De faunarecherche internationaal

Met de kop in het zand

Het tijdperk van de wegkijkers

Op safari in het marionettenpark

Ziet hoe de doofblinde massa
zich oren aan laat naaien

En als runderen
achter leugenaars aan rent

In het eerste deel van deze - als eyeopener
bedoelde - serie documenten, gaven we u een
kijkje in de doodzieke wereld van de
zogenaamde Illuminati en hun van
krankzinnige eigendunk en ziekmakende
zelfoverschatting druipende New World Order,
waarvan zij zélf welbeschouwd de enige
stervelingen zijn die daarin geloven.
Stérvelingen inderdaad, want op 23 augustus
2014 overleed Phillippine de Rothschild op 80
jarige leeftijd en het zal niet lang meer duren
voordat haar bejaarde neven Jacob en Evelyn ook op
weg zullen gaan naar het eeuwige
hellevuur.
Dat doen zij dan via het uitermate
luxueuze familiegraf in Ramat Hanadiv, Israël,
waar geneologisch de Khazaarse Zionisten helemaal
niets te zoeken horen te hebben. Want dat is immers de
bakermat van de Judistische Joden!

Het zal ons om eerlijk te zijn koshere
schapenworst blijven waar de stinkend
rijke pennywijze Zionisten hun
overledenen parkeren, maar het is onkies om daar zelfs
na de dood een ten onrechte gekoloniseerd land mee te
bevuilen. Dat moet immers veel goedkoper kunnen!
Spotvogel heeft uit eigen bevinding
macabere herinneringen aan zulke
graven vol gebeenten die nog altijd op
zoek lijken naar genoegdoening en
vergelding.
Daarvoor neemt hij u graag mee naar een oude Joodse
begraafplaats niet ver van het Jezuïetencollege in
Nijmegen, waar late
wandelaars in ijzige
winternachten macabere
geluiden vernamen, die van
onder de bemoste grafstenen
opklonken.

Nader onderzoek bracht toen aan het licht, dat
steenmarters zich via het gebarsten en verweerde
graniet toegang verschaften tot de tombes en daar hun
paringsrituelen uitvoerden.
Grappig genoeg was het genoemde college
het brainwash-instituut waar onze
toenmalige premier en justitieminister
Dries van Agt in zijn jonge jaren werd
misvormd, maar ook dat is later weer helemaal
goed gekomen.
Ook wat dat betreft heeft onze rap
kwetterende maar nauwelijks
nadenkende neoliberale blaasbalg nog
erg veel te leren, zoals in september 2016
weer eens te zien was.
Want zelfvoldaanheid en eigendunk zijn
volstrekt misplaatst als je een agressieve
bezetter, onderdrukker en moordenaar
vriendschappelijk verwelkomt in een land
dat ooit zélf dergelijke terreur heeft ondervonden.

Een historicus die kiest voor
een intellectueel
Inhoudsloze

egoïstenpartij

als de VVD is op zichzelf al
een nationale ramp.
Rutte geeft er keer op keer
blijk van dat hij inhoud
en diepgang volstrekt
triviaal vindt en kan
dan ook nooit op zinvolle
uitspraken worden
betrapt.
Het is een onvervalste Holklapper, een romp op benen
die wél veel kabaal maakt maar zelden iets zegt dat
langer dan een seconde beklijft!
Wij reiken u slechts feiten aan die Rutte als regeringsleider hoort te kennen en te respecteren. Daarin past
absoluut niet het met egards ontvangen van een
arrogante en agressieve bezetter!

Zulk een bezetter is feitelijk
ook Uncle Samuel, aan wie
wij Europeanen weliswaar
veel dank verschuldigd zijn
vanwege de bevrijding, ter
nagedachtenis waarvan er
precies op dit moment Dakota’s
over Spotvogels woning vliegen op
weg naar de Ginkelse Hei voor de
Airborne-herdenking.
Maar ter bescherming tegen de Sovjets
bleven de yanks als sneaky
bezettingsmacht ook na 1945 in de door
hen bevrijde delen van Europa met hun
luchtvloten aanwezig, zoals we in
deel 1 al zagen aan Airforce basis
Elmpter Feld en bij ons de vliegbases
Volkel en Woensdrecht.
Ook na het uiteenvallen van de
Sovjet Unie hield men die situatie in stand zodat er
feitelijk al 70 jaar gesproken kan worden van een
Amerikaanse bezettingsmacht in ons soevereine
territoir.

De wat oudere lezers/lezeressen onder
u herinneren zich echter beslist nog
wel hoe “Washington” ons destijds de
plaatsing van nucleaire
kruisraketten door de strot
drukte en welk een volksoploop
dit tot 2x toe teweeg bracht:
Amsterdam 1981 en Den Haag
1982!
Wellicht herinnert u zich zelfs nog de leugens van
Uncle Samuel en de reuring die ontstond toen
gewetensvolle polderpolitici de plaatsen noemden waar
in het diepste geheim een weerzinwewekkend arsenaal
kernkoppen lag opgeslagen. Want dat mocht van die
kwaadaardige oom geen enkele Nederlander weten!

Net zo min als de bevolking van ons
democratische land er over werd
ingelicht hoe onachtzaam en
roekeloos er met die hoogst explosieve
bommen wordt omgegaan.
Want zolang er immers niet ergens per
abuis op een rode knop wordt gedrukt,
kan er helemaal niets mis gaan met
zulke tactische wapensystemen. Een
mooie fabel voor simpelen van geest!
Die kernkoppen liggen er nog steeds en er
werd zelfs een derde (Leeuwarden) en
mogelijk nog een 4e
(vliegbasis De
Peel) kernwapenopslagplaats
aan dit ondemocratische
totalitaire arsenaal toegevoegd.
Dit alles uiteraard
in het diepste geheim!

Deze door Uncle Samuel opgedrongen concentratie van
massavernietigingswapens in ons 34.000km2 kleine en
overbevolkte landje moest coute que coute buiten beeld
blijven.
En dus werden Dries van Agt en Ruud
Lubbers aangeklaagd omdat zij de
plaatsen noemden waar
dat walgelijke
vernietigingstuig ligt opgeslagen.
Gelukkig liep ook dat met een sisser
af!
Maar dat zal belist gaan
veranderen als de JSF haar
serieuze intrede gaat doen in
onze luchtmachtvloot: een
miljardendollarproject dat al
bij de start failliet was, kan
alleen maar een desastreus
vervolg gaan krijgen. Die krengen deugen niet!
Ook deze ramp danken volk en natie uiteraard aan
het krankzinnigenconglomeraat dat VVD heet en dat
alles sloopt wat goed en deugdelijk was.

De F16’s zijn immers
oerdegelijk gebleken en er is
geen enkel houdbaar
argument waarom niet
gewoon een moderne versie van
dat type opnieuw decennialang vredesdiensten had
kunnen gaan verrichten.
Nu spekken wij met ons zuurverdiende belastinggeld
de oorlogsindustrie van de immer armlastige en
krijgszuchtige oom met de Judistische voornaam en de
Zionistische rotstreken.
De hele mensheid lijkt vergeten te
zijn dat diezelfde oom destijds met
twee Oppenheimer-bommen
massaslachtingen aanrichtte onder
honderdduizenden onschuldige en
weerloze Japanse burgers!
Een satanische oom dus, die dat
zonder enige scrupule met plezier zou
herhalen: daarvan getuigen de Twin
Towers en de Chemtrails!

U begrijpt inmiddels, dat de
roep om een UEFA/FIFA
vrouwenbekercompetitie
geen rol zal spelen in dit
vervolgessay. Daarvoor zijn
er in de door foute mannen overheerste boze
buitenwereld teveel andere spanningen werkzaam die
alle aandacht opeisen.
Denkt u maar eens aan de
rol die ons eigen land speelt
in het door Zionisten
vanuit de States
geregisseerde IS-circus.
En bedenk dan, dat Uncle
Samuel allang geen baas meer
is in eigen toko.
Efin, wij openen graag uw
ogen voor de waarheid, dus
gaat u er maar even goed voor
zitten.
Want het vervolg van de
realiteit gaat nóg oneindig
veel méér pijn doen!
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Hoofdstuk 1. liegebeesten en gewone oplichters
Het is vandaag Prinsjesdag 2016 en het 2e sloophamerkabinet Rutte spuide
haar leugens en verdraaide waarheden bij monde van een koning (die Heinekenbocht drinkt en daarmee een erbarmelijke smaak etaleert) en een Minister van

Financiën die waarschijnlijk zélf niet eens gelooft in wat hij zegt.
Het gaat namelijk helemaal niet goed met ons land en alle mooie cijfers zijn
ontleent aan handig gestoei met data en daar vervolgens totaal foute conclusies
aan verbinden. “Kenniseconomie”, voelt u wel?

