er 

gekleurde vezels of zwarte 

korreltjes door de huid heen en 

ontstaat er chronische vermoeidheid.  

De National Pediculosis Association ontdekte een 

onderhuidse aandoening Collembolan, maar kreeg 

een verbod voor verder onderzoek opgelegd. En 

dat terwijl het een wettelijke overheidstaak is om 

zorg te dragen voor een goede volksgezondheid. 

Dat is zelfs een kerntaak!  

 



Er lijkt een lineair verband te zijn tussen het 

optreden van Morgellon-aandoeningen en het 

bij jongeren ontwikkelen van gedrags-

stoornissen die vaak abusievelijk als autisme worden 

geëtiketteerd. 

Morgellon slachtoffers lijden ook aan spierpijnen, spasmes, 

vergrote lever, botafbraak, verwarring en geheugenverlies.  

Op veel plaatsen all over the world worden mensen getroffen 

door neervallende vlokken of druppels van een aan de huid 

klevende substantie, de zgn. Morgellon snow.  

Dit gebeurt vermoedelijk wanneer de sproei-installaties van 

een in de stratosfeer vliegend chemtrailtoestel verstopt of leeg 

raken of wanneer er bij plotselinge verandering van richting in 

de tanks een luchtvacuüm ontstaat, waardoor een schuimende 

substantie wordt uitgestoten.  

    

Er zijn inmiddels wereldwijd tienduizenden mensen voor het 

leven verminkt geraakt door Morgellon snow, maar geen 

enkele overheid heeft het lef om het eigen territoriale 

luchtruim te sluiten of chemtrailkisten uit de lucht te schieten. 

Terwijl dat vanuit humanitair en soeverein oogpunt bezien de 

juiste weg zou zijn!  



Want we hebben het hier over chemisch-

biologische oorlogsvoering waarbij er 

zowel vanaf militaire bases, zoals 

bijvoorbeeld Wright Patterson Airforce 

Base in Ohio, maar ook vanaf talloze burgerluchthavens dag 

in nacht uit chemtrailvluchten vertrekken en landen. 

Omdat men vanuit subversief perspectief ook de 

burgerluchtvaart hiervoor misbruikt (!) weten dikwijls de 

bemanningen van airliners en charters niet eens dat zij 

levensbedreigende en kankerverwekkende rotzooi vervoeren 

en uitscheiden. Mocht het soevereine land in wiens luchtruim 

dit plaatsvindt zulk een toestel neerhalen, dan pleegt men 

massamoord op burgers en blijven de Illuminati buiten beeld!   

Aanvankelijk vroegen wij ons af of vlucht MH 17 wellicht 

ook misbruikt werd voor chemtraildoelen, omdat er bij het 

bestuderen van mondiale vluchtkaarten ook lijnen over 

Oekraine en de Russische Federatie opvielen. In zulk een 

geval zou MH17 kunnen zijn aangezien voor een militair 

toestel, want chemtrailsproeien is, zoals we al vaststelden, een 

daad van biochemische oorlogsvoering.  

Doordat we nadien het hele MH17-dossier 

uitputtend onderzochten (zie rapport  De Onderste 

Steen) zijn wij er van overtuigt dat dit aspect 

hier geen rol speelde. 

Wél zou Rutte het Nederlandse volk voor zijn vertrek kunnen 

uitleggen waar hij het recht vandaan haalt om ons allen dag en 

nacht met schadelijke stoffen te laten besproeien! 



Er is dus nog veel nuttig huiswerk doen!  

Het lijkt ons nu al geboden om namens NL in de VN te eisen, 

dat alle niet klimaat-gerelateerde chemvluchten stoppen, te 

beginnen via de burgerluchtvaart.(Nb:Als lid van de VN kan Nederland eisen dat er wordt 

opgetreden tegen de aanval met chemisch-bacteriologische wapens op ons land en onze burgers. Aanval op één is immers 

aanval op allen, dat zegt het Handvest! Wij hebben een Internationaal Strafhof dat vervolgens met de daders kan afrekenen! 

Niet alleen virussen, bacteriën, tekeneieren, schimmels en 

microplasma’s maar ook polymere vezels, calciumchloride, 

zilver-iodide en het zwaar kankerverwekkende 

bestrijdingsmiddel ethyleen-di bromide worden zo 

ongecontroleerd dagelijks en jaarrond in ongelimiteerde 

hoeveelheden in de aardse atmosfeer gedumpt.  

