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Het Kantel-proces 2017
en de VOC-mentaliteit
Moge je in interessante tijden leven”.
Men zegt dat deze Chinese wens … een verwensing is…
Of het een verwensing is of niet, het is een feit.
En het interessante is dat alles wat vast lijkt te staan, evenwel aan
het wankelen en kantelen is, wat door niets is tegen te houden. Daar
gaat het in deze brochure over.

Indien het hier in ‘‘t vaderland zoo
gelegen is, dat men de waarheid niet
mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld,
nochtans zal ik die spreken zoo lang als
mijn oogen openstaan (Michiel
Adriaanszoon de Ruyter, 1672).

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl

Dit is uitgave no. 1062 van het
Lage Landen Leerhuis

www.pentahof.nl

Datum 03-08-2017
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Aan burgemeester Asje van Dijk,

Het Kantelproces 2017

03-08-2017

Uit de Barneveldse krant:
'Kijk naar getroffen pluimveehouders om' 02-08-2017
De Barneveldse burgemeester Asje van Dijk geeft aan dat de gemeente
Barneveld meeleeft met de getroffen pluimveehouders. ,,Ze zijn
ontredderd. Voor de zoveelste keer worden ze getroffen door zo'n grote
crisis. De onzekerheid knaagt enorm aan ze."
De burgervader roept kerken, maatschappelijke organisaties en
bijvoorbeeld ook buren op om om te kijken naar de getroffen
pluimveehouders. ,,Zij gaan door een ongelooflijk moeilijke tijd. Maak
een praatje met ze, stuur een kaart, bid voor ze in de kerk. De mensen
hebben het op dit moment hard nodig."
Ook voor bloedluisbestrijder Chickfriend is de hele kwestie een drama,
vindt Van Dijk. ,,Dat heeft het schoonmaakmiddel te goeder trouw
toegepast. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ik
ga uit van dat principe."

Onze reactie op bovenstaand bericht:
Geweldig goed van u, burgemeester van Dijk, om op deze wijze de
getroffen pluimveehouders moed in te spreken en meeleven te betonen.
Uw woorden -zoals hierboven geel gemarkeerd- zijn ons uit het hart
gegrepen! U kent inmiddels onze geschiedenis wellicht uit uw hoofd.
Om even uw geheugen op te frissen het volgende:
Wij zijn vanaf 2003 tot 2007 en van 2015 totop heden door controles van
de gemeentelijke diensten eveneens voor de zoveelste (tweede) maal
getroffen en vertoeven al die tijd in zeer grote onzekerheid, met de
dreiging van zeer hoge dwangsommen, die als een zwaard van Damocles
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boven onze hoofden hangen. Dat de dwangsommen definitief geworden
zouden zijn, heeft mede z’n oorzaak in het feit dat een verzoek om uitstel
als bezwaarschrift door de gemeente is aangezien, en ook dat wij één dag
te laat een brief hadden ingezonden. Daar tegenover staat dat de gemeente
zelf een aantal malen zich niet aan de gestelde termijn van 6 weken heeft
gehouden. Onze brief van 11-05-2017 is nog steeds niet beantwoord. Wij
zijn er eveneens totaal ontredderd door en de onzekerheid knaagt enorm
aan ons. Wij ook zijn net als de pluimveehouders door een ongelooflijk
moeilijke tijd gegaan, en nog. Ondanks ons schrijven en het overleggen
van harde bewijzen dat wij onschuldig zijn, is er nog geen enkel bericht
van verontschuldiging uwerzijds door ons ontvangen (ons schrijven aan
B&W in brochure 1047 Nalatenschap als keerzijde van Asje-blieft, 2504-2017 met brief 11-05-2017). U hebt destijds wel een gesprek met ons
gehad, wel uw boek met columns naar mij toegestuurd als blijk van
medeleven inzake de uitreiking van de Carnegie Heldenfonds penning.
Of u ook voor ons gebeden hebt in de kerk weten wij niet, althans dat
heeft nog geen positief effect opgeleverd. Dit drama is door u als
gemeente nog niet beëindigd, ondanks al onze pogingen en zeer hoge
gemaakte kosten om onze onschuld te bewijzen. Het is ons nog niet
gebleken dat u uw principe van onschuld ook op ons hebt toegepast, want
het tegendeel zou bewezen moeten worden. Wij zijn geen
pluimveehouders waarvoor u wél in de bres treedt. Wij lijken tot nog toe
meer als een paria te worden behandeld. Dat kan toch niet? Dat is toch
in strijd met wat u schrijft en hierboven geel gemarkeerd is? Op uw
column van 14-07-2017 onze hierna volgende reactie:

De verkeerde-VOC-mentaliteit. Is er ook een goede?
03-08- 2017
Dit is een brochure als Open Brief aan burgemeester Asje van Dijk naar
aanleiding van zijn column in de Barneveldse krant van 14-07-2017.
http://barneveldsekrant.nl/profiel/asje-blieft-52942
De Column: De Verkeerde VOC-mentaliteit
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Een gemeentehuis dat in vlammen opgaat. Burgemeesters die moeten
vluchten vanwege ernstige bedreigingen. Schatrijke weldoeners die de
plaatselijke sportclub financieren en de businessclub gebruiken voor
witwaspraktijken. Drugsbazen die als welzijnswerkers de jeugd wel aan
een baantje helpen en ver boven het minimumloon zwart uitbetalen voor
maar een paar uur per dag. Schuren, zolders en zomerhuisjes die meer aan
huurpenningen opbrengen dan de reguliere gebruiker ooit kan bieden.
Mensen die in veel te dikke auto's rondrijden, de buurt intimideren en de
politiek en bestuur infiltreren. Ondermijning van onze rechtsstaat en een
onderwereld die de bovenwereld gaat beheersen.
Ben ik naar een maffiafilm geweest? Het zou zo maar kunnen, zoals in de
rauwe en realistische docu-film Gomorra. Met een snoeihard verhaal over
macht, geld en bloed waar inwoners van Napels elke dag mee worden
geconfronteerd. Bewoners die geen keus lijken te hebben en worden
gedwongen de keiharde, niets en niemand ontziende regels te volgen van
het maffiose systeem, de Camorra. Eten of gegeten worden, een duivels
dilemma waarin mensen terecht komen.
En toch is het geen film over meedogenloze maffiapraktijken ver weg
waarover ik deze column begon. Het is een waargebeurd verhaal over
criminele organisaties dichtbij. Hedendaagse praktijk op een goed uur
rijden hiervandaan. Beschreven in het boek ´De achterkant van Nederland´
van Jan Tromp en Pieter Tops.
Wist u bijvoorbeeld dat de hennepindustrie de meest nijvere tak van
ondernemen is in Tilburg? Daar verdienen twee tot drieduizend mensen
hun brood (en dik beleg!!) mee. Goed voor een omzet van zo'n 800
miljoen per jaar! Buiten het zicht van brave burgers en oplettende
overheden heeft zich daar een criminele schaduwwereld ontwikkeld waar
ontzettend veel geld wordt verdiend en uitbundig wordt geleefd.
Een wereld die zich niets, maar dan ook helemaal niets, aantrekt van de
overheid, wetten en regels. Een wereld die zelf wel bepaalt wat goed (of
kwaad!) is en hoe de dingen gebeuren. Zo nodig door omkoping,
intimidatie of geweld.
Een onderwereld die in de bovenwereld altijd ogenschijnlijk keurige
advocaten, notarissen, makelaars, bankiers en bestuurders vindt die zich
beschikbaar tonen voor ´dienstverlening´. ´Hoe onder- en bovenwereld in
elkaar verstrengeld raken´, zo luidt dan ook de ondertitel van het boek van
Tromp en Tops. En zijn het niet betamelijke Brabantse burgers die hun
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telefoons kopen tegen discountprijs, in straatjes met legio telefoonwinkels
die als dekmantel dienen voor het witwassen van het hennepgeld? En wat
te denken van die sportschool met 5.500 ingeschreven leden waar
nauwelijks wordt gesport? En dat restaurant, dat garagebedrijf of die
kapper waar je bijna geen klanten ziet en de eigenaar in een hele dure auto
rijdt?

Wat een wereld!
,,Dat is erg´´, zo hoor ik u denken. ,,Wat een wereld, het is maar goed
dat wij in Barneveld leven. Hier gebeurt zoiets gelukkig niet. Hier is
het geen Gomorra, toch.´
Nee, ik heb niet de indruk dat het hier Gomorra is. Maar als de druk
in Brabant toeneemt en de ene na de andere criminele organisatie
wordt opgerold, gaat de onderwereld onmiskenbaar op zoek naar
andere plekken. Het is net een waterbed. Want geld moet er verdiend
worden; genoeg is niet genoeg en hebzucht is er altijd groter dan
tevredenheid. Ook hier in onze gemeente rollen we
hennepkwekerijen op in zomerhuisjes, op zolderkamers, in
bedrijfspanden en zogenaamde leegstaande schuren. Ach ja, het gaat
om heel lucratieve huurinkomsten voor je schuur als de varkens er
uit zijn; je vraagt je af waarom je dat niet eerder hebt gedaan.
De afgelopen weken heeft u in deze krant gelezen over helers die
voor dievengildes actief zijn. Bij twee politie-invallen in loodsen in
Stroe en Kootwijkerbroek zijn verschillende gestolen klassieke
oldtimers in beslag genomen. ,,De bewoners van de naastgelegen
boerderij verhuurden de loodsen. Zij wisten van niks´, aldus de
privé-detective John Vullers die de zaak aan het rollen bracht in de
Barneveldse Krant.
Nogmaals, het is hier geen Gomorra, maar ik wil u indringend om
waakzaamheid vragen. Hoe? Door oplettend te zijn en bij
vermoedens een melding te doen bij uw wijkagent, het
politienummer (0900-8844) of meld misdaad anoniem (0800-7000).
Want heus, de VOC-mentaliteit bestáát: de Verenigde
Ondermijnende Criminaliteit. En die kunnen we alléén met elkaar
bestrijden. Doen we dat niet en misschien een oogje dicht, dan
hebben we allemaal het nakijken.
6