Als óóit de leugen regeerde tussen Rottumeroog en Achelse Kluis, dan heeft de
kliek van Rutte het klaar gespeeld om er een gesublimeerde versie van te
produceren.
“Juichend naar de afgrond” is dan ook de rake typering die één onzer al na
enkele minuten Ridderzaalluisteren op zijn blocnote krabbelde.

“Juichend naar de afgrond
Het is bijkans volbracht
Liegend naar de kelder
Zo elkeen had verwacht
Hoort toch die koning zwetsen
De man heeft geen benul
Hij spreekt in naam van Rutte
De natie is de lul
Juichend naar de kloten
In naam der vvd
De bijl in al het geode
Het volk kreunt ach en wee
Zo niet de tóch al rijken
Die graaien zich een breuk
De werkvloer almaar armer
En Rutte vind dat leuk!”
Juvenalis 2 forum romanum anno domini 2016

Dat land, natie, natuur, milieu en burgerbelangen er
ongenadig van langs zouden krijgen stond al vast nadat het
eerste kabinet dat de naam droeg van een in Park Marlot vrij
rondvliegende Lulkoekkakatoe in recordtempo door faunabeheerder Wilders
werd afgeschoten. Waarna onze geschiedenisleraar de koffer in dook met een
zelfvoldane, strontiumbevuilde Mokumse Kaalkopdiklipzwetser.
Zélfs Mendel kon in zijn tijd al weten daar uit zulk een
foutgeaarde verbintenis alleen wanstaltenbestuur en
rampzaligheidswetgeving konden voortspruiten.
Het wekte dan ook geen verbazing dat aldus geschiedde en dat
vervolgens in ijltempo alles werd afgebroken
wat moeizaam in een royale halve eeuw tot
stand was gebracht.
Te lachen viel er alleen nog voor de graaiers die zichzelf
almaar rijker zagen worden, terwijl hardwerkende arbeiders met
honderdduizenden tegelijk de laan uit werden getrapt en als ZZP-er mochten
gaan sappelen, voortdurend balancerend op de rand tussen bankroet en
bijstand.

Dit gebeurde allemaal met hulp van de PvdA: ééns voorvechter voor de
arbeidende klasse, die onder Samsom rap verpauperde tot een kliek
salonhufters die alles vraten wat Rutte en Zijlstra hen door de strot duwden!

Terwijl er vanuit Brussel al jarenlang hard werd gewerkt aan het verminderen
van de fijnstofuitstoot door het wegverkeer en er normen werden gesteld voor
de afstanden tussen woongebieden en autowegen in relatie tot de toegestane
maximumsnelheid, walste de VVD in al haar stompzinnig-arrogante egoïsme
overal overheen, zodat haar racende achterban het leefmilieu in ons kleine en
overbevolkte land nog verder naar de verdommenis kan helpen.
Van hersenloos rapaille gesproken!

Want het getuigt van een welhaast criminele afwezigheid van zelfs maar
een grein aan verantwoordelijkheidsbesef, om louter om der wille van
tijdwinsten die hooguit in seconden te meten zijn, welbewust structureel
meetbare verhogingen van de fijnstofuitstoot op de bevolking los te laten.
En dan nog de botte leugen, dat de VVD een einde zou maken aan de heersende
verbaliseringsmode, die slechts diende om de schatkist te spekken.
Er doen zich dankzij de VVD juist weer DDR-toestanden voor op onze A en Nwegen! Terwijl hun Nationale Politie-monstrum nog steeds een puinzooi is!

Aan de andere kant van die politiemedaille zadelde de VVD – destijds actief
bijgestaan door het CDA en geholpen door een slapende
PvdA – ons op met een groen leger aan zogenaamde
Bijzonder Opsporing Ambtenaren
(Boa’s) die al het toezicht op jacht en
faunazaken uit handen van de
geüniformeerde politie namen. Geen kwaad woord over
de gewone Boa’s , maar het gros van het contingent
hobbyjachtvazallen is een regelrechte aanranding van
Vrouwe Justitia en een verkrachting van de restanten van wat eens onze
kostbare Rechtstaat was!
Daarom zien wij het als onze burgerplicht om melding te
maken van het feit, dat hobbyjager en jachttoerist Ad van der
Steur als Minister van Veiligheid en Justitie anderhalf jaar
leiding gaf aan groene boa-slagers die het eigen vlees keuren!
Dit lijkt ons ernstig genoeg om er een pittig Kamerdebat of beter, een
Parlementair Onderzoek achteraf aan te wijden!

Want dat toezicht op en handhaving van de natuur- en faunawetgeving
onvervreemdbaar aan de geüniformeerde politie toebehoren, bewezen in 2014
alerte agenten in zuidwest Friesland toen zij de directeur van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging op heterdaad betrapten op stroperij!

Dat deze subversieve kliek
bestiale lustmoordenaars daarna
schielijk de naam veranderde in
De Jagersvereniging doet niets af
aan het feit, dat een Justitieminister wel de allerlaatste is die
daarvan deel hoort uit te maken!

Want onder zijn groene discipelen bevindt zich grofvuil
zoals Gelders Landschapboswachter en boa Ger
Verwoerd, die in 2011 en 2012 het gore lef had om via
de Publieke Media leugen, laster en geënsceneerde onzin
te laten uitzenden met het vuige doel om de nachtelijke
massamoorden op Veluws grofwild door hobbyjagers te verdoezelen.

Zolang we nog een koning hebben die zich in ons
volledig uitgebeende en kapot gemaakte land meent
te mogen vermaken met het aan flarden schieten van
dieren die deel uitmaken van de bedreigde en
uitgeholde biodiversiteit van de Nederlandse
cultuurlandschappen, is er weinig hoop op
structurele verbetering.
Want échte beschaving is niet aan titels gebonden!

Spotvogel vertelde u eerder al over het jachtongeluk op Het Loo waarbij de
opperhoutvester één van hare majesteits jachtopzieners op tableau bracht.
Maar één onzer zorgt er voor dat het niet vergeten wordt:
Een herfstdag, ‘t was November
Geweren opgesteld
Een keiler zwetend door de varens
Komt blind en briesend aangesneld
Dan klinkt een schot
Een “Godverdomme”
De Dietschen prins gaat uit zijn dak
Een koddebeier ligt ter aarde
De order klinkt vol kouwe kak
Laat niemand hiervan iets vernemen
zo wordt ons allen ingeprent
van Aardhuis tot aan Hooge Duvel
blijft dus de waarheid onbekend!
(Juvenalis 2 Forum Romanum Anno Domini 1965)
Foto: Jachtopzienerwoning Hooge Duvel waar Dirk Pluim woonde

Het zal u niet verbazen dat wij de ins en outs van dit lang
vergeten en verzwegen jachtongeval aan minutieus
onderzoek onderwiepen en daarvoor letterlijk tot in de
krochten van de Koninklijke Houtvesterijen doordrongen.
Udercover en off the record, dat spreekt vanzelf!
Dat ongelukkige schot werd in november 1965 gelost door opperhoutvester
Reinders, die door een ander jachtvoorval een gemankeerde linkerhand had,
maar dit terzijde. Want het van de schouder laten glijden van een doorgeladen
en niet gezekerd jachtwapen kan immers iedereen overkomen.
Zoals bijvoorbeeld ABN-AMRO-uitbener Rijkman Groenink, die ook daarover
loog alsof het op perkament gedrukt stond!
Ir.Reinders droeg een groenloden houtjestouwtjesjas
en bij het fluks aanleggen op de keiler bleef zijn
rechterduim achter een lus van zijn jas haken
waardoor het schot voortijdig af ging.

(De dienstwoning van E.Reinders aan de Amersfoortseweg)

Jachtopziener Pluim stond toen op de hoek van een bosperceel zo’n kleine 100
meter verderop klaar om een onverhoopt door een slechte schutter
aangeschoten dier het genadeschot te geven, toen hijzelf vol in het voorhoofd
werd getroffen door de kogel uit Reinders’ keilerbuks.
Wij zagen dit uiteraard niet gebeuren omdat we, dankzij onze
jachtleermeester J.F.Vogel (geb. 1890), als drijvers áchter de prooi aan liepen.