Veel van deze stoffen ontregelen en remmen de celdeling bij 

hogere levensvormen met misgeboorten, hersenafwijkingen, 

ontwikkelings- en besefstoornissen tot gevolg.(Nb: lees meer over dit 

onderwerp via de link: www.hetgrotereplaatje.nl/chemtr 

Zoals blijkt uit zijn quote vindt grootverspreider van biochemische 

rotzooi John Kerry, (die eigenlijk Jonathan Cohen heet),ook dat zijn land zich 

schuldig maakt aan halsmisdrijven tegen de  mensheid. (By the way, John Kerry 

is lid van het geheime genootschap Skull and Bones!) 

Er is dus werk aan de winkel!    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtr


    

 

 

 

En probeert u dus vooral ook om de verschillende verbanden 

tussen ogenschijnlijk gesepareerde gebeurtenissen goed in het 

oog te houden en te ontrafelen. 

Want sinds 22.11.1963 hangt vrijwel alles met elkaar samen!  

 



 

 

Kijkt u nu dus eens heel goed mee wat er wérkelijk gebeurde 

op 9.11!                           



 

 

 

 

 

 

 

En laat dit alles eens goed op u inwerken bij het volgen van 

deze compilatie door te googelen op: “The 2nd World Trade 

Center Attack: 45 angles” 

Geen twijfel mogelijk: het waren militaire drones! 

Ergo…., 

Het Pentagon viel het eigen land en zichzelf aan!  

Of néé, dat zat ietsjes anders. 

Tóch??? 

 

 

 

 

“Het kostte wat, maar dan héb je ook iets……..!” 

Jawel, a war on terror,……., tegen de verkéérde vijand! 



 

EN DAN NOG DIT……….. 

Ten tijde van 9.11 was Rudy Giuliano burgemeester van New 

York. Een politiek kameleon, die zijn carrière begon als 

Democraat, het toen een aantal jaren als Onafhankelijke 

probeerde en miraculeus genoeg in 2001 zijn Republikeinse 

partijgenoot George W. Bush kon bijstaan toen de grote 

schoonmaak op Ground Zero van start kon gaan die, blijkens 

persoptreden van eigenaar en Zionist Larry Silverstein in het 

jaar 2000, toch al in de planning zat! 

Zo zag de wereld hem zij aan zij met de subversieve 

defensieminister Rumsfeld op Ground Zero, die even kwam 

kijken of het Plan Kaalslag naar tevredenheid was geslaagd. 

Vervolgens was Rudy niet meer van het tv-scherm te branden,  

Petje af, want een kapitein hoort altijd op de brug te staan als 

het schip kapseist.  

Maar dankzij zijn “doortastend optreden” lag al het 

explosieve bewijsmateriaal van de grootst denkbare 

goorlapperij aller tijden al diep op de zeebodem voordat het 

goed en wel was afgekoeld.(Nb:Hiermee maakte hij zich schuldig aan vervreemding van cruciaal 

bewijsmateriaal in een zaak met meer dan 3000 acute doden!)  

Na Rudy’s laatste termijn kocht de steenrijke 

Zionist Michael Bloomberg zich in als nieuwe 

burgemeester, zodat het noodzakelijke 

“nawerk” in vertrouwde handen was.  

Van moslims niets dan goeds, vond hij! 



  

 

Hoofdstuk 9: is there a future in the past? 

Het werkstuk waarvan u zich al lezend inmiddels in het 

voorlaatste hoofdstuk bevindt, is het product van eendrachtige 

samenwerking tussen Spotvogel, die zich vooral richt op de 

actualiteit en het als recent beschouwde verleden, Herkauwer, 

die er nooit genoeg van krijgt om zaken net zolang te herhalen 

totdat men ze letterlijk gaat dromen en Juvenalis 2, die in een 

eerder leven aan de wieg stond van wat men tegenwoordig de 

satire placht te noemen.  

Van ons levenswijze trio is hij de persoon met veruit de 

meeste en langstdurende ervaring, want zijn literaire optredens 

vonden al plaats in de eerste eeuw na Christus, ten tijde van 

Keizer Domitianus. 