Het Kantelproces 2017

No.1062

Wat is de VOC-mentaliteit ?
De VOC-mentaliteit is een term die in 2006 werd geïntroduceerd
door de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende. Hij
reageerde met zijn uitspraak op Femke Halsema in een debat in de
Tweede Kamer tijdens de Algemene beschouwingen over de
economische opleving: Balkenende verwees hiermee naar de
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dit handelsbedrijf, de
eerste multinational ter wereld, werd door Balkenende gezien als een
bedrijf met handelsgeest, daadkracht en durf. Door anderen werd het
geassocieerd met een gewelddadige handelwijze en kolonisatie. Zo
zei SP-leider Jan Marijnissen: "De VOC-tijd kende nogal wat
rooftochten. Ook is de kolonisatie door de Nederlanders toen
ontstaan, zoals Indonesië. Als onze premier zegt dat hij terug wil
naar de VOC-tijd, kan dat gek overkomen in het buitenland." Het
was niet de eerste keer dat Balkenende sprak over een 'VOCmentaliteit': op 26 april 2006 gebruikte hij de term toen hij de
Nederlandse creatieve industrie roemde, een dag later omschreef hij
ermee de handelwijze van John de Mol en in juni 2006 zei hij: "Ik
wil weer een VOC-mentaliteit". De uitspraak van Balkenende bracht
Hans Goedkoop op het idee om een televisieserie over de Gouden
eeuw te maken.
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Hoe mensen de geschiedenis herinneren is voor ieder verschillend.
Bepaalde gebeurtenissen worden onthouden, andere gebeurtenissen
weer niet. Over het algemeen zijn de mensen geneigd de ‘leuke’
dingen te onthouden, maar de minder leuke dingen te vergeten. Zo
leren de kinderen in Nederland over de Tachtigjarige Oorlog, maar
de kinderen in Spanje niet.
VOC-mentaliteit: selectieve geschiedsherinnering
Een voorbeeld van deze selectieve geschiedsherinnering vond plaats in
de Tweede Kamer. In 2006 maakte Jan Peter Balkenende tijdens een
debat een opmerking over de VOC-mentaliteit. Verwijzend naar een
economische opleving zei hij dat we ons moesten verheugen dat het weer
goed ging met Nederland. ‘Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen
kijken, dynamiek! Toch?’
Handelsgeweld, kolonisatie en slavernij
Met de VOC-mentaliteit verwees Balkenende naar Verenigde
Oostindische Compagnie, dat naar zijn idee een bedrijf was met een
goede handelsgeest, daadkracht en durf. Deze uitspraak kwam hem op
veel kritiek te staan. Zoals SP-leider Jan Marijnissen terecht opmerkte,
kende de VOC-periode ook veel rooftochten en plunderingen. Veel
mensen associëren de VOC juist met handelsgeweld, kolonisatie en
slavernij.
Surinaamse betoging

Bron: nl.wikipedia.org

VOC-mentaliteit: handelsgeweld & slavernij?
25 juni 2015 - Gerard Suijdendorp
7

Balkenende beweerde dat hij met zijn VOC-uitspraak geen misdaden uit
het verleden had willen goedpraten. Toch kon hij niet voorkomen dat een
groep Surinamers in oktober 2006 boos de straat op gingen. Volgens de
demonstranten moest de premier zijn excuses aan bieden. Ze hielden
emotionele toespraken en zongen het Surinaamse volkslied. Het feit dat
niet de VOC maar de WIC in Afrika en Amerika opereerde maakt
volgens hen geen verschil. ‘Het waren immers dezelfde schepen die onze
voorouders uit Afrika hebben gehaald’, luidde de woorden van een
demonstrant.
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Discussie in de samenleving

Ons Commentaar:

Over de vraag of de Nederlanders hun excuus moeten aanbieden voor
hun misdaden zijn de meningen verdeeld. Zo vinden veel mensen dat de
hedendaagse Nederlander toch niets fout heeft gedaan. Excuses
aanbieden is misschien wel fatsoenlijk, maar zet volgens hen geen zoden
aan de dijk. Een oplossing kan zijn dat de Nederlandse regering officieel
haar excuses aanbiedt. In 2005 maakte Ben Bot (minister van
Buitenlandse Zaken) officieel excuus namens de Nederlandse regering.
Nederland stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis, zei hij.

Geachte burgemeester Asje van Dijk,

Collectief eigen maken
Bij veel mensen, zowel Nederlanders als Indonesiërs, vielen de excuses
van Bot in goede aarde. Toch betekende dit niet het einde van de
discussie. Op de Gouden Koets staan bijvoorbeeld nog steeds slaven
afgebeeld en niet op alle scholen wordt het onderwerp slavernij
behandeld. Volgens Guno Jones, onderzoeker van de Universiteit van
Amsterdam, ligt de oplossing dan ook niet in het officieel excuses maken
of het verplichtstellen van slavernijliteratuur in het schoolcurriculum,
maar in het collectief eigen maken van het verleden. Het VOC (en WIC)verleden moet met al haar facetten onderdeel worden van het collectief
geheugen.
VOC-mentaliteit in Groningen?
Is er tegenwoordig nog sprake van die zogenaamde ‘VOC-mentaliteit’?
Deze mentaliteit zou voorzichtig kunnen worden toegepast op de
gaswinning in Groningen. In Groningen negeerde de overheid decennia
lang het gevaar van aardbevingen, omdat geld – door gaswinning –
belangrijker was dan de veiligheid van de burgers. Hoewel het lot van
een slaaf in handen van de WIC niet te vergelijken is met een Groninger
in risicogebied, is in beide gevallen wél op te merken dat winst boven het
welzijn van de gedupeerde is gegaan. (Tot zover Gerard Snijdendorp)
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Wanneer er een verkeerde VOC-mentaliteit bestaat, zou er ook een goede
VOC-mentaliteit moeten bestaan. De medaille heeft een keerzijde.
Wanneer de verkeerde VOC-mentaliteit zoveel betekent als Verenigde
Ondermijnende Criminaliteit, zouden wij de keerzijde ervan als volgt
kunnen benoemen:
Verenigde Onbaatzuchtige Coöperatievesamenwerking. Dat klinkt tenminste positief. U wenst toch positief te
denken? Lees uw eigen woorden uit een oudere column:
Citaat uit :