Ook van enige afstand was echter goed te zien, dat het een
letale voltreffer was. Maar zonder daar verder aandacht
aan te besteden sommeerde de gastheer Bernard zur Lippe
Biesterfeld alle aanwezigen, om terstond te vergeten wat
er zich daar zojuist had afgespeeld.
Voor de goede orde: geheel anders dan de officiële lezing
die pas vér na dit voorval naar buiten zou komen, betrof het geen
personeelsjacht maar een Hofjacht met dure gasten uit binnen en (getuige de
kentekens op de parkeerplaats bij het Aardhuis) ook uit het buitenland.
Achter het sjieke Aardhuis trof uw privédetective
bij het onderzoek in het vervallen oude Aardhuis
recentelijk zowaar nog een van de draagkisten aan
waarmee Hendrik von Mecklenburg Schwerin vóór
1930 uit Pruissen ingevoerde zwijnen uitzette.
De Van Oranje Nassau’s gooien niet gauw iets weg!
Wij evenmin!

Enkele Jaren later mocht uw geschiedschrijver
het ongenoegen smaken om tegen zijn wil en
zin ooggetuige te worden van een volgend
koninklijk jachtdebacle, dat zich voltrok tijdens
een drijfjacht op hazen in het Kroondomein bij
Buren in de Betuwe.
Daar was hij er bij toeval getuige van, hoe een bejaarde baron bij het passeren
van een afrastering zijn niet vergrendelde dubbelloops gebruikte om er het
prikkeldraad mee omlaag te drukken.
Juist op het moment dat er een drijver naderde
gleed de baron uit, raakte in onballans en met
een luide knal ging het geweer af, onmiddellijk
gevolgd door een tweede schot.
De drijver stortte ter aarde, vol getroffen in borststreek en aangezicht. Het
duurde een eeuwigheid voordat de ambulance er was en later die middag
overleed de drijver in het Tielse streekziekenhuis aan zijn verwondingen.
Dankzij het Koninklijke statuur is er nooit iets over dit
jachtongeval naar buiten gekomen, net zo min als bij het
ooggetuigengeval in Polder de Kroon en de Zalm in de
Brabantse Biesbosch.(De hazenstand is sinds het jaar 2000 met meer dan 75% verminderd en nog altijd jaagt
men op deze dieren alsof het niet op kan. Een Koninklijk signaal tot acute afschotmatiging zou dus niet misstaan!)

Dit volstaat dunkt ons wel om de ware aard van ons koningshuis te etaleren.
Niet van deze tijd en aan onmiddellijke opheffing toe!

Hoofdstuk 2. Back to reality
Genoeg nu over Prinsjesdag en alle leugens en
dubbelhartigheden waar ons multimoralistisch
landje nog eens aan ten onder zal gaan . Want er zijn
voorbij Bourtange , Dinxperloo, Slenaken, Retranchement en Hoek van
Holland waarachtig wel gewichtiger zaken aan de gang dan het gebral van
Rutte en de op handen zijnde crash van de Rabobank.
Daarvoor gaan we eerst even terug naar de naoorlogse periode, toen op onze
drukpersvrije molshoop een verbod werd uitgevaardigd op het ter verkoop
aanbieden, onder zich hebben en lezen van de gedrukte hersenkronkels van
een Boheemse Korporaal uit Niederösterreich.
Wie dat verbod negeerde en tussen al dat wollige proza door de essenties wist
te herleiden naar tastbare grootheden, die begrijpt dat het Hitler feitelijk niet
te doen was om de huis-, tuin- en keukenjoden van wie hij niets te duchten
had, maar dat hij door de Zionistische financiers van zijn oorlogsmachinerieën
op alle fronten etoe werd gedwongen om zoveel mogelijk van die alledaagse
Judistische joden de gaskamers en de massagraven in te drijven.
Echter, net als Herodes die in zijn jacht op het kindeke Jezus een bloedbad liet
aanrichten onder alle jonggeborenen, meende de zelfbenoemde en
hersenkranke Führer dat hij met massale razzia’s ook de
voor hem kwade machten zou kunnen ausradieren.

Vandaar de tekst Arbeit Macht Frei boven en in de poort van zijn door
Rothschild gefinancierde vernietigingskampen.
Geen goed woord voor Hitler, die zijn oorlogsmachinerie
alleen draaiende kon houden dankzij de Zionistische
bankiersclan, die op haar beurt ook de geallieerde
wapenindustrie draaiende hield zoals ze dat twee tot
drie decennia eerder ook deed met die van de Russische
Bolsjewieken, de Duitse Keizer en de Frans-Britse Gemenebest-alliantie.
Allemaal zaken waarvan bijkans niemand meer op de hoogte blijkt te zijn,
waardoor het kwaad almaar dieper kan invreten en inmiddels
mensheidbedreigende proporties lijkt te hebben bereikt.
Dat kwaad was absoluut niet de persoon Yasser Arafat, die
lange tijd door de hele wereld werd verguisd omdat hij het
vuur der agressie zou voeden in het Beloofde Land.
Arafat gaf echter slechts leiding aan het verdrukte Palesteinse volk, dat in
eigen land onder de voet werd gelopen door mensvijandige Zionisten die met
list, leugen en bedrog hun geboortegrond afhandig maakten.
De wáre overlevenden van de Holocaust werd geen andere keus gelaten dan
zich te voegen bij het Zionistische geweld tegen medemensen en zo kon de
situatie ontstaan die door Roger Waters zo treffend wordt omschreven: “the
Jews kill the Arabs and the Arabs kill the Jews and thát’s the news!”
Hele generaties zijn inmiddels met die banale realiteit opgegroeid!

Echter, het zijn niet de Judistische Joden maar de Zionisten die alles en
iedereen naar het leven staan die zich niet voegt naar hun ronduit
weerzinwekkende mores.
En het zijn niet Palestijnen en Libanezen die een terroristische staat vestigden
in eigen geboorteland,want aan die terreur is de westerse wereld schuldig.
Dit leidde in 1972 tot het bloedbad tijdens de Olympische Spelen in München,
een stad die model stond voor opkomst en sublimatie van het Nazisme.
Hoewel geweld niet te rechtvaardigen valt, was het met de kennis van nu
begrijpelijk, dat de Palestijnen geen andere mogelijkheid zagen om de ogen
van de wereld te richten op hun probleem met de Zionistische onderdrukking.
Tóch duurde het decennia voordat er openlijk twijfels werden uitgesproken
over de legitimiteit van alle kolonisaties die Israël voortdurend uitvoerde in
Palestijns territoir.

Die terughoudendheid van de westerse wereld werd vooral gevoed door gêne
over het bestiale onrecht dat de Judistische joden destijds door Nazi-Duitsland
is aangedaan, zonder dat het besef doordrong, dat thans diezelfde joodse
bevolking het slachtoffer is van onmenselijk wrede Zionistische terreur.
In deel 1 van deze Openbaringen legden wij al uit
waarom Khazaarse Zionisten helemaal geen joden zijn
die op enig grondgebied aanspraak konden en kunnen
maken en dat vreedzaam samenleven met die Khazaren
vrijwel onmogelijk is.
Dit zijn geen boude en onbewezen losse
flodders (waarvan Mark Rutte het Haagse patent op
zak heeft), maar is letter voor letter keihard te

bewijzen aan de hand van beeldmateriaal dat
onze publieke media – de NOS voorop - niet mógen uitzenden!
Zodat het dus ongestraft kon gebeuren, dat Zionist Netanyahu als bevriend
staatshoofd met alle egards door onze regering werd ontvangen.
Van staatsrechtelijke gijzeling gesproken!
Ook op dat gebied is onze regering trouwens niet in de laatste leugens en
goorlapperijen gebarsten!

Herinnert u zich nog hoe de wanhoopsdaden van jonge Zuid-Molukkers op
een walgelijk manier escaleerden in een slachtpartij, nadat zij eerst bij Beilen
en daarna bij De Punt passagierstreinen kaapten en de inzittenden gijzelden?
De ouders van die Molukkers waren gezagsgetrouwe
Oranjeklanten die ons land als KNIL-militair steunden in de
strijd tegen de Indonesische Onafhankelijkheid. Zij waren in
Soekarno’s ogen dus niet anders dan de Molukse variant
van onze NSB, die in 1940-45 immers colaboreerde met de
Duitse overheerser!
Wetende hoe het na 1945 veel van die landverraders in onze polders is
vergaan, moet het niet moeilijk zijn zich voor te stellen welk lot de Ambonese
vrienden wachtte nadat de koloniale overheerser vertrokken zou zijn.

