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De Telegraaf   02-05-2017 
Stampvolle wegen zullen steeds vaker voorkomen als er niet miljarden extra worden 
geïnvesteerd, zeggen tal van organisaties en politici.  
Foto: Hollandse Hoogte  

Schade door stagnatie op weg, spoor en 
in lucht verveelvoudigt 

Nederland slibt dicht  
Vandaag, 05:30 Alexander BakkerPaul Eldering  

 
Om dit element te tonen dient u cookies te accepteren voor de telegraaf. Dit kan 

in verschillende niveaus. Klik hier voor meer informatie.  
 

DEN HAAG - Nederland loopt aan alle kanten muurvast. Verkeersinfarcten op de weg, 
het spoor, in steden en in de lucht verlammen mobiliteit en economie. Die schade dreigt 
te verveelvoudigen, blijkt uit een alarmerend rapport van het ministerie van 
Infrastructuur. Daarom zijn er miljarden euro’s extra nodig, vinden tientallen 
organisaties.  

„De situatie is alarmerend. De minister van Infrastructuur heeft alle middelen 
uitgeknepen. De opleving na de crisis is onderschat. Eén procent economische 
groei zorgt voor 9% meer files. Vooral tussen Amsterdam, Den Haag, Breda, 
Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Utrecht is er geen doorkomen meer aan. 
Stadscentra slibben dicht en ook toevoerwegen en overvolle treintrajecten zijn 
een acuut probleem”, stelt woordvoerder Edwin van Scherrenburg van 
ondernemersorganisatie VNO/MKB.  

Met de nachtmerrie van de Merwedebrug vers in het geheugen vraagt 
exportorganisatie Evofenedex extra aandacht voor verouderde bruggen, tunnels 
en sluizen. 

LEES MEER: Stilstaan is geen optie  
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Inleiding 
Wanneer wij luisteren naar de politici en andere overheidsambtenaren 
leven wij in een prachtig land waarin alles optimaal is geregeld. De 
overheden geven zichzelf een vette tien, en de burgers die het daarmee 
oneens zijn, zijn in hun ogen maar onwillige dwarsliggers. De democratie 
wordt geroemd, en wij zouden in het meest vruchtbare democratische 
werelddeel of zelfs land leven. 
“Ons mooie land”, dat hoort men alom door de overheden zeggen. 
Kijk en lees eens brochures 934 en 994  www.pentahof.nl 
 
Is ons land werkelijk zo mooi?  Of was ons land ooit mooi en hebben alle 
verfraaiingen nadien ons land en landschap vervuild? Kijk eens 50 jaar 
terug, of ook 100 jaar terug naar de infrastructuur.  Er is in 50 jaar tijd 
een enorm wegennet aangelegd om de miljoenen auto’s die wij rijk zijn 
van her naar der te laten rijden, zonder al te grote files.  Er is een enorm 
spoorwegennet aangelegd, met de nodige ontsieringen in het landschap, 
kijk alleen maar naar de Betuwelijn.  Er zijn enorm veel windmolens 
geplaatst in ons land om zogenaamde groene stroom op te wekken.  Het 
zijn kunstmatige opstakels in het landschap als bewijs van onze 
afhankelijkheid/kwestbaarheid van electra en onze hang naar gemak. We 
nemen die landschapsontsiering op de koop toe. Dit terwijl er schone en 
goedkope energie-opwekking mogelijk is o.a. via uitvindingen van Tesla 
en anderen.  Kijk ook eens wat een grote tot zeer grote veestallen er de 
afgelopen jaren zijn verrezen naast oude kleine stalletjes, of geheel 
nieuwe projecten. De vleesconsumptie waardoor velen ziek worden moet 
immers doorgang kunnen vinden.  En de vele nieuwe stadswijken en 
woonwijken die er bijkomen, want nu ja een ieder wil een dak boven z’n 
hoofd hebben. De bevolking groeit en dan nog een groot aantal 
vluchtelingen erbij.  De industrieterreinen groeien eveneens uit hun jasje 
en moeten steeds uitbreiden, ……. Totdat er geen ruimte meer overblijft.  
Wie oude afbeeldingen van het Westland bekijkt, zeg maar van 50 tot 70 
jaar terug, en nu een fotoboek over het Westland ernaast legt, ziet dat het 
Westland helemaal volgebouwd is, één glazen stad.  Nederland mag er 
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zich dan op beroemen de 2e grootste exporteur te zijn ter wereld van 
groeten en fruit, maar daaraan hangt wel; een prijskaartje.  
 

 
 
De geschiedenis herhaalt zich. Ze laat sporen na in mensen en in 
samenlevingen.  Nederland was lang hét toonbeeld in de wereld van 
tolerantie en conflictmijdende politiek.  Wij dragen nog die erfenis van 
onze voorgeslachten. Waneer wij de geschiedenis van onze vaderen 
bekijken, is het een optelsom van allerlei op feiten gebaseerde verhalen. 
Nederland was en is nogsteeds een grote handelsnatie, wat een erfenis 
met zich meebrengt. Allerlei landen en volken zijn in ons land 
vertegenwoordigd. Er zijn in ons land grote cultuurverschillen 
waarneembaar.  Ons land is vooral getekend door godsdienst- en 
vrijheidsoorlogen.  Maarten van Boven, directeur van het Nationaal 
Archief schrijft er het volgende over: 
 
We dragen de erfenis van eeuwen, vaak zonder ons ervan bewust te zijn.  
Onze voorgeschiedenis is een optelsom  van prachtige verhalen. Over 
koningen en ridders, waaghalzen en sukkelaars. Over moord en 
doodslag, liefde en macht. Bovenal is het goed om te weten ‘waar we 
vandaan komen”,  als er wordt gesproken over identiteit, normen en 
waarden. Want wat had die ‘verlichting’ in Nederland nu te betekenen, 
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of de christelijke leer, de koopmansgeest of de klassenstrijd?  Soms was 
ons verleden heroïsch, zoals bij de Geuzen of de Nederlandse 
kunstenaars. Schaamteloos was het ook, zoals bij de slavenhandel of de 
koloniale onderdrukking. In oorlogen en natuurgeweld werd het verhaal 
vaak tragisch. We zijn het allemaal geweest: slachtoffer en agressor, 
voetveeg en wereldmacht, angsthaas en gidsland. Wat we er ook van 
vinden, kennis van het verleden voedt ons begrip van het heden.  (tot 
zover Maarten van Boven).   
 