Asje-blieft

POSITIEF DENKEN Ik vroeg mijn vrouw Aly eens waarom ze met me
was getrouwd. Ik hoopte natuurlijk dat ze zou zeggen dat ze van me
houdt, maar tot mijn grote verrassing kwam er een ander antwoord: ,,Je
bent vaak zo positief, enthousiast en dat werkt goed op mij uit". Nou, daar
kon ik het mee doen. Positief denken en enthousiasme. Ik hoop dat ik dat
verder kan laten ontwikkelen en tot bloei kan laten komen. Vraag het ook
eens aan uw partner. Of uw medewerkers en collega's, een goede vriend
of je kinderen. Je talent, dat ben je zelf. Laat het ontwikkelen. Laat het
bloeien. Geef het de ruimte. Asje van Dijk
De misstanden van de verkeerde VOC-mentaliteit worden door u
opgesomd, met name die van Comorra (aan de
hand van de film). Comorra ligt ook dicht bij huis,
volgens u een snoeihard verhaal over dwang,
macht, geld en bloed in Napels, waarbij niemandontziende regels in het maffia-systeem gelden..
Het is er ‘eten of gegeten worden’, dat is het
duivelse dilemma ….. wat alles beschreven staat
in het boek ‘De Achterkant van Nederland’, door
Jan Tromp en Pieter Tops. Het blijkt dat de
hennepindustrie de meest nijvere tak van
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ondernemen is in Tilburg en omgeving. Dat is volgens u een wereld die
zich helemaal niets aantrekt van de overheid, wetten en regels. Een
wereld die zelf bepaalt wat goed en kwaad is en hoe de dingen gebeuren.
Maar goed dat we in Barneveld leven. Geld moet er verdient worden, en
genoeg is niet genoeg in die maffia-wereld. Dus een verkeerde VOCmentaliteit ten voeten uit. Dan is er waakzaamheid geboden, want die
verkeerde VOC-mentaliteit blijkt ook in Barneveld en omgeving de kop
op te steken. Waken, en zo niet, dan hebben wij allen het nakijken ! Aldus
uw eigen woorden.
Het leven is een strijd
Het is gebleken uit de geschiedenis –en het blijkt nog elke dag als we het
nieuws volgen- dat het leven een strijd is, soms een hele bittere strijd.
Hoe komt dat?
Simpel, doordat wij niet samen willen werken. Vandaar onze eigen
bedachte benaming voor VOC, dat het een ‘Verenigde Onbaatzuchtige
Cooperatieve-samenwerking’ dient te zijn, als zijnde een ‘goede VOCmentaliteit’. Wij zijn mensen en het blijkt dat wij door middel van enkele
voorbeelden uit de dierenwereld nog niet hebben geleerd wat
onbaatzuchtigheid is en wat samenwerking voor geweldige resultaten
geeft. Het is bij ons mensen nog zo vaak: elk voor zich, en ik het meeste.
Bij ons mensen geldt nog het recht van de sterkste, dat we eveneens in de
dierenwereld kunnen waarnemen, maar niet ter navolging. De sterksten
heersen over de zwaksten. Daarbij wordt geweld, machtsmisbruik,
dwang, uitbuiting, etc. niet geschuwd. Dat is een wereld waarin door
de leidinggevenden en machthebbers een mensenleven niet wordt geteld,
waar soldaten als kanonnenvlees worden gezien, waar zieken als
winstobjecten door de farma worden misbruikt, waar bankiers hun
klanten voorzien van geld dat uit lucht bestaat en daar rente en aflossing
over eisen en het onderpand desnoods executeren (de vele huisuitzettingen). En dan hebben we het NIET over de Achterkant van
Nederland en de wereld, maar over de Voorkant ! Deze zaken vinden elke
dag plaats, nu in 2017. Kijk maar in de kranten en op het nieuws. Lees
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het verslag van Rob Brekel over de rechters en hun doen en laten, zie
brochure 1039
Neem als voorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, of de
Geallieerden en hun landje-pik-mentaliteit en no-win-wars, om uit chaos
tot hun Nieuwe Wereld Orde te komen waarin totale controle heerst, er
geen contant geld meer is en alle mensen slaven zijn, geprogrammeerd
door middel van geïmplanteerde chips, als de Pavlov-hondjes. Dwang,
dwangsommen, torenhoge belastingen, eigen regels en wetten waarbij de
burgers vogelvrij zijn, en het zogenaamde Bevoegde Gezag boven alle
wetten verheven is. De hennepindustrie, de maffia en hoe deze als reactie
is ontstaan door het verbod op hennep, de geheime handel in drugs door
overheden en vorsten en hun porno- en pedo-wereld, wat men allemaal
zomaar op Internet kan lezen, en wat echt niet alles fake-berichten zijn.
Een keiharde wereld van de macht die zich niets aantrekt van de burgers.
Kijk maar eens bij David Icke,
en Robin de Ruiter.
Zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/210-drugsgenezing.pdf
Ja, geld moet er verdient worden. In het blad Frontier juli/augustus 2017
schrijft Miranda Slob
“Waarom Handjecontantje.org het volgende: “Banken hebben er een
vierde verdienmodel bij: Handel in klantgegevens. Waarom wordt onze
privacy aangevallen? Om dat te begrijpen, hebben we een eerste stevige
uitspraak voor je: de overheid bestaat niet. Het beeld dat we hebben, dat
de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is een
illusie. Er zijn daar zoveel voorbeelden van; we noemen er een paar: de
ellende met de PGB’s, de noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen
in Nederland, de oudjes die uit bejaardenhuizen gezet worden, de afbraak
van pensioenen, etc”.
Nu komt een tweede stevige uitspraak: de overheid is een
uitvoeringsorgaan van de multinationals ….. aldus Miranda Slob.
Lees ook het boek van dr. Maarten Berg: Een studie over de slechtheid
van de staat, deel 1 en 2. En het boek van prof. dr. Jos Decorte: De
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waanzin van het intellect. En het boek van prof. dr. ir. Jan Rotmans over
het Kantelpunt. https://www.nederlandkantelt.nl/ Met de boeken van dr.
Willem Glaudemans, en van Marja de Vries, om maar in Nederland te
blijven. Er zijn momenteel ook zeer veel buitenlandse wetenschappers
die hun hoofden boven het maaiveld uit durven te steken, want het is
‘’eten, en of gegeten worden’’. Zij zeggen ook dat er waakzaamheid
geboden is, daar wij anders er met z’n allen aangaan en wij allen het
nakijken hebben! De Cabal of Illuminati achter de schermen werkt aan
de vernietiging van alle samenlevingen, zie o.a.
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Inderdaad, de vrede is nog ver te zoeken op aarde. De Franse filosoof
Patrick Viveret sprak in 2002 op de N-top in Johannesburg tijdens een
persconferentie het volgende: “Wij moeten het oorlogszuchtige denken
achter ons laten in onze omgang met de natuur, met anderen, maar ook
met onszelf. Dan alleen kunnen wij samen verder (kantelen) en het roer
omgooien nu het nog kan”