Volstrekt ten onrechte wordt Juvenalis in de 

literatuur beschuldigd van antisemitische 

tendensen, omdat hij zich in zijn werken nogal 

negatief uitliet over de Judistische Joden, maar 

van rassenhaat was destijds in het geheel geen 

sprake.  

Echt kritisch stond hij namelijk vooral 

tegenover de Grieken en in het huidige 

tijdsgewricht zal helder zijn dat hij daarin het 

gelijk volledig aan zijn zijde had! 



Van Herkauwer valt te vertellen, dat hij vooral goed 

is ingeschoten op de Middeleeuwen, toen hij de 

Tachtigjarige Oorlog benutte om de slagvelden 

zowel van Staatse als van Spaanse zijde te 

doorwrochten, in de overtuiging dat een mens nooit 

tevéél kennis kan vergaren. Hij heeft zowel de Prins 

van Oranje, stadhouder Frederik Hendrik, de 

Spaanse koning als de hertog van Alva persoonlijk 

gekend en hém hoeft men dus niets wijs te maken.  

Als Heer van Bergh, Stevensweert en Boxmeer en stichter van 

de ‘s Heerenbergse Munt raakte hij astraal 

buiten zinnen toen in de 20e eeuw een 

Tukkerse breiende, wevende en spinnende 

kapitalistenfamilie haar intrek nam in zijn 

Montferlands stulpje. 

Spotvogel ten slotte herinnert zich nog de eerste jaren van zijn 

leven in huize De Grote Swaen te Schoonhoven, een 

verkommerend familiebezit dat in de jaren ‘60 door 

vereniging Hendrick de Keijser werd gerestaureerd en 

verbonden met het belendende pand, De Kleine Swaen. 

Het kan nauwelijks toeval zijn dat hij in zijn 

latere leven jarenlang Kleine- en Grote 

(Knobbel)zwanen bij huis hield 

en ooit de replica van een 

gevelsteen van De Swaen cadeau 

heeft gekregen, afkomstig van de 

Cuijkse rommelmarkt!  



Toeval bestaat dus niet en daarom is het vanzelfsprekend dat 

Spotvogel, Herkauwer en Juvenalis middels dit essay hun 

twintig eeuwen overspannende expertise inzetten om 

lafhartige-, land en volk verradende politici de ogen open te 

breken en hen te sommeren om eindelijk in actie te komen. 

Want om de nationale soevereiniteit te verkrijgen en te 

behouden werden door de eeuwen heen enorme offers 

gebracht, die recentelijk door een zootje gemakzuchtige 

bestuurlijke lafbekken te grabbel zijn gegooid voor een horde 

machtsbeluste massamoordenaars. 

Zélfs terwijl Spotvogel deze regels 

aan het virtuele papier toevertrouwd 

op een gewone zaterdagavond, wordt 

het zwerk vanuit zijn raam gezien 

bevuild door een groot aantal 

Chemtrailstrepen, waardoor een 

stralende nazomerdag eindigt met een 

diffuus en artificieel wolkendek.  

Met de kennis van nú, opgedaan tijdens de ruim 20 jaar waarin 

gewetenloze hufters dag en nacht de biosfeer bespuiten waarin 

niet alleen miljarden dier- en plantensoorten maar ook ruim 7 

miljard mensen leven, is overduidelijk: dit gaat nóóit werken! 

Want hun plan is immers om langs sneaky wegen 7 miljard 

medemensen op te ruimen, omdat dit naadloos in hun door 

egoïsme verkankerde en door geldzucht en machtshonger 

gefermenteerde hersenmassa’s past. 



 

 

 

Denkt u even mee: door listig kuip en konkelwerk van de 

bancaire sector beschikt immers al decennialang vrijwel iedere 

mens op aarde over een bankrekening, omdat dankzij 

onnadenkende politici het salaris, de wedde, de toeslagen, de 

compensaties en de uitkeringen alleen nog bancair kunnen 

worden overgeboekt en geïncasseerd. 

Al dat geld van de gewone man en vrouw zou straks voor het 

grijpen liggen, áls de wereldbevolking met tientallen 

miljoenen crepeergevallen per dag het loodje zal gaan leggen. 