 
Vrijheid 
Het is volgens dr. Maarten Berg, zie zijn boek ‘Een studie over de 
slechtheid van de Staat’, deel 1, p.17, met de vrijheid in Nederland slecht 
gesteld. Er is volgens hem geen vooruitgang, maar achteruitgang t.o.z.v. 
200 jaar geleden.  De bemoeizucht van de overheid rijst de pan uit. Regels 
op regels  worden bedacht en 
uitgevaardigd, met de daarbij in dienst 
genomen ambtenaren om ons te 
controleren of wij die regels wel naleven.  
Op economisch gebied bestaat er 
nauwelijks vrijheid in ons land. De 
overheid heeft het rechtsmonopolie en 
zou voor ons recht zorgdragen zodat er 
orde is.  Burgers zouden een soort 
stilzwijgende overeenkomst met de 
overheid hebben waarbij zij hun 
vrijheden hebben opgegeven in ruil voor 
bescherming. Wie echter beschermt de 
wapenloze burgers tegen de overheid die 
zich het recht toekent om wél geweld te 
mogen gebruiken en de burgers onrecht aandoet? 
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Levensergernissen       
 30-01-2017 (door PF vd Meer jr) 

Ergernissen die ons leven minder aangenaam maken of ons beperken 
in onze vrijheid of levenswil. Levenswil bedoel ik dat je niet kunt leven 
zoals je zou willen leven: vanuit je hart. 

1. Overheid / ambtenarij  vergunningen, dwangsommen, 
vriendjes politiek, afschuiven,  geldverslindende zinloze projecten, 
politiestaat, controle 
 

2. Buitenlanders   integratie gaat nooit werken, 
Nederland is van blanke Nederlanders, vreemde goden, culturen 
en gebruiken 
 

3. Afhankelijkheid   afhankelijk van multinationals, 
olie, gas, water, stroom 
 

4. Geldsysteem   macht, banken, hypotheken, 
geld is lucht 
 

5. Religies    zijn gebaseerd op macht, angst, 
geld, geweld, dwang, onderdrukking, vrijheidsbeperking in denken 
en leven 
 

6. Media    leugens, reclames, linkse 
liberale programma’s   
 

7. Rassenvermenging   rassenvermenging wat 
gepromoot wordt door de media  scholen, reclames, billboards 
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8. Ongelijkheid van inkomen  advocaat vergeleken met een 
verpleegster of boer 
 

9. Horizonvervuiling    windmolens, mega stallen, 
industrieterreinen, kantoren, flats 
 

10. Milieuverontreiniging  chemtrails gifstoffen 
wolmanzouten, neonicotoiden, Monsanto, Bayer, watervervuiling, 
zwerfafval in de bossen en langs wegen,  
 

11. Eu, Brussel, Europa   invloed van Amerika en Israel / 
joden, Bilderberg,   (de Cabal- khazaren) 
 

12. Natuur misbruik   economie is belangrijker dan 
de natuur, bijensterfte, dierenmishandeling in stallen en 
slachterijen, grond wordt opgeofferd voor industrie, bomenkap,  
 

13. Gezondheid   straling, gifstoffen in voedsel, 
leugens mbt ingredienten van producten, vaccinaties,       
 

14. Doofpotten    in gezondheidszorg, regering, 
jeugdzorg,  peadofilie        

 
15. Oorlogen    oorlog draait om geld en 
macht, kost miljoenen levens,  kost miljarden aan geld en energie, 
brengt de natuur enorme schade toe,                                                     

Wij leven in een land waarin het dagelijks leven ons veel ergernissen 
oplevert. Deze ergernissen zorgen voor veel spanning die negatief op 
het lichaam inwerkt en daar de oorzaak wordt van velerlei kwalen. 
Deze ergernissen moeten we stoppen en niet meer toelaten in ons 
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land en lichaam.         
Wat een samenleving zal het zijn als deze ergernissen er niet meer zijn! 

Ergernissen:  Zefanja 1: 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, 
spreekt JHWH. 

3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de 

vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen 

met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, 

spreekt JHWH. 

Mattheus 13: 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 

vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer 

wereld. 

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen 

uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, 

die de ongerechtigheid doen; 

42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening 

zijn en knersing der tanden. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het 

Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 
Mattheus 18:7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is 
noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien 
mens, door welken de ergernis komt! 

http://www.dereunie.info/index.php/nuttige-links 

Op bovenstaande website is veel te vertellen over bevriende 
organisaties en initiatieven. 

Op andere pagina's van deze website ben jer al een paar tegengekomen: 

1. Veel actueler door snel schakelen, feedback en suggesties dan 
een website kan zijn, is onze Facebookpagina Vrije Mens . 
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2. Wil je eens verdiepen in wat er zoal in de juridische wereld om 
gaat en wie waar werkt, neem dan eens een kijkje op Mr. 
Online 

3. Ben je benieuwd waarom "aanslagen" en bekeuringen altijd in 
hoofdletters geschreven worden? Of waaraom de overheid jou 
als staatsburger en melkkoe beschouwd, omdat de Nederlandse 
Wet geen Mensen, maar alleen PERSONEN kent? Op Ik Claim 
Mijn Naam wordt uit de doeken gedaan waarom dit is en 
waarom de mensenrechten in dit land geen wettelijke basis 
hebben. 