En zo arriveerden er in 1951 maar liefst 13.000
Molukse KNIL-soldaten met hun families in ons
kikkerlandje, die meteen vanuit Den Haag
beloften kregen over een eigen vaderland,
tijdelijk onderdak en goede sociale- en
materiële voorzieningen.
Dat begon voor de lagere kaders al direct met ontslag uit de Krijgsmacht en
behuizingen waar men hooguit pluimvee of konijnen in zou onderbrengen. Die
tijdelijke voorziening bleek al gauw een
permanent karakter te krijgen, terwijl er van
enig zicht op terugkeer naar de ZuidMolukken of elders in de Indonesische
Archipel evenmin sprake kon zijn.
Daar ging ‘Den Haag’ immers niet over!
Het is dus verbazingwekkend dat pas na 26 jaar de vlam in de pan sloeg.
Maar ook daarna is er niets ten goede veranderd en wacht men – voor
zover nog in leven – nog altijd op genoegdoening. Het lijkt waarachtig
wel alsof men aan het Binnenhof naar herhaling van 1977 solliciteert!
De aloude Juvenalis-quote wordt op deze manier genadeloos bevestigd:

“Als men echt nérgens voor deugt, dan wacht er altijd nog een vetbetaalde carriére
in de politiek!”
Hierbij uiteraard de uitermate zelzame positivo’s niet te na gesproken!

Zo’n positivo bleek (zei het na de beëindiging van zijn
politieke carriére) de oud premier en oud minister van

justitie Dries van Agt te zijn, die klip en klaar zowel de
pijnpunten in het Palestijnendossier
als in dat van de Molukse kwestie
durfde te benoemen.
Natuurlijk is dat mosterd na de maaltijd en kan hij zich daar
geen buil meer aan vallen, maar rompen op benen zoals Wim Kok of Salpeter
Balkenende zal men zélfs op de pijnbank niet tot bezinning zien komen.
Ouderling Balkenende, die gewoon te bekrompen is om
zijn bestuurlijke wandaden zelfs maar te beseffen, was
de nationale ramp die volgde op twee paarse Kokdoctrines, waarin geen kwaad woord viel te beluisteren
over de terreur die Zionistenhavik Ariel Sharon eerder beging in de Zesdaagse
oorlog en de Jom Kipoeroorlog en bij de bloedbaden in Shabra en Shatila.
Paars 2 slikte ook alles wat Sharon de Libanezen en Palestijnen aandeed
tijdens zijn premierschap, dat aanving op 17.02.2001 en eindigde na een 8 jaar
durende coma, op 11 januari 2014.
Wat een Nederlandse sociaal democraat te
zoeken had bij de uitvaart van een Zionistische
havik, mag salonsocialist Kok binnenkort aan het
pijlsnel weglopende electoraat gaan uitleggen.

Dan mag ook PvdA sloper Diederik Samsom straks uitleggen wat
hij feitelijk in de politiek te zoeken had en waarom hij zich gedroeg
als een autochtone endeldarmtoerist in ruim bemeten neoliberale
metabolistischanale stelsels.
Mijnheer het strontvervende mannetje, dat wél zijn
haren maar niet zijn rotstreken verliest, trok evenmin
volle vergaderzalen zoals met
regelmaat via Nieuwsuur te zien
was. Straks blijven geheid de stemlokalen al even steriel,
zéker voor wat betreft het volksdeel dat eens te hoop liep
om de sociaal democratie aan de macht en op het pluche te helpen.
Het ergste was, dat Samsom verrekte goed wist
waarheen de PvdA electoraal op weg was en dat dit er,
iedere keer als hij zijn melkmuil open trok, alleen maar
nijpender op werd.
In zijn jongere jaren was Spotvogel meermalen te gast in de Buitenveldertse
bungalow van de familie Den Uyl en weet hoe de partij en de deugdzaamheid
wijlen Ome Joop aan het hart gingen.
Daarom wenst hij Samsom het allerslechtst denkbare toe.
Nou tabé dan ik groet je en 1-2-3 in Godsnaam.
Sorry lieve Oceaan, we motten d’r érgens mee naar toe!

Omdat het leitthema van dit hoofdstuk zich ter weerszijden van de Bijbelse
Jordaan bevindt waar zich tegenwoordig méér Zionistische Khazaren lijken op
te houden dan er vroeger Judistische Joden waren in heel ons land, leggen we
oud- premier Shimon Peres eerst maar eens even onder onze luizenloep.
Peres blijkt in werkelijkheid te luisteren naar de weinig Judistisch klinkende
naam Szymon Perski en op 2 augustus 1923 geboren te zijn in het dorp
Visjneva in de Minsk-regio in Belarus. De enige overeenkomst met Israel is,
dat ook de Oblast Minsk aan een rivier ligt. In dit geval de Svislotsj die net als
de Jordaan een linker en een rechter oever heeft.
Maar dan zonder kolonisten!
Hoewel Peres – samen met Yitzak Rabin en
Yasser Arafat – in 1994 werd onderscheiden
met de Nobelprijs voor de Vrede (genoemd
naar Alfred Nobel, de uitvinder van het
dynamiet!) was hij de grondlegger van het Israelische Nucleaire Programma en
de eerste bestuurder die kolonistische bebouwing van de Westbank toestond!
Dit klinkt allemaal niet overdreven vredelievend, zeker niet als we weten dat
zowel Peres als Rabin fanatieke Zionisten zijn respectievelijk waren.

Ook David Ben Guryon, Israels eerste premier, was een
fanatieke Zionist, die geboren werd in Polen en zich al
in 1906 in Palestina vestigde. Dus tussen de Arabieren!

Hier zien wij hem samen met de 4e premier, Golda
Meir, die als Golda Mabovitsj in Kiev werd geboren
en met haar familie in 1906 op 8 jarige leeftijd naar
de Verenigde Staten verhuisde, Ook zij was een
overtuigd Zioniste!
U begrijp nu al wel waarom het oorlogsgeweld in
voorheen het Heilige Land pas zal verstommen op het
moment dat de laatste Zionist het Midden Oosten zal
hebben verlaten.
Want het zijn niet de Judistische Joden, die vreedzaam willen samenleven met
hun Palestijnse en Libanese streekgenoten, maar het uitschot van de CentraalAziatische Antichrist die dood en verderf
zaaien overal waar zij zich vertonen.
Dát satanische probleem moet dus met wortel
en tak de wereld uit worden geholpen.
How?
Well, it’s quite simple……
Just follow their money and hit them…..!

Hoofdstuk 3 cristine’s underwear #1
Wat verbergen de topbankiers?
Zoals u zal begrijpen mogen in dit referaat over mondiale
smeerlapperijen naast de Rothschilds, de Rockefellers, de Vaticaanbank en andere megalomane pecuniagoochelaars ook de overige
toonaangevende bankiers de dans der openbaring niet ontlopen.
Op uitdrukkelijk verzoek van Herkauwer blijven hierbij de kleine krabbelaars
uit onze polderkluizen niet buiten beeld, al staat het natuurlijk buiten kijf dat de
wandelgangen van ‘s werelds meest toegankelijke publieke poendame, de
topmanager van ons aller IMF, zich her en der ook bloot zal moeten geven en
wellicht het achterste van haar tong laat zien.
U zult dan ervaren, dat Christine Lagarde niets
te verbergen heeft en op weg naar haar
kantoor slechts handtas en laptop met zich
mee draagt. Want de zaken van een
wereldbankier zijn tegenwoordig ook met één simpele muisclick te regelen.
Dat er grote gevaren schuilen in al dat snelle bankieren in het digitale tijdperk,
bewezen nog maar 8 jaar geleden de Lehman Brothers bankiers, die in hun
vrije val de hele monetaire wereld meesleepten.

Natuurlijk was het al jaren te voorzien, dat aan de onbeschofte graaicultuur
van zich ongelimiteerd verrijkende en almaar rijker rekenende geld-,
aandelen- en vastgoedwoekeraars op een mooie dag genadeloos een einde
moest komen. Daarom keek geen enkel weldenkend
mens er van op, toen de boel in 2008 in elkaar flikkerde
en de windhandel met digitaal geld en waardepapieren
in een mondiale lawineval belandde.
Ineens noteerden talloze aandeelpakketten nog maar een
fractie van hun aanvankelijke waarde en stortten virtueel
honderden bankinstellingen als onzichtbare kaartenhuizen in
elkaar. De opstallen bleven overeind, maar het kapitaal verdampte waar men
bij stond!