Links- of rechtsom zullen de zogenaamde Illuminati zich dan 

dat vermogen gaan toe-eigenen en de half miljard 

overlevenden worden dan automatisch de slaven van het 

satanische rapaille, dat weliswaar al het mondiale geld, goud- 

en zilver heeft afgepakt, maar daar niets mee kan omdat men 

zélf de totale wereldhandel om zeep hielp! 

Ergo: geen Wallstreet, London 

Stock Exchange, Euronext en 

Nikkei meer, want tussen landen 

en staten met maar enkele 

honderdduizenden inwoners zal 

dan nauwelijks nog iets te 

handelen en verhandelen zijn.  



Daar komt nog bij, dat door de massale sterfte de 

crematoria overal ter wereld tot 

volcontinubedrijven zullen zijn omgebouwd, met 

minimaal honderd ovens per unit. 

Hierdoor zal de CO2 uitstoot een dermate vitale boost krijgen 

dat de opwarming van de aarde en de stijging van de 

zeespiegel volledig op hol zullen slaan, waardoor op termijn 

alleen nog bergketens als de Himalaya, de Kaukasus, de 

Alpen, de Pyreneeën, de Atlas, de Andes en de Rocky 

Mountains als bewoonbare gebieden zullen resteren. 

De families Rothschild, Rockefeller, Ford, Gates cum suis 

zullen dan op het voormalige Trumpwerf in Makkum hun 

kapitale zeewaardige jachten moeten laten ombouwen tot 

galleien, want fossiele brandstoffen zullen eeuwenlang niet 

meer leverbaar zijn.  



 Uit deze voorbeeldjes blijkt al, hoe ziekelijk 

bekrompen van geest de machtigsten onder de 

superrijken van deze aardkloot zijn. Dit 

vertoont gelijke trekken met het 

kapitalistische voetvolk dat meent in een 

atoombunker een nucleaire ramp te kunnen overleven of bij 

het einde der tijden naar de Maan te kunnen verkassen.  

In het laatste geval: er ís nóóit een bemand 

Amerikaans ruimteschip op de maan geweest en er 

zal er ook nooit eentje komen. Juist vanwege de acuut 

dodelijke radioactieve stralingsvelden! 

Over Trump gesproken: er zingen tegenstrijdige 

berichten rond over zijn al dan niet 

betrokken zijn bij het Illuminati-syndicaat. 

Daarover rijzen wel steeds meer terechte 

twijfels, omdat de man zich voordoet als een 

onbesuisde flapuit, die absoluut 

uit de school zou klappen. 

Méér geloof valt er dus te hechten aan geruchten 

als zou Donald allang op de hitlijst van de 

samenzweerders staan en is het nog slechts ‘a matter of time’ 

voordat het ‘final hour’ van deze kapitalistische oeros zal 

aanbreken. 

Voorlopig lijkt dat vooruitzicht hem niet te deren, 

al wordt het ook fysiek voor hem steeds moeilijker 

om het hoofd koel te houden.   



 

 

 

  

Blijkens een quote van de in Warschau geboren immigrant, 

topglobalist en politiek kameleon Zbigniew Brzezinski 

bevinden de Illuminati zich echter in steeds 

zwaarder wordend weer, zodat er toch nog hoop 

gloort voor Trump, die dus pas als president zal 

worden afgeschoten. 

Dankzij het door Bill Gates en zijn vakgenoten ontwikkelde 

Internet wordt het natuurlijk ook steeds moeilijker voor een op 

bedreiging, moord, doodslag, stilzwijgen, leugen, bedrog en 

feitenverdraaiing steunend misdaadsyndicaat als de Illuminati, 

om hun smeerlapperijen buiten beeld te houden. 

Die bliksemsnelle mondiale communicatie van honderden 

miljoenen Internetgebruikers zal op een mooie dag niet alleen 

Donald Trump maar ook de NWO-clan de fysieke- en/of 

spreekwoordelijke nek gaan kosten. 

Daar kan op worden gewacht ! 

 

    

   



  

Newt Gingrich, republikein en oud-voorzitter van het Huis van 

Afgevaardigden, zegt er zéker van te zijn dat Trump noch deel 

uitmaakt van de Illuminati of lid is van het Skull and Bones 

genootschap noch van de macabere Bohemian Club.  