 In onze workshops met de bijbehorende voorbeeldbrieven wordt niet 
alleen vaak verwezen naar het Gelijkheidsbeginsel, art. 1 van onze 
Grondwet, maar ook naar de veelgeprezen uitzending van VPRO 
"Tegenlicht", waarin glashelder uiteen gezet wordt hoe onze 
"volksvertegenwoordigers" NIETS nalaten, nagelaten hebben en in de 
toekomst na zullen laten om hun rijke vriendjes met geheime 
belastingakkoorden duizenden miljarden euro's toe te schuiven en 
tegelijkertijd hun kiezers confronteren met de ene bezuiniging na de 
andere. De uitzending is hier terug te zien: 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/tax-free-tour.html 

Vrijstaat Wonderland is de naam van het soevereine staatje, wat op 21 
september 2015 uitgeroepen is op een strook land tussen Nederland en 
Duitsland. We willen daar in de toekomst experimenteren met radicaal 
andere ideeën over hoe je een land(je) kunt runnen. Helaas zijn 
Nederland en Duitsland zeer beducht voor deze politieke splijtzwam en 
wordt politiegeweld niet geschuwd om ons uit ons land te verjagen. 

Op de startpagina van de website kun je lezen dat juridisch de Staat der 
Nederlanden geen wettig bestaan kent, maar door voortdurende 
oorlogshandelingen na 1795 aan ons opgedrongen is. Volgens het 
internationaal staatsrecht en het volkerenrecht behoort ons land nog 
steeds toe aan de Bataafse Republiek. Maar er zal nog heel wat water 
door de Maas stromen, voordat iedere Nederlander begrijpen kan welke 
ongelofelijke potenties dat aan ons, bevolking, bieden kan. 
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Begin 2015 hadden wij het lumineuze idee om met de wanvertoning 
rondom de vliegtuigramp MH-17 tegelijkertijd de hypocriete moraal 
van de politiek aan de kaak te stellen met een burgerinitiatief. Wellicht 
enigszins naief dachten wij met gemak 40.000 handtekeningen bijeen te 
krijgen, als we de miljarden aan geheime belastingakkoorden zouden 
verdelen onder de nabestaanden van de slachtoffers uit de MH-17 ramp 
en onder alle belasting betalende Nederlanders. 
Met een grote mailcampagne onder bijna 8000 adressen en publiciteit 
op collega-websites hoopten wij in het hol van de weg  kijkende 
"volksvertegenwoordigers" (de Tweede Kamer) een aantal rake zaken te 
kunnen benoemen. Echter, die 40.000 handtekeningen zijn nog niet 
binnen. 
burgerinitiatief MH-17 

Wie meer wil weten over de belastingdienst, zie:   Zembla uitzending 
over de Broedkamer 
http://www.npo.nl/zembla/01-02-2017/VARA_101381843 
 
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/658747/brussel-
luchtkwaliteit-nederland-zorgelijk.html 

 
De luchtkwaliteit in Nederland geeft vooral vanwege de files ,,nog steeds 
reden tot ongerustheid''. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet ook 
beter. Bovendien moet Nederland zich meer inspannen voor de 
bescherming en het beheer van de natuur, door de druk vanuit de landbouw 
te verminderen. Ook de fijnstof uit de veestallen is zorgwekkend. 

Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering 
van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd. Vooral 
de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van 
overbemesting en de opeenhoping van stikstofdioxide en ozon in de lucht 
moeten worden aangepakt. 

Ondanks deze ,,uitdagingen”, aldus EU-commissaris Karmenu Vella 
(Milieu), ,,is Nederland al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid.” 
Nederland ,,scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels 
voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling''. 
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Vreemdelingen instroom 
Daar is reeds veel over te doen en veel over geschreven. Mede door 
Wilders houding.  Uitkeringsfraude, kijk er eens naar: 
 http://eindpunt.blogspot.de/2012/06/onderzoek-hoe-ernstig-is.html 
  
 
Ontaarding en beestachtig gedrag 
 
Hé, wat vreemd klinkt dat in onze oren, nl jezelf liefhebben!  Dan ben je 
toch een egoïst?   Wij kennen allen wel het beroemde gezegde dat van de 
historische Jezus afkomstig zou zijn om God boven alles lief te hebben, 
en de naaste gelijk jezelf.  
Het klinkt wellicht nog vreemder wanneer wij stellen dat de meeste 
mensen zichzelf niet liefhebben, en deswege ook God niet liefhebben en 
ook hun naaste niet.  De werkelijkheid toont deze stelling.  Immers, 
iedereen die verslaafd is aan het één of ander haat zichzelf, miskent zijn 
Schepper en schaadt zijn naaste ermee. Wie zijn/haar lichaam bezoedelt 
haat ook zichzelf. Wie jaloers, kwaadwillig, vloekt, scheldt, lastert….. 
die haat zichelf, en daarmee de Schepper en zijn naaste.  Al onze daden 
hebben gevolgen. Wij zijn en wij worden namelijk wat wij eten, denken 
en doen. Jezelf liefhebben is respect tonen voor de Schepper die ons zeer 
voortreffelijk heeft gemaakt. Hij heeft ons voorzien van een uitermate 
mooi en goed functionerend lichaam, waarin ook nog eens een 
levensgeest met bewustzijn aanwezig is. Hoe ga je daarmee om?  Dat ons 
lichaam voortreffelijk mooi en goed ontworpen en gebouwd is, is buiten 
kijf. Onze mond zit exact op de enige juiste plaats in ons lichaam. Stel 
dat onze oren in onze tenen zaten. Stel dat onze hersenen in onze 
vingertoppen zaten.  Nee, wij zijn zeer goed geschapen. Zouden wij 
onszelf niet liefhebben zodat wij uitermate goed voor ons lichaam en 
voor onze geest zouden zorgen?  Wie een nieuwe auto of ander nieuw 
voorwerp koopt of krijgt, is daar meestal heel zuinig op, poest het en 
houdt het goed schoon. Waarom doen zoveel mensen dat niet met hun 
kostbare lichaam? Waarom verwoesten wij de aarde, ons thuis en de 
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mooie natuur? Waarom gaan wij als de wilde dieren die uit een kooi 
worden losgelaten te keer, door de aarde onder onze voeten te 
vertrappen?  Waarom maken wij het land, steden en de landen in de 
wereld tot kunstmatige technische lustoorden, waaruit de natuur is 
verdreven en de onnatuur wordt aanbeden? Wij hebben ons eigen 
vaderland doorsneden met asfaltwegen en stalen railzen, beplant met 
afzichtelijke windmolens en lichtmasten, megastallen, industrieterreinen 
en ga zo maar door!  Waarom worden er oorlogen gevoerd, waarom 
schieten mensen zichzelf en anderen dood om onverklaarbare redenen?  
Waarom leven zoveel mensen als wilde dieren? De waanzin regeert, en 
dat lijkt normaal te worden geacht, rationeel, zoals men tijdens de 
Middeleeuwen de Heksenjacht ook rationeel vond.  In een krant stond het 
volgende verslag over “De slag aan den Amstel”, door Clinge 
Doorenbosch: 
 