http://finalwakeupcall.info/blog/2017/07/12/frauduleus-financieelsysteem/
Wetenschappers durven de ‘heilige koeien’ momenteel bij de horens te
vatten. Neem het boek van de econoom Ad Broere: Geld komt uit het
niets. En de artikelen van de filosofen Pieter Schuurman, prof. Etienne
Vermeersch en Marcel Messing.
De dissertaties van Cor Huizer:
slavernij is economische noodzaak; en van Nico Schulte: Kennis is
gestructureerd in bewustzijn.
Geld: Genoeg is niet genoeg, niet bij de maffia met de verkeerde VOCmentaliteit en de Achterkant van Nederland, maar ook niet bij de
Voorkant van Nederland. De economie is de heilige koe, daar moet alles
voor wijken. Ons hele land is ervoor omgebouwd tot een netwerk om de
economische motor draaiend te houden. Groot, groter en mega,
mulitnationals, etc. Zie onze website: De Parels van de Veluwe.
http://www.parelsvandeveluwe.nl/
Wij dienen ons bewust te worden van het energieveld waarin wij leven,
aldus Lynne McTaggart in haar boek “De Verbinding”. En in het boek
van Frederic Lenoir “Hoe we de wereld kunnen genezen” schrijft hij de
‘overheden geen gerechtigheid doen, aangezien uit gerechtigheid vrede
voortvloeit. Zij hanteren de wet(ten) als moordwapens, maar de wet(ten)
kennen ook barmhartigheid, zijn ook ter correctie. Er kan geen mondiale
sameleving ontstaan zonder dat gerechtigheid voor iedereen van grote
waarde is”.
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Daarin heeft Patrick gelijk. Wanneer wij de nieuwe ontdekte ‘stenen’
niet in onze handen nemen om ermee een nieuw pad te leggen naar de
toekomst, zal ons nageslacht straks met lege handen staan en het ons
verwijten dat wij nalatig zijn geweest. Daarbij is een geweldloze aanpak
essentieel om het nieuwe pad aan te leggen en de oude paden te
ontmantelen, om de sociale, politieke en culturele wonden te genezen.
De oorlogscultuur dient vervangen te worden door een wederzijdse
vertrouwenscultuur. Oorlogen en wapens slokken een groot deel van
onze jonge en oude levens, arbeid en tijd op. Wij dienen ons in te zetten
voor geweldloze conflictoplossing, want dat begint bij onszelf. Een
timmerman leeft immers bij zijn beroep en is in zijn element als hij maar
timmeren kan. Een kunstenaar leeft als hij zich vrij kan uitleven. Daar
moeten overheden geen dwangmaatregelen tegen nemen. Veel ziekten
ontstaan vanuit de sociale omstandigheden vanwege de wijze waarop
onze samenleving is ingericht. Er is onbaatzuchtige samenwerking
14
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noodzakelijk om een nieuwe tijd te scheppen. Wanneer overheden dat
niet inzien en doorgaan op hun oude platgetreden paden, zullen zij de
boot missen. Daarvan zijn afschrikwekkende voorbeelden uit het
verleden te noemen. Overheden kunnen geen struisvogelpolitiek spelen
en denken dat ze zo vast als een muur in het zadel zitten.
De les van de Mieren en Bijen
De mens is volgens sommigen de ‘kroon der schepping’. Wanneer dat
waar is, zijn wij helaas als mens en mensheid die benaming of eer niet
waard. Gezien alle ellende, leed, onrecht dat wij elkaar en de dieren, de
aarde, het milieu, etc. aandoen en aangedaan hebben, zijn wij geen kroon
der schepping, maar roekeloze bandieten. Wij bevuilen ons eigen nest en
leven er maar op los. Sommige samenlevingen van dieren brengen het er
beter van af dan wij. De meest ideale samenleving is die welke bestaat
uit één enkel organisme, uit een volledig onzelfzuchtig
samenwerkingsverband.