Van de ene dag op de andere waren de in onbruik geraakte
bancaire begrippen als Liquiditeit, Solvabiliteit en Rentabiliteit
weer aan de orde van de dag, maar dat kon een totaal ineenstorten van
het volkomen verkankerde systeem natuurlijk niet meer verhinderen.
Zo werden dus alle Nederlanders topbankier, omdat
financiënminister Wouter Bos geen andere mogelijkheid zag
dan om eerst de ABN-AMRO en later nog meer banken (de ING
“denkt met u mee”, voorop) te nationaliseren.
Dat deed Bos met geld dat hij gemakshalve leende van de
Nederlandse belastingbetalers. Die daar nooit een halve rooie
eurocent van terug zagen!
Bankier, oud minister en topgraaier Gerrit Zalm zag toen al een
nóg rijkere toekomst voor zichzelf in zicht komen!

“Rijkman Willem Johan Groenink was destijds topman bij
ABN-AMRO en kon de lol er niet van inzien, al bleken de
waardecertificaten waarmee hij jarenlang zijn bonustoelagen
liet uitkeren, ruimschoots toereikend om er bij Loenen aan
de Vecht een afzichtelijke
bunker van te laten bouwen.
Naar verluidt hield hij 25
miljoen euro aan de overnamedeal over!

Aan Groenink kleeft voor eeuwig het verhaal van een dom jachtongeluk, waarbij
hij in 1987 na een mislukte eendenjacht bij De Wielen in de Wieringermeer zijn
doorgeladen en niet gezekerde dubbelloops van de schouder liet glijden.
Met een voorspelbaar gevolg.
Het eerste schot ging af toen het geweer met de kolf op de harde zandige
kleibodem belandde en dat volle schot loodhagel joeg door Rijkmans
rechterarm.
Echter: zoals iedereen met verstand van ballistiek wéét, geeft een afgaand
jachtwapen een flinke terugslag, waardoor het geweer zo’n 20 centimeter
opveerde en meteen weer terug ter aarde stortte. Toen ging dus het tweede
schot af en doorboorde zowel onder-als bovenarm.
Dat moet geen malse aanblik zijn geweest voor zijn jachtcompanen, maar na een
vergeefse lustmoordpartij was er in ieder geval erg veel “zweet” te zien.

Willem Johan zal zich acuut beslist ook
“ziek” hebben gevoeld, maar dat
weerhield hem er niet van om
leugenverhalen op te gaan hangen over
een geweer dat tegen de auto stond en
door de hond was omgevallen.
Dat is je reinste Ketellapperkulkoek! Wij namen niet alleen soortgelijk letsel
waar bij Opperhoutvester Reinders op Het Loo en jachtopziener Joop Tank in
de Ooijpolder na het afglijden en afgaan van hun geweren, maar in een dikke
halve eeuw zagen wij hetzelfde bij tientallen jagers in binnen- en buitenland.
Allemaal lompe onachtzaamheid!

.

Het is natuurlijk mosterd 29 jaar
na de maaltijd, maar onze
reconstructie laat zien dat
Rijkman onbeschoft geluk had dat
hij zijn arm liet hangen op het moment waarop het
dubbele schot afging!
Want anders…..
Some guys have all the luck!
En zo zagen we hem dus 13 kilometer vanaf de Plaats
Delict op 8 december 2008 bezig met de hazenoogst.
Maar dat is weer een ander verhaal!”

(was getekend: Herkauwer)

Analoog aan de downfall van Groenink struikelde een andere NoordHollandse bankier over de glibberige Lehmansdrempel.
Dirk Scheringa: de politieman die na een paar jaar pionieren in misleidende
woekerpolissen zichzelf bekwaam achtte om een bankinstelling, een
voetbalstadion en een kunstmuseum te runnen, kwam op zijn platte bek in de
venige Westfriese modder terecht.
Het vervelende met zulk volk is, dat zij dermate sterk overtuigd blijven van het
eigen gelijk, dat zelfs schaamteloos plein publiek afscheid
wordt geomen van een stadion vol slachtoffers die nog
jarenlang de nare gevolgen van het DSB-debacle zullen
voelen. Weten die stumperd op zo’n moment veel…!
Zélf was de uitgekookte ex-bankier slim genoeg om vóór
de uitspraak van het faillissement de nodige slappe was
opzij te zetten voor later en ook het landgoed Rinsma
State bij Driesum, dat onlangs voor méér dan 2 miljoen
euro werd verkocht aan een Russische bouwondernemer.
Met Scheringa’s ouwe sok zit het dus wel snor!

Het Scheringa Museum

Rinsma State bij Driesum, in beter tijden bewoond door Baron Sytzama.

Dat dit alles, in casu het ABN-AMRO-, ING-, SNS-en DSB-debacle, zo vreselijk
uit de klauwen kon lopen was mede te danken aan het vollledig
disfuncioneren van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche
Bank, die als spinnen in het web toezicht hadden behoren te houden.
De mankende DNB-directeur Nout Wellink, die
als aangeschoten rechtenstudent in een Leidse
gracht sprong en daarbij met zijn been in een
scherp stuk ijzer belandde wat hem levenslange
mindervaliditeit opleverde, probeerde op de van hem bekende omslachtige
wijze zijn hoofdverantwoordelijkheden om te buigen volgens het “met de
kennis van nu”—model.
Maar daar trapte de Parlementaire Commissie natuurlijk niet in.

Ze kunnen er nog zo’n mess van maken, maar
bankdirecteuren hoor je nooit hardop ‘het spijt me’ of
‘mea culpa’ zeggen!
Dat zegt eigenlijk wel genoeg!
Neem bijvoorbeeld de salonsocialistische ECB-directeur Wim Duisenberg, aan
wie wij functioneel het Euro-monstrum te danken hebben.
Natuurlijk waren de realisatie en invoering van
die nieuwe munteenheid niet het private werk
van Duisenberg als CEO van de Europese
Centrale Bank, maar wél was hij jarenlang de
drijvende en stuwende kracht achter de
teloorgang van oersterke valuta als onze florijn
en de Duitse Mark en de onbezonnen monetaire sprong in het ongewisse.
Dat deed hij als sociaal democraat in de eerste plaats ter wille van bankiers,
zakenlieden en transporteurs en pas in de allerlaatste plaats in het belang van
de Europese burgers.

Feitelijk was het zó, dat het burgerbelang van miljoenen Europese
belastingbetalers te grabbel werd gegooid ten behoeve van niet inzichtelijk
kwantificeerbare winsten voor de bancaire- , beurshandelvastgoed- en zakenwereld.
Want die betaalden toch al geen of nauwelijks belasting en
kregen, door de aan open grenzen gekoppelde Euro,
miljardenwinsten in de schoot geworpen.
Zó, dan weet u nu meteen waarom
bankconsortiumvoorman Boele Staal en
grootgraaier Gerrit Zalm zich monetaire
groeistuipen lachten toen de kogel door de
kerk was en de geldautomaten de eerste
Euro’s uitspuwden.

Die groeistuiplachsalvo’s culmineerden toen
Duisenberg er bij de introductie van de nieuwe
munt nog een tweede totalitaire quote tegenaan
gooide.
Boze Frankfurter tongen beweren, dat beide heren
drie etmalen aan de beademing hebben gelegen
en dat Duisenberg niet van hun zijde week.
Dit speelde zich dus allemaal af in die donkere februarimaand 2002, toen mét
de nationale munt ook de soevereiniteit aan geldwolven werd prijs gegeven.

En om die wolven onbelmmerde passagemogelijkheden te geven werd toen
meteen besloten om Boele reeds bij leven te gedenken met een kunstwerk.
Ziedaar: het Boele Staal Ecoduct bij Soesterberg!
Wim Duisenberg heeft echter de feestelijke opening van dit kunstwerk niet
kunnen meemaken
Want op zondag 31 juli 2005 werd hij door zijn echtgenote Gretta drijvend in
het zwembad van zijn Zuid-Franse villa aangetroffen. Autopsie zou enkele
dagen later uitwijzen, dat hij was overleden door verdrinking na hartfalen.
Wij hebben daar een andere mening over. Duisenberg had immers als
stuwende kracht achter de euro veel vijanden gemaakt, vooal bij lieden die
erg veel zwarte guldens, franken, marken, lires,
pseta’s, shillings en andere ineens onbruikbaar
geworden valuta onder zich hadden. Dat ging op
Europese schaal beslist om miljarden die niet
zomaar wit te wassen waren.