“Als een bende wilde dieren, losgekomen uit hun kooi, was op dezen 
Zondagmiddag, het Olympische Tournooi. Als een bende Indianen, 
schreeuwend en sensatieziek, was op dezen Zondagmiddag, het 
Olympische publiek.  ’t Was een gillen en een brullen, van het 
allerlaagste soort, zoals nimmer van te vooren, in ons Holland werd 
gehoord.  A moest van het veld gedragen, B lag kermend in het gras,  ’t 
Gaf den indruk of men weer in negentienveertien was; Als het 
voetbalsport mag heeten, deze schande van vandaag? Velen die het 
zagen, zeggen Duid’lijk “Neen” op deze vraag.  Deze uiting van 
beschaving, doet de mens geen goed maar kwaad…. ’t Resultaat is geen 
verbroedring, maar vernieuwde volkenhaat”.  Clinge Doorenbosch.  
 
Niet alleen tot Nederland heeft de ‘gekte’ der mensen zich 
uitgestrekt, maar over de hele wereld heen. 
 
 
Nogmaals dit lied, met enkele aanvullingen: 
“Als een bende wilde dieren, losgekomen uit hun kooi, was op dezen 
Zondagmiddag (zaterdagmorgen 21-12-2013), het Olympische Tournooi 
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(het Puttense Sloperstournooi). Als een bende Indianen, schreeuwend en 
sensatieziek, was op dezen Zondagmiddag (sabbatsdag), het Olympische 
publiek (het Puttense zogenaamde Bevoegd Gezag der Handhavers en 
slopers).  ’t Was een gillen en een brullen, van het allerlaagste soort, 
zoals nimmer van te vooren, in ons Holland werd gehoord (’t was in het 
stille bos een hels kabaal van dieselmotoren der sloperswerktuigen en 
vrachtwagens, zoals dat daar tevoren nooit was gehoord).  A moest van 
het veld gedragen (het auditorium moest het veld ruimen), B lag kermend 
in het gras (verder werd er gesloopt en geraudoust met grof geweld, 
aangeplante boompjes werden niet ontzien),  ’t Gaf den indruk of men 
weer in negentienveertien was (men waande zich in 1940-1945 te zijn 
midden in het oorlogsgeweld); Als het voetbalsport mag heeten, deze 
schande van vandaag? (Wanneer dit ordehandhaving mag heeten, is dat 
de schande van vandaag!) Velen die het zagen, zeggen Duid’lijk “Neen” 
op deze vraag.  Deze uiting van beschaving (democratische handhaving 
of moderne Heksenjacht), doet de mens geen goed maar kwaad…. ’t 
Resultaat is geen verbroedring, maar vernieuwde volkenhaat” (odium 
hunai generie).  Clinge Doorenbosch.  
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vdiP-UVfvJ0 
 
H. Moolenburgh  arts op bovenstaande video 
Gepubliceerd op 15 mrt. 2016 

Huisarts dr. Hans Moolenburgh en auteur van verschillende 
boeken, waaronder 'U kunt meer dan u denkt', heeft veel gezien 
en meegemaakt in ruim vijftig jaar artsenpraktijk. Hij zag 
klachten ontstaan en veranderen en ontdekte de invloeden van 
onze maatschappij.  
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How Safe is Your Cell Phone?  

By David on 24 September 2016 GMT Corporate 
Crime,  Medical/Health  

‘ 



Onze eens zo mooie samenleving                          No.1033 
 

15 
 

       

 

 

Op dit moment beginnen bevolkingen eindelijk hun ogen uit te wrijven 
en te ontwaken uit een langdurige roes waarin zij gebracht waren. De 
grote omkering is aan de gang. Bekijk maar onderstaande websites en 
video’s. 

https://youtu.be/uaFPjDDR9XY  

“”Een vordering van 70mld gestolen geld neerleggen bij de overheid. 
Gepubliceerd op 15 mrt. 2016 
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WeAreChangeRotterdam in gesprek met Rob Otten van De Omkering over de AWBZ 

claim bij de Belastingdienst. De Omkering heeft besloten haar leden te adviseren een 

claim in te dienen van € 5.400 bij de Belastingdienst of deze direct te verrekenen in de 

belastingaangifte. 

De Groninger heeft ook miljarden te vorderen. Hou dit alsjeblieft in 
gedachten. Alles begint te borrelen. De rapen zijn gaar. Het 
stropdassen imperium krijgt het druk. Nee zeggen tegen de Oekraïne 
deal. De geldprintdiscussie. Het fenomenaal blootleggen van het elite 
rechtssysteem tegen ons door de heer Geert Wilders. Te zien op 
www.geensteil.nl [het neemt niet weg dat ik van mening ben dat de 
PVV gecontroleerde oppositie blijft]. Het AWBZ verhaal en ga zo maar 
door. Groet, K.”” 