Er zijn twee voorbeelden uit het dierenrijk die ons hierin voorgaan tot
onze beschaming, die een veel hoger niveau van samenleving tonen dan
de onze. Dat zijn de bijen en de mieren. Deze beestjes kennen in hun
volken of kolonies geen conflicten. Ze gedragen zich geheel
onbaatzuchtig. Ze offeren zich geheel op voor de groep. Ze hebben allen
15
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één gemeenschappelijk doel en wijken daarvan niet af. De samenwerking
van deze beestjes is uniek, belangeloos in dienst van het geheel om te
overleven en de soort in stand te houden.

De Bijbel zegt over de mieren het volgende (over de bijen is er geen
specifieke uitleg of aanduiding te lezen) :
Spreuken 30: 24 Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve
zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. 25 De mieren zijn een onsterk volk;
evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. 26 De konijnen zijn een
machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis in den rotssteen. 27 De
sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich
verdelende in hopen. 28 De spinnekop grijpt met de handen, en is in de
paleizen der koningen.

En in Spreuken 6 staat het volgende over de mier(en):
6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7 Dewelke,
geen overste, ambtman noch heerser hebbende, 8 Haar brood bereidt in
den zomer, haar spijs vergadert in den oogst. 9 Hoe lang zult gij, luiaard,
nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?

16
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In de wereld van de mieren en bijen zien wij dus éénheid en geen
isolement. Isolement is heel nadelig voor mens en dier. Eenzaamheid
knaagt aan een mens en dier. Gezins- en groepsverband beschermt
volgens wetenschappers tegen hartkwalen en anderen ziekten.
Willen wij overleven als mensheid en aarde, dan zullen wij een
metamorfose dienen te ondergaan, zoals afgebeeld in het prachtige
Barneveldse gemeentewapen, om van veelvratige rups te transformeren
tot een vrije vlinder. Er dient een Verenigde Onbaatzuchtige
Coöperatieve-samenleving te komen, naar het voorbeeld van de Bijen
en Mieren, waarvan men in de boeken van Vlamdimir Megré
(Anastatius) meer kan lezen, en waarover Edward Bellamy schrijft in zijn
boek “Terugblik uit het jaar 2000’. Met een verwijzing naar de boeken
van Joan en Mary Henschel ‘De wedergeboorte der Mensheid”, en het
‘Komende Gouden Tijdperk”. Men kan er meer over vinden op onze
website www.pentahof.nl