Wél lijkt Trump uitstekend geïnformeerd te zijn omtrent de 

schokkende waarheid achter 9.11 en alle ellende die daarvan 

het gevolg was. En daarover openheid te willen geven.  

Nu hij dus 

president is 

geworden, is 

daarmee ook zijn 

doodvonnis 

getekend!  

Hij had dat kunnen voorkomen, door bij zijn inauguratie 

meteen zijn eigen lijkrede uit te spreken en alle toekomstige 

daders te benoemen! 

Maar zelfs dán blijft het zeer de vraag of het machtsgeile 

rapaille en schuim der aarde nog te stoppen zou zijn geweest! 



Hoofdstuk 10. THE final TARGET 

Waar de samenzweerders van 9.11 niet op hadden gerekend 

was, dat de inmiddels gepensioneerde viersterrengeneraal 

Wesley Clark (die in 1999 Suprême Allied Commander was van de NATO 

troepen in Kosovo) via de media een uitermate verhelderend 

memo bekend zou maken, dat 10 dagen na de aanslagen op 

Twin Towers en Pentagon aan de generale staf van de 

USArmy was verzonden. 

Met de kennis van nu is duidelijk, dat de 

volledig uit de klauwen gelopen Irak-oorlog 

een forse streep haalde door dit satanische 

aanvalsplan van een tot in het beenmerg 

verkankerde agressor. 

En dus haalde men plan B uit de kast en 

toverde Islamitic State tevoorschijn: een 

Zionistisch monstrum dat zogenaamd hernieuwde vestiging 

van het Kalifaat na zou streven, maar dat in alle rust en met 

het geld van de Amerikaanse belastingbetalers werd 

voorbereid.  

Inclusief het beestachtig onthoofden 

van weerloze slachtoffers en het 

vernietigen van onvervangbare 

archeologische schatten!  

Zó zou, daar ging men van uit, de hele 

wereld wel gaan walgen van moslims! 



Maar dat ging niet zomaar en dus gooide men er een aantal 

monsterlijke moordaanslagen in 

naam van Islamitic State tegenaan. 

Te beginnen in Europa, want daar 

leven autochtonen en allochtonen 

immers al veel te lang vreedzaam 

samen, althans volgens de 

Zionistische Illuminati en hun in de 

kapitalistische houdgreep 

verwurgde Uncle Samuel.  

Die misdaden tegen de menselijkheid 

worden voorbereid in 

trainingskampen in de VS en Jordanië 

en gesupport door Saoedische sjeiks 

met hun oliefortuinen.  

Evenals de hoax die we allen kennen 

als Osama bin Laden en die al in het 

najaar van 2000 sneuvelde en dus 

niets met 9.11 uitstaande kon hebben, 

wordt er ook rond IS een duivelse 

maskerade opgevoerd. 

Daarbij moet men zich goed realiseren, dat de War on Terror 

niet anders is dan een War Against the Entire Free World, die 

vanwege de megakapitalen die daar voor het oprapen liggen al 

jarenlang het “verrijkingstarget” is van de Zionistische 

Bancaire Piranha’s van de New World Order. 



Wellicht meent u nu dat dit allemaal 

wildwestverhalen zijn, maar het is 

bloedige ernst en dat zal duidelijk blijken 

wanneer u de tijd neemt om de 

bijbehorende videobeelden en interviews 

tot zich te nemen.(Nb:De website www.smoloko.com biedt u 

een openbarende en ontnuchterende kijk in de waarheid achter al deze 

smeerlapperijen).  

Iedere Amerikaanse president en andere vitaal geachte 

westerse regeringsleider is schatplichtig aan de Illuminati en 

zal anders op Kennedywijze worden vervangen!  

Want wie in Bohemian Grove of in de 

krochten van Yale University baby’s, 

peuters, kleuters en pubers heeft moeten 

misbruiken, vermoorden, opensnijden en 

hun organen heeft geconsumeerd om tot de 

Skull and Bones-sekte te worden 

toegelaten, is verworden tot een monster 

dat letterlijk tot alles in staat is zonder daar 

ook maar één seconde mededogen of 

wroeging bij te voelen!  