 OnsGeld over debat geldcreatie; 'De geest is uit de fles' 
WeAreChangeRotterdam460 weergaven 

 
 https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/burgerinitiatief-ons-geld 

http://www.sdnl.nl/pdf/frits-veerman-wil-alle-hypotheekrente-terug.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=QKNmICfP_S4 

Het tijdperk van na Wereldoorlog 2 waarin wij nu leven beschikt over 
moderne communicatiemiddelen waardoor de wereld één groot dorp is 
geworden, één grote familie als mensheid.  Wij worden dan ook min of 
meer gedwongen om mondiaal, dwz op wereldniveu te denken en te 
handelen. In die ene wereldfamilie heersen verschillende religies, 
waarvan de illuminati willen dat ze één-wereldreligie gaan vormen. Alle 
religies zouden uit één en dezelfde bron afkomstig zijn. Het christendom 
gaat echter uit van het koningschap van Christus, Pantokrator. Moeten 
alle andere religies dan vernietigd worden?  Houdt het Goddelijke 
verlossingsplan dan in dat alleen de huidige christelijke religie  de enige 
ware is om de mensheid te verlossen? Verlossen … waarvan? De 
christelijke religie moet goed bezien zelf verlost worden van al haar 
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heidense elementen waar het vol van zit.  Rome als deel van het 
christendom heeft de paus als plaatsvervanger van Christus. Het 
protestantisme ziet Jezus Christus als hoofd der kerk, als Heer van het 
Heelal, wiens liefde uitgaat tot alle mensen. Vandaar de zending. Jezus 
zou voor alle mensen gestorven en opgestaan zijn. De kerken roepen dan 
ook op tot discipelschap van Christus, daar ieder mens op aarde 
verzoening nodig zou hebben. Evenwel zijn religies, en zeker de 
christelijke, niet in staat geweest om het kwaad uit de mensen en wereld 
uit te bannen. Ze hebben ook niet aan de wezenlijke behoeften van  de 
mensheid kunnen voldoen.  De wereldproblemen zijn niet door de 
religies, noch door de politici opgelost. Waarom stromen de kerken leeg, 
vooral in de grote steden. Waarom groeien new-age en andere stromingen 
wel? De mensheid is bezig te ontwaken. Er is behoefte aan werkelijke 
waarheid, waarheid die de toets der eeuwen heeft doorstaan en ons 
zekerheid geeft.  Wanneer echte waarheid en vrijheid op aarde zal 
gekomen zijn, gaan wij het einde vieren van alle politieke, religueze en 
economische tirannie. Dan zullen de mensen geen gezag over zich 
toelaten, niet van kerken niet van overheden.  Er zal geen overheersing 
meer zijn. Wanneer de mensen zullen ontwaken en voor zichzelf mogen 
beslissen in alle vrijheid wat zij doen, zal er een betere wereld ontstaan 
als nooit tevoren. Overheden en geestelijken maken ons bang dat er 
anarchie zal ontstaan wanneer ieder mens echte vrijheid krijgt. Dat is 
onterecht, want gelijk met de vrijheid zal elk mens zijn 
verantwoordelijkheid kennen en dragen.  

Dit als inleiding, aangezien er veel en veel meer aan de hand is op aarde 
dan het gesjoemel rondom het huidige geldsysteem, het bedrog van 
politici en geestelijken. Wij gaan het hebben over de vijf voornaamste 
doodzonden van de mensheid waardoor het bezig is zichzelf te 
vernietigen. Het is toch dom om een leefwijze en samenleving in stand te 
willen houden waarvan vaststaat dat het een zelfvernietigende afloop 
heeft!  Dat noemt men GENOCIDE. En toch gebeurt dit vandaag de dag. 
http://www.preventgenocide.org/nl/verdrag.htm 

Waar wij het over zullen hebben is het volgende: 
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1. Foutief zelfbeeld:, gezondheid en rasmix 
2. Voedsel, medicijnen, politiek en religie 
3. Mobiliteit, communicatie en energie Straling 
4. Oorlog en wapenwedloop 
5. Geld, economie entechniek  

 
Genocide wat is dat?  
Volgens Wikipedia:  Genocide (of volkerenmoord) is een misdrijf 
in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als 'de 
ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke 
groep.'[1] Genocide staat vaak gelijk aan massamoord van een 
specifieke groep, hoewel ook andere daden onder de definitie 
vallen. Formeel juridisch gezien is genocide geen oorlogsmisdaad, 
omdat het geen schending van het oorlogsrecht is, bovendien kan 
genocide ook in vredestijd worden gepleegd. 

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de 
voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin zij 
bevestigden dat genocide een internationaal misdrijf is en zich 
verbonden dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen. Deze 
conventie definieert in artikel 2 genocide als: 

 

een van de volgende handelingen, gepleegd met de 
bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige 
groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, 
geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: 'het 
doden van leden van de groep; het toebrengen van 
ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 
groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van 
levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of 
gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van 
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maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te 
voorkomen en het gewelddadig overbrengen van 
kinderen van de groep naar een andere groep.[2] 

 
 
Genocide, het lijkt er op zoals het er momenteel voorstaat met de 
mensheid dat wij als mensheid gedoemd zijn vanwege ons eigen gedrag 
ten onder te gaan. De gerschiedenis zou zich steeds herhalen. Oude 
culturen als van Mu en Atlantis zouden hiervan een voorbeeld zijn.  
 
De schepping kent verschillende rijken, die van laag naar hoog zich 
ontwikkelen, of net andersom. Er is het mineralenrijk, gesteenten en 
aarde, de stof die dood lijkt, maar wel begeesterd is. Daarna het planten- 
en bomenrijk, die reeds levenskracht bezitten, groeien, bloeien en zich 
voortplanten. Vervolgens het dierenrijk en tenslotte het mensenrijk.  
In het mineralenrijk lijkt het rustig en vredig eraan toe te gaan.  Dat 
verandert wanneer wij het dierenrijk binnentreden. De dieren zouden 
redeloos zijn, en wat zien wij ze doen? Ze zijn veelal roofzuchtig, gunnen 
elkaar geen stukje voedsel, zijn soms heel gevaarlijk. Veel is er niet van 
te verwachten dat ze hun gedrag zouden beteren.  En dan de mens, de 
mens als kroon der schepping, heeft heerschappij over de dieren, en van 
de mens zou men dus wel wat méér mogen verwachten.  De mens heeft 
een rede, kan zich ontwikkelen, kan gedrag verbeteren, kan overleg 
plegen, kan iets uitvinden, kan vooruit, maar ook achteruit denken. 
Evenwel lijkt het mensdom als geheel zich niet boven het dierenrijk te 
hebben uitgetild. Kijk maar naar de geschiedenis en de vele oorlogen die 
daarin plaatshadden, en nog.  Kijk naar de wapenwedloop en 
ontwikkeling van masavernietigingswapens. Aan de grootste 
uitvindingen die wij als mensheid presteerden kleven ook weer grte 
gevaren wanneer wij er niet naar behoren mee omgaan.  De mensheid 
wordt van buitenaf maar ook van binnenuit ernstig bedreigd.  Wij mensen 
leven momenteel weliswaar langer dan in vroeger tijden, maar niet als 
gevolg van een blakende volksgezondheid.  Het ligt meer aan de hygiëne 
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dat wij langer leven. Immers, de mensheid is behoorlijk zwak en ziek, 
aangezien kanker, hart- en vaatziekten velen vroegtijdig laten sterven.  
Berichten weten te melden dat de kwaliteit van het mannelijk sperma 
behoorlijk verminderd is vergeleken bij vroeger. Testosteron proeven 
tonen aan dat het gehalte van het sperma vergeleken met dat van een eeuw 
terug nu met 50% is gedaald.  Veel jongeren bezitten momenteel het 
testosterongehalte van een man van 80 jaar.  
 