Waardeloos vermogen dus: en dat allemaal door
zo’n valutatruc vanuit de bovenwereld ten behoeve
van de monetaire upperclass.
Daarvoor zou je als oneerlijke hardwerkende zwartgeldbezitter best iemand
een kopje kleiner willen maken. Maar er is nog een ándere mogelijkheid.
Wim Duisenberg was getrouwd met Gretta Nieuwenhuizen, die
hij leerde kennen via Hans van Mierlo, met wie zij in de jaren
’80 een relatie had.
Zij had zich toen al verdiept in de louche zaakjes van de CIA,
kende CIA-dissident Philip Agee en was lid van de PSP en daarna van de SP.
Ook doorzag zij de ware problematiek rond de Zionisten
en de Palestijnen in Libanon, op de Westbank en in de
Gazastrook en sprak daarover met Yasser Arafat en met
westerse politici en media.
Dat maakte haar volgens onze inschatting tot een gelijkwaardig doelwit als
haar echtgenoot, zowel voor Zionistische haviken als voor CIA en Illuminati.
Wellicht heeft zij daarover waarschuwingen en een ultiem signaal ontvangen.
Van meet af aan gaan wij er dan ook van uit, dat Wim Duisenberg op die
Zuidfranse zondagochtend in zijn zwembad werd gedood door electrocutie.
Clean. En zéker ‘enkele dagen later’: absoluut onbewijsbaar!

Kennelijk bevinden we ons nu dus op een spoor dat ondanks de
inmiddels elf verstreken jaren sinds het verscheiden van Duitenberg
nog redelijk warm is. En afgaande op de bodylanguage van onze
monetaire leidsvrouwe bewegen we ons nog altijd in de juiste richting.
We zijn immers op zoek naar Illuminati en daar lijkt Chrisitine na haar
aanstelling bij het IMF direct bij te zijn ingelijfd.
Kennelijk moeten vrouwelijke Bilderbergleden het doen
met een opzichtige broche, terwijl mannelijke toetreders
tot deze degeneratensekte de geitenkop van Bapahomet
mee naar huis mogen nemen.
Het ontbreekt er nog maar aan dat men niet braaf
“akela we doen ons best “ geacht wordt uit te kramen,
maar dat kan natuurlijk nog komen.
En wellicht wordt het zelfs nóg gekker…..

Hoofdstuk 4. CHristine’s underwear #2
Toen Christine in 2013 aantrad als nieuwe akela in het statige paleis waarin
het I.M.F. en de Wereldbank kantoor houden, trof ze een rommelige
werkkamer aan waarin de ranzige dampen van mannenzweet, verdroogd
sperma,urine en damesparfum de atmosfeer onaangenaam bezwangerden.
Dat dankte ze aan haar ambstvoorganger, de oversekste
Zionistische frustraat Dominique Strauss Kahn, die met
enig geweld door de heilige Hermandad achter zijn
bureau was aangehouden en afgevoerd.
Hoe ánders was die glansloze aftocht dan toen ze Monsieur Strauss Kahn kort
tevoren nog had ontmoet en hij haar amicaal
toefluisterde, dat zijn hart sneller ging kloppen
bij de gedachte dat zij straks op de zetel zou
plaatsnemen waarin hij zoveel secretaressen en
koffiedames het leven zuur had gemaakt.
Ze hoort hem nog fluisteren dat hij zijn neus t.z.t. graag eens in háár zaken zou
komen steken, maar dat zal er na de politieinval zeker niet meer van komen!
“Hé”, zuchtte ze opgelucht, “da’s een hele zorg minder!”

Want met DSK hadden de Verenigde
Naties een seriematige aanrander en
misbruiker in huis gehaald, die zichzelf
een hele kerel vond maar in feite niet
anders was dan een ziekelijk
scharminkel van het Berlusconi-allooi.
Dat soort aftandse impotente
viagraslokkers kan niet met de kleffe
tengels van dames afblijven en
meent dat zij zich vanwege geld en
posititie letterlijk álles kunnen
permitteren.
Omdat Lagarde een doortastende manager is die direct orde op zaken stelde
en daarbij letterlijk het hemd nader dan de rok liet zijn, kon zij al snel uit de
eerste hand melden, dat Strauss Kahn zich er dan wel op voorstond dat hij een
geweldenaar was, maar dat hij in feite slechts wat kleingeld in zijn buidel had.

Dat deed zelfs schreeuwlelijk Silvio verbleken, want die bedient zich al
jarenlang van flexibele hulpmiddelen bij zijn bunga-bunga gestuntel.

Zionisten van het minderwaardige
slag dat Strauss Kahn representeert,
zijn drijfveren achter het New World
Order complot en horen niet vrij rond
te lopen maar langdurig in het cachot
te logeren.
Het is tekekend voor de ziekelijke grootheidswaan van
zulk een seksitisch parvenue, dat hij aanvankelijk alles
meende kunnen afwimpelen en daarbij keer op keer
liet blijken, dat hij geen grein respect heeft voor
vrouwen en zichzelf overal mijlenhoog boven
verheven voelt.
Zwijgen, ontkennen en
minimaliseren zijn al
sinds mensenheugenis
de enige wapens die in
het nauw gedreven
machtmisbruikers
weten te hanteren en
DSK maakt daarop geen uitzondering. Al benaderd hij met dit gebaar
waarschijnlijk wel de juist omvang van het wormvormig aanhangsel waarmee
de misdaad werd gepleegd.
Het ging hier in geen geval over de dikte van het strafdossier!

Als topmanager van het IMF beheert Christine
Lagarde een miljardenfortuin dat eigendom is van
alle in het fonds participerende landen, maar waar
geen enkel normaal mens zicht op heeft.
Datzelfde geldt overigens voor de nog veel kapitaalkrachtiger
Wereldbank, die momenteel wordt geleid door de in Zuid-Korea
geboren en naar de VS geëmigreerde Dr. Jim Yong Kim, waarvan
het niet aannemelijk lijkt dat hij iets met Skull and Bones
van doen heeft.
Dat gold echter wél voor fanatieke Zionist Paul Wolfowitz,
die president van de Wereldbank was van 1 juni 2005 tot 17 mei 2007 toen hij
in opspraak kwam wegens sjoemelarijen.
Wolfowitz’ opvolger, Robert B. Zoellick, werkte tot juni 2007 bij Goldman
Sachs, de subversieve zakenbank die nauwe banden heeft met de Illuminati.
Terug nu naar het IMF, waar Lagarde kort na haar
aantreden in 2013 door Philippine de Rothschild zelve (die
nog geen jaar later zou overlijden) werd ingelijfd bij de

Illuminati en dus ook de aan krankzinnigheid grenzende
NOW-doelstellingen zal moeten nastreven.
Zoals u ziet is dit verhaal minder warrig dan het nu en dan
wellicht schijnt en wordt er welbewust naar een gesteld doel gewerkt.
Dat is mooi, want zo raken ook wij de draad niet kwijt.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat Christine vanuit de
executive board van het IMF haar middelvinger zal opheffen in
de richting van het rapaille dat zich de mondiale hegemonie
denkt te gaan toeëigenen.
Geen enkele official die de afgelopen halve eeuw in enige hoge
functie op megabestuurlijk en macrofinancieel niveau werd
gekozen of benoemd heeft zich, naar het schijnt, aan de
wurgende greep van de Illuminati kunnen onttrekken of kon daartegen
substantiële weerstand bieden.
We hebben gezien hoe het John F. Kennedy
verging nadat hij zijn voornemen bekend
maakte om tegen de samenzwering van de
Illuminati actie te ondernemen.
We zagen immers hoe op klaarlichte dag in het bijzijn
van duizenden toeschouwers een president werd
afgeschoten alsof het ongedierte betrof en hoe men
een stroman liet opdraaien voor een moord die
feitelijk vanuit Washington gepland en gedirigeerd
was.
Vanuit de autonome stadsstaat Columbia om precies
te zijn, waar Illuminati ongrijpbaar zijn.