Terwijl de gekozen politiek slaapt en braaf 

aan het handje blijft lopen van het meest 

verdorven satansrijk van de moderne 

wereld, verstrijkt de tijd en broeden de 

barbaren die de macht grepen op het 

verder sublimeren van hun mondiale 

overheersing. 



 

 

 

 

          

 

 

 

Hebt U zich weleens tekort gedaan gevoeld of was U weleens 

jaloers op iemand in een groter huis en met een dikkere auto?  

Welnu: de Zionistische Rothschilds bezitten een vermogen 

waarmee zij elk van de bijna 7.5 miljard aardbewoners 

$70.000.000 zouden kunnen geven zonder zelf ergens op te 

hoeven inleveren.  

Het Vaticaan heeft zelfs een nog aanzienlijk groter vermogen! 

Ziedaar de twee monetaire machthebbers die financiers waren 

van alle oorlogen, gewapende bloedbaden en destabilisatie-

acties van de afgelopen drie eeuwen, inclusief 9.11!   

 

 

 

 



Daarom voor alle duidelijkheid:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is maar dat u het weet! 



 

Maar dit horrorverhaal stopt hier niet. 

Want generaal Wesley Clark hield uit zijn tijd als 

opperbevelhebber van het internationale blauwhelm-

detachement in Kosovo een helder zicht op de al even 

verdorven wereld van de Verenigde Naties over. 

Ook dit op het oog vredelievende en wereldomspannende 

Volkenbondgenootschap is namelijk al jarenlang gekaapt door de 

Zionistische Untermensch en het is zélfs al zó erg dat – bij 

zorgvuldige beschouwing - de VN-fingerprint kan worden gevonden 

op talloze foute-, criminele- en zelfs bestiale militaire en/of 

humanitaire acties van de voorbije halve eeuw.  

Denkt u alleen maar eens aan Srebrenica en Haïti!  

Terwijl wij dit schrijven ploft spontaan Vrij Nederland op de fysieke 

en virtuele deurmat, waarin een alarmerend artikel met de titel: ”De 

VN gedraagt zich als een tabaksfabrikant in de vorige eeuw”. 

Hierin wordt klip en klaar aangetoond, dat na de ramp die het eiland 

Haïti in 2010 trof, de VN daar moedwillig en planmatig cholera heeft 

veroorzaakt, waarbij ook de WHO zich onbereidwillig betoonde om te 

doen waarvoor men door de mondiale gemeenschap wordt betaald. 

Zieke en behoeftige mensen hélpen! 

 

 

 

 

 



 

Omdat de Verenigde Naties als organisatie een smeltkroes is van vaak 

zeer tegengestelde culturen en opvattingen over fatsoensnormen, 

staatsinrichting en mensenrechten en er maar mondjesmaat wordt 

toegezien op het al dan niet naleven van in het Handvest opgenomen 

bepalingen, zijn de VN al jarenlang betrokken bij het besproeien van 

de integrale mensheid met kankerverwekkende-, huidziekten- en 

besefstoornis veroorzakende cocktails. 

Met andere woorden: de VN werken mee aan mondiale genocide!(Nb:Het 

lijdt inmiddels allang geen twijfel meer dat  epidemische virusziekten als Aids, Ebola, Sars, Zika en ook 

veeziekten als Aviare influenza moedwillig werden/worden ontwikkeld gemodificeerd en verspreid onder regie 

van de VN. Niemand heeft er zicht op wat die organisatie werkelijk  in de 3
e
 wereldlanden uitvoert!)     

Aangezien beslist niet alle deelnemende landen hiervan op de hoogte 

zijn en veruit de meeste niet eens weten of en wat er boven hun 

hoofden en die van de bevolking wordt uitgestort door een satanisch 

Zionistisch Syndicaat, is nu al te voorzien welk volgend doel men zal 

kiezen voor een nieuwe zogenaamde Moslimaanval.  

Ergo: een vrijstaand interraciaal target dat niet te missen is! 

 

           

 

 

 

Wie herinnert zich nog het tragisch einde van Dag Hammarskjöld?  

De Douglas DC-6 van het Zweedse Transair waarmee de secretaris-

generaal van de UN op weg was om een wapenstilstand in Congo te 

bewerkstelligen, werd op17.09.1961uit de lucht geschoten bij Ndola in 

het huidige Zambia.  