Burgmeester van Dijk, om u op de hoogte te houden van de zogenaamde
‘kantel-ontwikkelingen’ in ons land het onderstaande, met mijn voorstel
aan prof. dr. ir. Jan Rotmans om mijn ‘kantel-kunstwerk’ op de Kantelbijeenkomsten te demonstreren a.s. 8 en 9 september in Zwolle. U kunt
deze bijeenkomsten ook bijwonen indien u dat wilt. Wanneer er nog
open ruimte is in Zwolle, zal ik daar naar aanleiding van mijn brochures
1035 en 1042 er het gemeentewapen van Barneveld presenteren. Prof.
Rotmans heeft toegezegd zijn best ervoor te zullen doen.
https://www.youtube.com/watch?v=_heV9LB2ruc
Bovenstaande video leidt Jan Rotmans de kerkdienst van de Kantelaars
van het grootste kennisfestival in Zwolle.
Jan Rotmans Theatertour
https://www.nederlandkantelt.nl/2017/03/jan-rotmans-theatertour/
12 maart 2017 Petra Ligtenberg
17
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Jan Rotmans laat in zijn theatercollege Elk individu en initiatief
telt! jong en oud kennis maken met de kansen en de uitdagingen van
een kantelende samenleving. Op 20 maart is Jan te zien in het theater
in Heerlen, op 12 april staat hij op het toneel van theater Orpheus in
Apeldoorn.
Elk individu en initiatief telt!
Jan Rotmans geeft aandacht aan Nederland in transitie
Jan Rotmans, professor, scientivist, schrijver, gepassioneerde spreker en
internationale autoriteit op het gebied van duurzaamheid en transities.
Oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt. Hij
publiceerde meer dan 250 artikelen over klimaatverandering,
klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Daarnaast schreef hij 25
boeken over transities en duurzaamheid. In zijn laatste boek ‘Verandering
van Tijdperk: Nederland Kantelt’, het vervolg op de bestseller ‘In het oog
van de orkaan’, beschrijft hij ook de nieuwe sectoren onderwijs, zorg en
financiën en geeft daarmee een compleet beeld van Nederland in
transitie.
Jan Rotmans als expert over verduurzaming
Vol vuur strijdt Jan Rotmans voor een verduurzaming van Nederland en
zet hij zich in om Nederland te laten kantelen naar een nieuw tijdperk en
een nieuwe samenleving. Na afloop van het college begrijpt u welke
fundamentele keuzes we hiervoor moeten nemen, welke veranderingen
er op ons afkomen en hoe we hiermee om moeten gaan.
Elk individu en initiatief telt over de kantelende samenleving
In het theatercollege “Elk individu en initiatief telt”, laat Jan Rotmans
jong en oud kennis maken met de kantelende samenleving. We bevinden
ons momenteel in een transitiefase, waarbij we op weg zijn naar een
totaal andere samenleving. Hiervoor moeten we fundamentele keuzes
maken. Jan wil Nederland weer spannend, leuker, duurzamer en
energieker maken en u met zijn college enthousiasmeren en inspireren
om in te kunnen spelen op de veranderingen die op ons afkomen. Want:
18
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“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering
van
tijdperken”.
Na het college zal hij vragen beantwoorden en na afloop boeken signeren.
NL Kantelt op het Grootste Kennisfestival van Nederland 8 en 9
september in Zwolle
27 juni 2017 Petra Ligtenberg
Een beetje vermoeid en overhit kwam ik aan bij het Grootste
Kennisfestival van Nederland in Deventer. Vol energie, motivatie en met
een prettig hartverwarmend gevoel ging ik weer naar huis. Ik leerde over
de noodzaak van verandering en experimenteren, over nieuwe
technologieën en de invloed daarvan op onze maatschappij. Er waren een
aantal sprekers die me nu, ruim een week later, in mijn dagelijkse werk
nog bezig houden. \
Zo gaf Wouter Hart van verdraaide organisaties prachtige voorbeelden
over het werken vanuit de bedoeling in plaats van het systeem. Waarom
hij er zo oprecht van genoot dat in de zwemles van zijn dochter de
kinderen allemaal een verschillend aantal zwembandjes om hadden. Zijn
boodschap: kies voor een passende uitdaging, er bestaat geen ‘one size
fits all’ als het aankomt op transities.
Hieronder het verhaal van kantelaar Anke Siegers over eigenaarschap en
met wat ik mee naar huis nam.
Anke Siegers – Transformatie Sociaal domein; Ontwikkelaar; Schrijver
& Spreker; Trainer; Adviseur; Kantelaar & Verbinder.
Ze raakt mij (en de rest van de zaal) direct door te openen met het zingen
van ‘Beautiful people’ (Melanie Safka). “You live in the same world as I
do but somehow I never noticed you before today, I’m ashamed to say”.
Anke Siegers legt uit waarom een transformatie in het sociale domein
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noodzakelijk is. “Pas als mensen samen besluiten wat er nodig is, zijn ze
bereid om hier verantwoordelijkheid voor te dragen”, legt ze uit. Anke
beschrijft hoe we vanuit de overheid eigenaarschap en
verantwoordelijkheid uit elkaar hebben getrokken. Door de overheid
wordt het beleid gevormd, het sociale domein wordt vervolgens
verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering en dat is dan ‘hoe wij
werken’. Niet alleen missen de professionals in het sociale domein
daardoor eigenaarschap, ook de burgers zelf voor wie de hulp bedoeld is.
Het deed me denken aan een stuk dat ik ooit las over de schaduwzijde
van de meritocratie, het principe van gelijke kansen voor iedereen, waar
een groot deel van onze maatschappij op is gebaseerd. Iedereen weet en
ziet dat gelijke kansen niet altijd leiden tot gelijke uitkomsten. Het lukt
niet iedereen om een opleiding af te ronden, of schuldeloos door het leven
te gaan door allerlei oorzaken ( zie: Evelien Tonkens )
Anke Siegers doet daar eigenlijk nog een schepje bovenop: want lukt het
je niet om gebruik te maken van de gelijke kansen die we in Nederland
hebben en kun je (niet meer) je eigen problemen oplossen, dan neemt
eigenlijk de overheid het van je over. En dan moet je je wel houden aan
het systeem dat er voor je is opgezet. \
Maar wie wil dat? En hoe gelijkwaardig is dat? Want niemand wil
verantwoordelijk zijn voor iets waar hij niets over te zeggen heeft. Anke