Kennedy was eigenlijk zijn tijd vér vooruit en sneed al in
1961 de Illuminati de pas af door een plan te noemen dat
feitelijk geheim had moeten blijven: weather control!
Dat hij dit naar buiten bracht
in een toespraak voor de
Verenigde Naties – ook toen al het rovershol van
waaruit de NWO met gemeenschapgelden werd
opgetuigd - zal zéker aan zijn vroegtijdige dood
hebben bijgedragen.
U begrijpt nu waarschijnlijk wel, waarom het vrij zinloos is om te zoeken naar
een Amerikaanse president van ná JFK die vrij is van banden met de NWO?
Want die zou zonder enig pardon uit de weg zijn geruimd!
Nu snapt u meteen ook waarom Hillary
Clinton onlangs werd gekiekt terwijl ze op
een bospad in gesprek was met David
Rockefeller.
Want net zoals Bill het fiat en de steun
van de Illuminati nodig had om zíjn
presidentschap te overleven, zo geldt dat
evenzeer voor Hillary.
En daarom ook geldt voorDonald Trump:
“Tot hier en niet verder!”

We hebben er geen benul van wat er in
februari 1945 in werkelijkheid is
besproken tijdens de conferentie van
Jalta op de Krim, maar zeker is wél dat
Joszef Stalin weigerde om Russisch
grondgebied te verlaten omdat hij voorzag dat men zijn vliegtuig neer zou
schieten zodra dat in vijandig luchtruim zou komen.
Met de kennis van nu heeft het er de
schijn van dat er destijds al een
verdeel en heersconcept op tafel
heeft gelegen, waarbij Rooseveld,
Stalin en Churchil de mondiale koek
verdeelden en daarbij zochten naar
nog een vierde colonne, die door de
Chinese Volksrepubliek gevormd zou moeten worden.
Bedenk daarbij, de Churchil het Gemenebest vertegenwoordigde dat destijds
een groot deel van de aardbol omspande: van Nova Scotia tot aan de
kroonkolonie Hong Kong en vanaf de Falklands tot Australië en NieuwZeeland!
Het past dus goed in het plan dat Moa Zedong al op 1 oktober 1949 de
Volksrepubliek China uitriep en de Grote Sprong Voorwaarts van start kon
gaan.
Hoe toevallig was dat eigenlijk?

Het is allang geen geheim meer, dat zowel de Rockefellers als de Rothschilds
de Chinese Revolutie financierden en dat zij Mao Zedong aan
de macht brachten en in het zadel hielden.
De veel geroemde 1kindpolitiek kwam ogenschijnlijk uit
Mao’s koker, maar lijkt verdacht veel op de mondiale
modellen die al in de vijftiger jaren in de Bilderberggroep
rondzongen.
Tijdens de Bilderbergconferenties zijn
wapenhandel en het accumuleren van
gewapende conflicten overigens vaste
toppics in de verborgen agenda’s van
achterkamergroepen.
Dit allemaal wetende, moet het voor David Rockefeller wel een hard gelag zijn
geweest dat noch 9.11, noch de Irak Oorlog 2003, noch de Lehman Brothers
downfall van 2008 tot het gewenste resultaat hebben geleid.
What’s next?

Hoewel er van Christine Lagarde geen Zionistische roots bekend zijn en zij
alleen tijdens haar stage in Washington voor het jiddische
congreslid William Cohen heeft gewerkt, draagt ze op
deze foto toch iets wat op een jodenster lijkt.
Misschien is ze op weg naar een afspraak voor een
boswandeling met David Rockefeller, want als IMF-bazin
zal er nu en dan wel een confidentieel gesprek met
representanten van de Illuminati op de agenda staan.
David bakt ze graag bruin als hij quotes uitbraakt zoals ook hier weer te zien is.
Redacties van media, die je zélf al een halve eeuw in de kapitalistische
houdgreep hebt, omslachtig
gaan bedanken voor hun
discretie in de berichtgeving, is
wel de absolute limit.
Hopelijk stijgt men bij
Washington Post, New York Times, Time Magazine en Herald Tribune boven
zichzelf uit en zet dat kapitalistische janhagel eindelijk eens echt in het
middernachtzonnetje waarin ze thuishoren.
Als dat zou gebeuren dan is er een frisse kans, dat de hele kwaadaardige
bejaardenkliek vanaf Rupert Murdoch en David Rockefeller tot de neven
Rothschild, Larry Silverstein, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld cum suis acuut
ademnood krijgt en door hetzelfde soort verstikking het lootje legt als de
population reducing sprays waarop zij de hele mensheid willen trakteren.

We laten daarom Christine nog één keer aan het
woord, die vanuit haar officezetel in de van haar
bekende gebarentaal uitlegt, hoe enorm omvangrijk
dit conspirancy network
wel niet is.
Zij is inmiddels perfect in dat wereldje
ingeschoten en weet precies hoe in Washington,
New York, Londen, Parijs, Brussel, Moskou, Beying, Damascus, Jeruzalem en
Vaticaanstad de hazen lopen.
Als wij het goed begrijpen dan is het grote gevaar niet te duchten van de kliek
aftandse bejaarden, maar is het de psychopatisch gehersenspoelde jonge
garde die op volstrekt gewetenloze wijze het vuile werk zal gaan opknappen.
Dan moet u denken aan typen als Bill Gates en aan het conglomeraat
biochemische acrobaten van Monsanto, Bayer, BASF, Roche, HAARP,
Chemtrail, PRISM cum suis, die al volop met de verdelgingsacties bezig zijn
en regeringen naar hun pijpen laten dansen als zijn het pinoccio’s.
Van Royale typen als Trix, Elisabeth en Philip valt niets te duchten, maar
wél adiviseert Christine ons om béter voor ons uiterlijk te blijven zorgen!

Prins Philip

Hoofdstuk 5. Gekkenwerk
In de quote van David Rockefeller lazen we
in het vorige hoofdstuk feitelijk al, dat deze
schatrijke besefgestoorde bejaarde zichzelf
en zijn kapitalistenclan tot een intellectueel
elitaire kaste rekent, die universumhoog verheven is boven het onontwikkelde
en geestelijk primitieve gajes waarmee de aarde overbevokt is geraakt.
We hebben het hier dus over een
zogenaamde upperclass, die na eeuwenlange
inteelt d.m.v. opgelegde partnerkeuze vanuit
een nauw omgrensde vijver vol elitair
geachte guppies, ieder vermogen tot normaal
menselijk denken, doen en handelen volledig
is kwijtgeraakt. Degeneratie heet dat!

Darwin, Mendel en talloze andere geleerden in de genetica zouden zulk een
vergaarbak vol hersenzieke aanbaksels meteen verkopen aan een
kunstmestfabrikant, maar in London, Washington en Vaticaanstad koestert men
die misgeboorten als waren het edelstenen.

Dat men in dit tijdgewricht nog altijd geen uniforme wereldomspannende
valuta-eenheid zou kennen is natuurlijk onzin, want we kunnen bijv. al
tientallen jaren bijna overal terecht met dollars of zijn die vrijwel op iedere
metrapolistische straathoek eenvoudig om te wisselen.

De enige partijen die zakelijk hinder ondervinden van
wisselkoersen zijn de banken, de beurshyena’s en de
internationale handelsbedrijven, maar voor meer dan 99.9% van de mensheid
blijft het lood om oud ijzer of men de eigen valuta tegen een andere
munteenheid moet omwisselen bij een buitenlandse reis of transactie.
Dat geeft dikwijls juist wat extra cachet aan zo’n reis of
aan het boodschappen doen in een grensstreek.
Bovendien moet men alert zijn op wisseltrucs en dat zet
aan tot omrekenen en bij de les blijven.
Tenslotte is er nog nooit iemand dommer geworden van het
gebruiken van de eigen hersens!
Spotvogel herinnert zich nog levendig de vele onderzoekreizen door het Europa
ten tijde van het IJzeren Gordijn waarbij Duitse Marken, Ostmarken, Poolse
Slotysch, Tjechische kronen, Oostenrijkse Schillings, Hongaarse Forinten,
Roemeense Lei’s en Joegoslavische Dinars nodig waren.
Wisselen was nooit een probleem, maar de grenspassage’s waren écht lastig!

Achteraf weten we, dat die
hele oost-west kladderadatsch
vooraf gepland was aan de
Krim, zodat de verwende
westerlingen alvast zouden
kunnen wennen aan een alom
tegenwoordige overheid, die
letterlijk op álles controle
uitoefende.
Dat is er ook de reden van, dat er na “Die Wende”en de
val van de Berlijnse Muur geen processen volgden tegen
de kliek van Erich Honnecker en zijn ruim 100.000
koppen tellend Stasi-apparaat, dat 48 jaar lang de meest
afschuwekkende misdaden tegen de menselijkheid had
begaan.