 

Nummer 1  Straling en Gezondheid en Rasmix 
 
Bekijk eens deze video over Solar rediation door Maarten Horst 

https://www.youtube.com/watch?v=__oxHKDEgOM  

Over Chemtrails Martin Vrijland 
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/29/black-goo-chemtrails-
nanotechnologie-meer-details/ 
http://www.geoengineeringwatch.org/ads/dane-wigington/ 
  

 This is Europa What we love but anti whites hate European 
AwakeningAanbevolen voor jou 

 
 Karel van Wolferen doet 'boekje open' over Bilderberg 1990 

#NRC WeAreChangeRotterdam2.110 weergaven 
 March against Monsanto Holland; De Ruiter Seeds 

Bergschenhoek WeAreChangeRotterdam3.025 weergaven 
 Belasting = Roof; Toine Manders (LP) legt het uit. 

WeAreChangeRotterdam6.336 weergaven  
 
De paus sprak zich over het volgende uit: 
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"The earth, our home, is beginning to look more and more like an 

immense pile of filth.  In many parts of the planet, the elderly lament 

that once beautiful landscapes are now covered with rubbish." – Pope 

Francis, Laudato Si' 

He has also spoken passionately numerous times on the evils of 'climate 

change', saying in a speech recently:"Our common home is being 

pillaged, laid waste and harmed with impunity.  Cowardice in defending 

it is a grave sin." – Pope Francis, Bolivia, July, 2015 

Gevaren van mobile telefoons 
Stress is voor 80% oorzaak van welvaartsziekten. Lawaai 
veroorzaakt veel stress. 
Giffen plastics, E-nummers, chemtrails, Genetische Manipulatie, etc.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UoyafEdm9Rs&utm_source=in
vestment_insider&utm_medium=email&utm_campaign=weekende
ditie_week_12_ii_70449 
Geld = Moord 
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http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/03/tandarts-waarschuwt-voor-
fluoride/#.VvBAEGwUXcs 
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Politiek en Religie 
Houd de mensen dom en onwetend in slavernij, en ontneem hen hun 
vrijheden. Hierna volgt een leerzaam artikel: 

De boodschap van de Vrijemarkt: door Peter. B. Meyer, zie 

http://finalwakeupcall.info/blog/2016/03/23/vrijheid-voor-allen/ 

Vrede, welvaart, en vrijheid is het enige morele antwoord op terrorisme, 
vluchtelingen, armoede en corruptie. Vrije interactie tussen gelijk 
denkende volwassenen zullen leiden tot omstandigheden als: 

 Vrijwillige keuzes in plaats van dictaten; 

 Kosten en baten voor elke keuze liggen dichtbij elkaar voor elk 
individu dat de keuze maakt; 

 Grootst mogelijke diversiteit aan keuzes en levensstijl; 
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 Welvaart voor iedere burger; verhoging van de levensstandaard 
van de armen meer dan de levensstandaard van de rijken; 

 Dat in de loop van de tijd de bestaande welvaartskloof elimineert 
tussen rijk en arm; 

 Dit alles zal letterlijk honderden miljoenen mensen uit de hele 
wereld verenigen evenzo de verschillende culturen en religies dat 
leidt tot vreedzaam coöperatief en productief vermogen. 

Hoe levendiger en vrijer de interactie is des te meer zal de mensheid zich 
openen voor spontane samenwerking en participatie. Uiteindelijk 
ondersteund dit de vrede tussen individuen van diverse pluimage. 
Vrijheid helpt meer en meer mensen te krijgen wat ze willen en nodig 
hebben om te leven. 

Uiteindelijk initieert het de samenwerking van honderden miljoenen 
onbekenden om gezamenlijk op productieve wijze te werken, wat elk 
leven enorm zal verrijken. Stimulering van menselijke creativiteit en 
waardigheid, zoals nooit eerder is waargenomen onder gewone mensen 
in een vreedzaam streven naar beter. 

Ondernemers en particulieren zijn bevrijd voor ongedwongen interactie 
– zolang ze anderen niet kwetsen of beroven, de mens is waarschijnlijk 
niet altijd perfect, maar perfecte wezens bestaan niet. – Echter, de 
problemen ontstaan wanneer mensen niet vrij kunnen communiceren en 
die zijn veel erger als niet alle willekeurige wetten simpelweg worden 
verwijderd. 

Vrijheid is niets anders dan de afwezigheid van externe beknotting en 
onderdrukking, in elke vorm veroorzaken deze conflicten. Het is 
duidelijk dat minder restrictie en oppressie een samenleving creëert van 
rust en tevredenheid. In een werkelijk vrije samenleving, kan geen man, 
vrouw, overheid of groep geweld gebruiken – zelfs niet in de geringste 
mate – tegen zelfs het meest onbelangrijke individu, zolang die persoon 
niet eerst is begonnen. Als iemand in lage of hoge positie in de 
maatschappij er niet in slaagt zich te houden aan dit basis beginsel van 
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non-agressie, moet hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor 
gewelddadig optreden. 