Hoewel nooit bevestigd, lijkt hier de lange arm van Allen 

Dulles actief te zijn geweest: Illuminati-lid en toenmalig 

chef van de CIA! 

Dit voorval flitste meteen door Spotvogels hoofd, toen hij 

bij toeval in de zomer (i.c. de lokale winter) van 1989 een 

afluister c.q. zendpost van de CIA traceerde aan de 

periferie van het dorp Shakawe in het uiterste noordwesten van 

Botswana en ideaal gesitueerd om etherverkeer in de wijde regio te 

kunnen volgen. 

Die regio omvat kloksgewijze Zambia, Zimbabwe, Mozambique, 

Botswana, Swaziland, Zuid- Afrika, Namibië, Caprivi Strip en Angola. 

Men gaf zich uit voor missionarissen maar vloekte er op de hoog 

omheinde compound nogal heidens op los zoals uw oog- en 

oorgetuige tijdens het fake-hengelen vanaf de ter plaatse zeer hoge 

oeverwal langs de Okavango River kon vaststellen. 

Zij hadden met niemand in het dorp contact en werden bevoorraadt 

via een luchtbrug met Maun, de hoofdstad van Okavango-district, 

zo’n 400 km. stroomafwaarts. 

Een jaar later – dus in juli/augustus 1990 - bleek er NATO-

prikkeldraad op de hele omheining te zijn aangebracht en was er 

bovendien zwart worteldoek gespannen om inkijk te beletten. 

Toen werd ook gezien, dat er overdag slechts een normaal ogende 

antenne omhoog priemde maar dat er bij duisternis meerdere masten 

werden opgericht.  

In de Lodge bij de Drotsky’s hoorden we meer over 

die zogenaamde missionarissen en ook Stein Gulbråd, 

een Noorse ontwikkelingswerker die al enkele jaren ter 

plaatse verbleef, wist saillante details te vermelden. 

Bijvoorbeeld over een camoukleurige radiotelexwagen 



die daar op de binnenplaats zou staan.  

Het was dan ook een verrassing dat enkele dagen later 

bij een bezoek aan Tsodilo Hills – feitelijk met de 

bedoeling om de beroemde Bushmen paintings te 

bekijken – eensklaps een bereden track opviel dat afboog van de vaste 

gemarkeerde route en onverhoeds de heuvels invoerde waar op een 

open plek tussen het lage geboomte van de struiksavanne talloze 

sporen van menselijke aanwezigheid werden aantroffen. 

Zo waren er kuilen vol half verbrand afval waaronder veel plastic 

Coke-flessen, Budweiser-blikjes en Marlboro-verpakkingen. 

Veel van dat afval was zo door de tand des tijds aangevreten dat 

aannemelijk leek dat het al tientallen jaren aanwezig was.  

Wellicht dateerde dat dus nog uit de tijd van de Congo-oorlog aan het 

begin van de jaren’60, toen de CIA poogde om 1500 ton Congolees 

uranium veilig te stellen voordat de Sovjets zich daarvan meester 

konden maken (zie: Dept. of State US 1992:516).  

Hammarskjöld zette 20.000 blauwhelmen in om het conflict te 

beheersen maar kon niet voorkomen dat de door de CIA gesteunde 

Congolese Stafchef Mobutu een staatsgreep pleegde die op 17 januari 

1961 zou leiden tot de moord op minister president Patrick Lumumba. 

De CIA werd toen al 11 jaar geleid door Allen Dulles en dat 

was ook het geval toen Hammarskjöld op 17 september van dat 

jaar werd vermoord. 

Het latere lid van de Warrencommissie die nadien de Dallas- 

samenzwering in de doofpot zou stoppen en de moord op de 

president in Oswalds schoenen schoof, werd op 28 november 

1961 door het latere slachtoffer John Fitzgerald Kennedy 

onderscheiden. Een vlag op een modderschuit! 

Hiermee is het verhaal wel rond en danken wij u voor uw aandacht!  



En vergeet vooral nóóit….  

              

                                Waar rook is 

 

 

                              Is vuur! 

 

                                                      (Wordt Vervolgd) 



                                                                                   

Where’s the bloody way out of this shit? 
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