Maar met de kennis van Nu kan gemakkelijk worden
ingevuld, dat de Communistische Heilstaat tussen Elbe
en Oder destijds een uitermate boeiend studieobject
moet zijn geweest voor de Illuminati, om er de vitaliteit
van hun eigen plannen aan te kunnen toesten.
Die blijken dus, zélfs bij de meest extreme repressie en het meest omvangrijke
overheidsapparaat, hoogstens een halve eeuw houdbaar te zijn.

Daarom is men bij de Illuminati reuze verguld met het
existeren van Kim Yong Un, die op een bijna
koldereseke wijze het Noord-Koreaanse volk aan de
ultra korte lijn houdt
Met wat geluk kunnen zodoende van tijd tot tijd televisiekijkers in het (nog)
vrije westen zich alvast inleven in de
spontaniteit en de ontwapenende
openhartigheid waarmee belangrijk nieuws
tot in de huiskamers doordringt.

Caudillo Kim windt er geen doekjes om en rekent
ongenadig af met suffende-, dromende- en gewoon
slapende leden van zijn regering en generale staf.

Wanneer wij tenminste dát onderdeel van de Kim-approach in onze
Grondwet verankerd zouden kunnen krijgen, dan opende dat onbegrensde
mogelijkheden om van onbekwame bestuurders en politici af te komen.
Als dát toch eens zou kunnen!
Overigens valt er natuurlijk ook wel wat te
zeggen voor een bestuurlijk leider die de handen
laat wapperen en die zelf in het levensonderhoud
van zijn gezin kan voorzien, zoals in buurland
China destijds de Grote Roerganger bindend
heeft voorgeschreven.
Ziet u Rutte, Michel, Hollande of Merkel al zo
bezig?
Die kunnen nog geen goudvis in het aquarium
vangen!

Het Noord-Koreaanse Leger beschikt over infanteristen die een ware
vliegende brigade vormen en heeft daarnaast erg veel vrouwelijke
stoottroepen, die vooral uitmunten tijdens de talloze parades, defilé’s en
andere manifestaties waarin Kim zijn onaantastbare onoverwinnelijkheid
meent te kunnen demonstreren.

Wellicht vindt u dit een belachelijke vertoning, maar de Illuminati zouden
apetrots zijn met zulk een strijdbare vredesmacht onderaanvoering van
…….Christine Lagarde uiteraard!

In het beklagenswaardige Noord-Korea van
de Kim-dynastie springen aankomende
dictators saluerend en in vol ornaat uit de
moederschoot en worden net zolang
gevoed met muildiermelk totdat ze zélf
geloven dat ze een machtig heerser zijn.
Omdat tegenspraak strafbaar
is en direct standrechtelijk wordt verrekend, menen alle Kim
Yong-versies dat hun land het centrum van het universum is en
dat alles om de grote leider draait.
Wij wijzen de wereldmachtbeluste Iluminati van de New World
Order er nu maar alvast op, dat de onverschokken Kim Yong Un
weliswaar de achternaam heeft van een gecastreerde ezel,
maar op het strijdtoneel een geducht tegenstander zal blijken
te zijn.
Dagelijks is hij urenlang in touw om zijn troepen te inspecteren en de
manschappen blijven al die tijd stram in de houding staan om te tonen aan
natie en wereld, dat het Noord-Koreaanse leger altijd paraat is.

Dát zal indruk maken!

Tóch is het falikant fout om Kim als schertsfiguur af te schilderen, want op de
keeper beschouwd is hij niet slechter of beter dan het NWO-rapaille.
In eigen land onderdrukt hij de
bevolking en voert wrede
slachtingen uit onder
Christenen die zich niet tot het
communisme willen bekeren.
Militairen die weigeren om te
schieten op weerloze
landgenoten, worden zonder
pardon gefusilleerd door hun
collega’s.

Het is niet echt vreemd dat er weinig Noord-Koreanen zijn die zich openlijk
durven te verzetten tegen het schrikbewind van hun alleenheerser en daarin
lijkt nu al een blauwdruk schuil te
gaan van de Brave New World die
de Rockefellers, de Rothschilds, het
Vaticaan en andere Illuminati als
ideaalbeeld voor Moeder Aarde
zien. Zij zélf leveren het benodigde
wapentuig en de munitie wel, want
de productieunits draaien al sinds
Vietnam op volle toeren.

Voor de duidelijkheid laten we hier even
zien waar Noord-Korea ligt op het
oostelijke randje van het Aziatische
continent, met als buurlanden de
Chinese Volksrepubliek, Zuid-Korea en
Japan.
Dit laatste land is nucleair ervaringsdeskundige, dankzij het feit dat Uncle
Samuel daar tot tweemaal toe een atoombom tot ontploffing bracht en er in
2011 in Fukushima een kernreactor explodeerde.

Het is dus volkomen begrijpelijk, dat de nucleaire ambities van Kim Yong Un
in de Oost-Aziatische regio waar meer dan een miljard mensen leven, niet met
tromgeroffel en trompetgeschal wordt begroet.
Daar ligt Kim absoluut niet wakker van en hij walst
gewoon voort met zijn nucleaire agenda, waarvan
het geen twijfel lijdt dat de Illuminati hem daarbij
van dienst zijn door toelevering van essentiële
grondstoffen om überhaupt een functionerend
nucleair explosief te kúnnen construeren.
We zien hier de grote leider aan het werk achter
het paneel waarmee zijn eerste kernbom tot
detonatie werd gebracht en waarop de explosie te volgen is.
Dat oogt nogal amateuristisch!
Desalniettemin ging het onding ondergronds af en waren
schokgolven daarvan op tal van plaatsen waarneembaar.

Kort daarop liet Kim Yong Un via de beminnelijke journaalmedewerkster op
deigende toon weten, dat Noord-Korea klaar was om al haar vijanden te
verpletteren.
Dat deed ons denken aan de muis en de olifant die stampend een brug over
liepen!

Nucleaire detonaties in de publieke ruimte – ook als die ruimte zich bevindt in
een dictatoriaal land- moeten altijd serieus worden genomen, alleen al omdat
de alom aanwezige achtergrondstraling
hierdoor toeneemt.
Om enigszins inzichtelijk te maken hoe
zo’n kernbom werkt is de nevenstaande
schematische duiding wellicht dienstig .
Het gelukte Oppenheimer al in 1944 om
zulke monsterlijke vernietigingswapens te
construeren, dus wat dat betreft loopt Kim
een paar jaar achter.

Ook wanneer we er een overzicht bij halen
waarop alle tot dusverre tot ontploffing
gebrachte kernwapens zijn opgenomen, is er
weinig reden voor Kim om rondedansjes op
zijn fussiladeplaats te gaan maken.
De grote leider met het doodzieke ego loopt
weliwaar in de pas met nucleaire dwergen
als India en Pakistan, maar valt volledig in
het niet bij de grote drie – USA, Rusland en
Frankrijk – die de mondiale biosfeer bijna
1500x verrijkten met miljoenen gigsasieverts
aan kankerverwekkende isotopen.

Het geesteszieke denkraam van Kim
wordt nog extra geacentueerd door de
quote die hij na deze eerste
atoomexplosie de virtuele ether in
stuurde:
In nucleaire termen beschikt hij nu dus
over pijl en boog!

Er lijkt vooralsnog weinig reden te zijn
om de nucleaire dreiging van NoordKorea erg serieus te nemen. Dat Kim
inmiddels over kruisraketten beschikt
die hij eventueel met kernlading zou
kunnen uitrusten, is uitsluitend
unheimisch voor buurland Zuid-Korea,
dat al decennialang kampt met
dreigende taal vanuit het noorden.
Kruisraketten die over zee richting
Japan worden afgevuurd zullen meteen worden onderschept, de States liggen te
ver weg om getroffen te worden en een bom op China zal het einde betekenen
van Pyongyang en omgeving.
Beschouwt u Kim Yong Un dus maar als een eigentijdse versie van de muis die
brulde, dan richten wij ons weer op de échte problemen die de wereldvrede
bedreigen en die al aan meer dan tweehonderd landgenoten het leven kostten.
Dat doen we in deel 4 van deze serie: DE ONDERSTE STEEN.

En vergeet u intussen niet …….

(Wordt vervolgd!)
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