Top-down overheidsinterventie in interactie tussen individuen schept 
hiërarchieën, verwrongen monopolies en kartels. Tenslotte dient dit 
alleen om de “elite” rijker te maken, terwijl het volk aan de onderkant 
verarmt. Erger nog, het creëert de behoefte aan nog meer ingrijpen om 
het systeem overeind te houden. 

Overheden zijn gedurende de loop der jaren steeds groter gegroeid, 
evenals hun honger naar regels en onderdrukking. Ze willen alles regelen. 
Ze willen alles belasten. Ze willen het voor iedereen moeilijker maken, 
waardoor ze hun eigen projecten kunnen financieren, en eigen zakken 
vullen, en dat leidt weer tot de omvangrijke en ongebreidelde corruptie 
zoals inmiddels iedereen kent. 

Deze mail ontving ik van Mia Molenaar: Welvaart voor 
Iedereen, Droomwaard van start; maak je wereld mooier 

Beste Pieter,   Ik weet nog goed dat ik met WelvaartvoorIedereen begon 
en waarom ik het deed. Ik vond dat iedereen moest weten wat er mis is 
in onze maatschappij en wat de oorzaken zijn. Zat iedereen te slapen? Ik 
zou ze wakker schudden. 
 
Als de problemen eenmaal duidelijk waren, zouden we gaan zoeken 
naar oplossingen. We zouden ze vinden en in de praktijk gaan brengen. 
Iedereen zou de urgentie ervan inzien. Steeds meer mensen zouden 
meedoen. 
 
We zouden ons losmaken van het corrupte grootbedrijf. We maakten 
ons onafhankelijk van een al even geperverteerde overheid. Het was 
glashelder geworden: we kunnen het zelf! Een nieuwe economie, een 
nieuwe wereld met geluk, gezondheid, ontplooïngsmogelijkheden en 
overvloed voor iedereen. WelvaartvoorIedereen! 
Naarmate ik langer bezig was, kreeg ik steeds meer inzicht in waar het 
op vast zat. We durven het niet aan. We uiten ons ongenoegen, maar 
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blijven nog steeds met een vragende blik naar de zogenaamde 
machthebbers kijken: lost u het voor ons op. 
 
Lieve mensen, dat gaat niet gebeuren. Het hangt van ONS af. Het is 
zelfs de allerbelangrijkste voorwaarde voor een mooiere, harmonieuzere 
en gelukkiger wereld: dat we onze EIGEN KRACHT ontdekken en 
gaan gebruiken. 
We hebben onze macht ten onrechte overgedragen aan anderen. De 
werkelijke MACHT ligt in onszelf! In onze eigen creatiekracht. Als we 
die gaan benutten, gaan we wonderen beleven. 
Maak je wereld mooier 
 
Ieder van ons is hier gekomen met dromen en verlangens. We hebben 
allemaal een missie. Talenten, dingen die we goed kunnen en HEEL 
ERG GRAAG DOEN. Laten we dat potentieel gaan benutten. Laten we 
gaan doen waarom we hier op aarde zijn gekomen. Onze droom gaan 
leven. 
Als we werk gaan maken van onze droom komen we vanzelf steeds 
meer los van 'het systeem'. We gaan inzien dat we het echt ZELF 
kunnen. Voor onszelf zorgen bedoel ik en juist òmdat we DAT doen, 
ook iets kunnen betekenen voor anderen. Dat wordt de transformatie 
naar een gelukkiger wereld waarvan we diep van binnen WETEN dat 
het MOGELIJK is. 
 
Het zal gaan blijken dat al die verschillende talenten elkaar prachtig 
aanvullen. We komen in een positieve flow en nemen anderen als 
vanzelf daarin mee. Omdat het aanstekelijk is. Steeds minder behoefte 
om te kijken naar wat er allemaal niet klopt om ons heen omdat onze 
energie zich verplaatst naar wat wel goed gaat. En zoals we allemaal 
weten: wat je aandacht geeft GROEIT! 
 
Heb je ook een droom en wil je er net als ik mee aan de slag? Op 
Droomwaard.nl kun je een afspraak met me maken als je eens met 
iemand van gedachten wilt wisselen over jouw droom, waar je tegenaan 
loopt en wat je in de weg staat, wat je kwijt wilt, vragen die je hebt. Het 
kan live of per skype. 
Dan is er ook de besloten Facebookgroep Droomwaard waar je lid van 
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kunt worden. Daar kunnen we elkaar ondersteunen en aanmoedigen. Ik 
zal er blogs en andere inspiratie gaan delen. En ik ben ook van plan om 
livestreams te gaan doen over onderwerpen waar je mee zit. 
 
Zie je gauw.Groetjes, Mia 

 
 

Nederland loopt graag voorop in allerlei afschuwelijke zaken. Op de 
Russische Sputnik-nieuws site staat zelfs over de Nederlandse tieners 
dat sexting onder hen heel populair is.  

https://sputniknews.com/society/201704241052945231-dutch-teens-
nude-
photos/?utm_source=adfox_flite_626004&utm_medium=banner&utm_
content=2062892&utm_campaign=adfox_site-campaign_41917-
63665&ues=1 
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Een onderzoek heeft aangetoond dat 25% van de Nederlandse meisjes 
naakte foto’s van zichzelf naar een jongen heeft verzonden, en 7 van de 
10 heeft daar geen spijt van. De rugers stichting zou goede voorlichting 
geven in seksualiteit en het bedrijven van liefde, zodat de 
zwangerschappen onder tieners zeer laag zijn in vergelijking met andere 
landen.  

Hieruit blijkt dat de Nederlandse jeugd, die de toekomst is, zich tot een 
schaamteloos voorbeeld stelt in deze wereld. De eerbare samenleving 
gaat hierdoor ten gronde, en wat blijft is een seksverslaafd 
nakomelingsschap, een perverse generatie mits de zaak zich niet 
drastisch gaat wijzigen.  Er is hoop dat door een diepe crisis heen ons 
volk –en vooral onze jeugd-  tot zichzelf zal komen, althans een deel 
ervan, om op te staan en terug te keren tot het Vaderlijk huis, net als de 
verloren zoon.  Laat ook hierin ons land voorop lopen is onze bede, 
zodat wij tot een voorbeeld zullen dienen van zegen voor de volkeren 
op aarde, en het nieuwe Gouden Tijdperk in volle glans zal doorbreken.  

                          
   
 

DE VERNACHELAARS . . . 

  5 mei 2017  (van een onbekende bron ontvangen, maar na even 
zoeken op Internet is het E.J. Bron: 

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/05/de-vernachelaars/ 
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Kijk ze daar toch zitten, dien gewetenloze lieden die het 
Nederlandsche volk aan alle kanten vernachelen en het land 
voor den burger onleefbaar maken. Sjacheraars zijn het. 
Bedriegers van het volk. En wat hebben wij dan wel te danken 
aan deze hovaardige lieden? Welnu, dank zij deze 
kwakzalvers hebben wij voedselbanken voor armlastigen, 
bureaus voor schuldsanering, een nijpende woningnood, een 
invasie van Afrikaanse gelukszoekers, moskeeën en 
minaretten, door het gansche land opvangkampen, een sjofel 
straatbeeld met hoofddoeken en djellaba’s en getint schorem 
dat roofovervallen pleegt op bejaarde menschen. En ene 
Sylvana Simons die het bloed der blanke Nederlander wel kan 
drinken. Wat een haat spuwt die vrouw uit over ons. Dat 
mensch moet zich doodschamen. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

Neen, wat deze lieden ons allemaal aandoen is met geen pen te 
beschrijven. Maar, let wel, spitse lezer van E.J. Bron, straks, 
misschien morgen, je weet het maar nooit, doch eens komt 
den afrekening. Eens breekt toch het moment aan dat den 
burger ter barricaden gaat, ten strijde trekt om zich te 
wreken voor al het leed en onrecht hem aangedaan door een 
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stel nitwits in Den Haag. Want, let wel, lezer, wij laten dat niet 
zomaar over ons heen gaan. 

Luid klinken straks de schrille stemmen der behoeftige 
burgers om eten. En luid klinkt straks den schreeuw om al 
dien ijdele pronk- en praalzieke Koninklijke lieden met 
Gouden Koets en eigen vliegmachine uit het zadel te werpen. 
Geen vier duizend euro per dag voor een prinsesje dat niets 
presteert. Ik vind het welletjes. Menig burger heeft amper te 
vreten. Menig burger gaat ‘s avonds met knagende honger 
naar zijne legerstede. Ik spreek er schande van. Ik wil dat 
hier toch nadrukkelijk gezegd hebben. 

Er is geen rust meer in Nederland. Het is geen fijn land meer 
om in te wonen. Des avonds waagt menig burger zich niet 
buiten zijn woonvertrek. Zover is het hier gekomen. En dat 
allemaal dankzij onze arrogant wauwelende bewindslieden in 
Den Haag. Lezer, ik had mijn hoop gevestigd op vijftien 
maart. Op een grandioze overwinning van Geert Wilders. 
Doch den Nederlander stemde op dien verfoeilijke VVD. Op 
dien te kwade trouw altoos lachende Mark Rutte. Op een 
stiekemerd. Welnu, dien dommeriken  krijgen daar spijt van 
als straks een Somalische familie met vijf kinderen naast hen 
komt wonen. 

Ach, lezer, wat zit ik mij hier weer druk te maken. Mijn hart 
slaat er van over. Nederland is een verloren land. Jammer, 
want ik heb met den watersnoodramp in Zeeland nog wel 
geholpen de dijken te dichten. Elke rechtgeaarde Nederlander 
hielp toen mee om ons land te behouden voor den kracht van 
het aanstormend water, zodat wij in den toekomst meer 
ruimte zouden hebben om Afrikaanse parasieten en ander 
gespuis te huisvesten. 
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Ik wens U allen nog een gezegende dag. 

Door: 
“Driek” 
(voor www.ejbron.wordpress.com) 

1. BigLJohn zegt: 5 mei 2017 om 23:25  

Beste Driek. Ik lees uw stukjes erg graag. Ik (69) ben nog niet zo oud 

als u, maar ik kan nog goed aan die vredige jaren 50 denken, toen de 

straten nog vrij waren van dat Islam gespuis, en toen je nog midden op 

de weg kon spelen doordat er op een hele dag slechts 5 auto’s voorbij 

kwamen. Scholen, politie, justitie, alles werkte nog normaal, en het 

begrip links werd door de meesten als slecht verklaard. Ik hoor mijn 

moeder nog tegen mij zeggen toen wij uit het raam keken, en twee 

communisten zagen folderen. Mijn moeder zei; dat zijn slechte mensen, 

niemand moet ze. Vandaag de dag stevenen wij af op het Vierde Rijk, 

geregisseerd door die gewetenloze gangsters daar in Brussel. Tijdens de 

tweede wereldoorlog gaven miljoenen hun leven voor onze vrijheid, een 

vrijheid die nu vrijwillig verkwanseld word door de welwillende 

medewerking der Nederlandse kiezers die allemaal zonodig op de 

verkeerde politieke partijen moesten stemmen, terwijl ze beter moesten 

weten ! Al die soldaten en verzetstrijders uit de tweede wereldoorlog 

die hun leven voor ons gaven, met als doel ons de vrijheid te schenken. 

Het is een notoire schande dat velen hun medewerking geven aan het 

Vierde Rijk ! 
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2. Guardiacivil zegt: 6 mei 2017 om 01:20  

De dag dat Nederland zal bloeden……………het is nog niet zo 

ver…………………………nog niet alle stellingen door deze 

hypocriete regering zijn in gereedheid gebracht……………………de 

val van Nederland is nog niet daar…………………………………we 

zullen nog een tijd lang door moeten gaan met lijden en toezien hoe 

alles te gronden wordt gericht……………………………..zolang er nog 

geen revolutie is gesmeed…………………………….zolang er nog 

steeds meer rassen binnen stromen……………………zolang zullen wij 

dit moeten uitzitten…………………………………..of zal er toch iets 

gebeuren voor die tijd…………………………….ik wacht nog steeds 

op die BOOOEEEEMMMM. 

 

 

 

 