legt dit verder uit aan de hand van het keukentafelgesprek dat veel wordt
ingezet in het sociale domein om de betrokkenheid van de burger zelf te
vergroten bij het oplossen van zijn of haar problemen. Dat uitgangspunt
is heel goed, totdat er allerlei ‘systeemwaarden’ overheen werden
gestrooid. Kunnen we het efficiënter doen? En goedkoper? En misschien
wel met minder mensen aan tafel? Zo ontstaat vaak de situatie waarin niet
langer sprake is van gelijkwaardig beslissen en waarin vaak de mensen
die wakker liggen van de situatie onvoldoende meedenken, maar worden
ingezet als ‘uitvoerder’. Haar voorstel: de Nieuwe Route. Dat houdt in:
maak de omgeving mede-eigenaar door hulpverlening, zorgvrager en
omgeving samen te laten besluiten over wat er nodig is. De zorgvrager,
omgeving en – waar nodig – hulpverlening voeren daarna het plan uit.
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Dit geldt uiteraard niet alleen binnen het sociale domein, maar is voor
zoveel meer van toepassing. Werkzaam binnen de zorg realiseerde ik me
dat ook hier maar al te vaak dingen voor de ander worden opgelost, vanuit
de beste bedoelingen. Hoe worden patiënten (meer) eigenaar van hun
behandelingen? En in hoeverre worden de mensen die zich zorgen maken
om deze persoon meegenomen in een behandelingstraject? Hoe kunnen
we minder sturen op controle en meer op de behoefte van de patiënt?
Zie hier voor meer info over de Nieuwe Route en hier voor een eerder
artikel dat Anke schreef over ‘eigen kracht’
Van:
J.
Rotmans
[mailto:rotmans@fsw.eur.nl]
Verzonden:
vrijdag
3
maart
2017
0:56
Aan:
P.
vd
Meer
<pentahof@planet.nl>
CC:
S.D.
Azimullah
<azimullah@drift.eur.nl>
Onderwerp: RE: kantelpunt-in-kunstwerk
Beste Pieter,
Hartelijk dank voor dit mooie bericht en excuses voor de verlate reactie
door alle drukte! Ik vind het fantastich dat jullie aan de slag zijn gegaan
met o.a. mijn ideeen en de eerste impressies daarvan zien er fraai en
veelbelovend uit, mijn oprechte compliment! Ik kom graag een keer
langs, alleen moet ik dan wel in de buurt zijn, want Kootwijkerbroek ligt
niet in de buurt van Rotterdam. Maar dat moet wel een keer gaan lukken
dit voorjaar, ik ga kijken of dat te regelen valt.
Met Beste Groet, Prof.dr.ir. Jan Rotmans
Dutch Research Institute for Transitions Erasmus University Rotterdam
| T16-36 | P.O. Box 1738 | 3000 DR Rotterdam (Netherlands) | 0104088773 / 010-4089772 (Personal Assistant)
Beste Jan, op de website Nederland Kantelt las ik dat er 8 en 9
september a.s. Kantel Praktijkdagen zullen zijn. Heel interessant. Ik stel
je voor om mijn kantel-kunstwerk daar te laten zien, indien daar
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gelegenheid en belangstelling voor is. Ga jij over dergelijke zaken, of
Petra Ligtenberg of iemand anders? Ik heb nog weer nieuwe
kunstwerken gemaakt, zie bijgaand. En mijn zoon Pieter jr is momenteel
in Z-Afrika op een ‘kantel-toer’ om daar kennis te nemen van wat daar
leeft. Hij zal veel te vertellen hebben, o.a. over Orania-vrijstaat, etc.
Indien je voor 8/9 september nog langs wilt komen, zoals toegezegd, dan
hoor ik dat graag. Mijn oudste dochter Annemarie is er ook in
geïnteresseerd,
is
jarenlang
beleidsmedewerkster
van
de
e
psychologengroep in Nieuwegein geweest en zat heel veel in de 1 en 2e
kamer, waar Hannie van Leeuwen haar vriendin was. Nu is ze
aangenomen uit meer dan 100 sollicitanten bij Significant in Barneveld,
en spreekt nu met heel veel overheden en instanties. Dus een mooie
gelegenheid voor het Kantel-principe. Ze is nu jouw boek erover aan het
bestuderen.
Met vr. groet Pieter van der Meer sr.
Antwoord van Jan Rotmans:
Beste Pieter,
Fantastisch werk weer! Ben nu op vakantie, en het is er dit
voorjaar wegens extreme drukte helaas niet van gekomen om langs te
komen, maar het moet een keer gaan lukken. Ik breng je in contact met
Sharona Ceha over 8-9 september, zou prachtig zijn om dit daar te
exposeren.
Beste Groet, Jan Rotmans
Prof.dr.ir. Jan Rotmans Dutch Research Institute for Transitions
Erasmus University Rotterdam | T16-36 | P.O. Box 1738 | 3000 DR
Rotterdam (Netherlands) | 010-4088773 / 010-4089772 (Personal
Assistant)
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Aan de Voorkant van Nederland valt dus nog een heleboel te vernieuwen
nu het kantelproces in gang is gezet. Wie niet mee wil kantelen, zal tussen
de wal en het schip vallen. De Middeleeuwse geest van de Heksenjacht
zal geheel verdreven moeten worden, vooral waar deze nog rondwaardt
in de meest orthodox gereformeerden gemeenten in Nederland.
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een einde, zo goed als de waanzin van de middeleeuwse heksenjacht een
einde nam toen de rationele waan ervan publiekelijk bekend werd. Onze
Ard legt het bijltje er binnenkort bij neer. Gelijk heeft hij. Maar wat er
onder zijn ‘bewind’ heeft plaatsgevonden zal hem blijven achtervolgen!

Samen op weg naar een
innovatieve samenleving
Nederland kantelt
Zie de video waarop Toine Manders, lijsttrekker van de Libertarische
Partij, toelicht dat Belasting diefstal is, en dat de Overheid het probleem
is, en het onze morele plicht is belasting te ontwijken (niemand is
verplicht het hiermee eens te zijn, maar dhr Manders durft dit toch maar
in het openbaar bekend te maken).
https://www.youtube.com/watch?v=ga5I4uFDAy8
https://www.youtube.com/watch?v=DFtM96Y2LHA
Is het normaal dat wij als burgersj in een democratische dwangbuissituatie leven, waarin overheden alle macht in handen hebben en burgers
zo goed als vogelvrij zijn? Overheden kunnen schrikbarend hoge
dwangsommen opleggen voor geringe bouwovertredingen, of zelfs voor
wat in het geheel geen bouwovertredingen zijn. De christelijke SGPgemeenten nemen hierin het voortouw, met de gemeente Putten aan het
hoofd, die het presteerde om in één jaar tijd 850.000,- euro aan
dwangsommen te innen. De wethouder handhaving A. Kleier van de
gemeente Putten noemde het een Heksenjacht, maar schijnt deze
abnormale gang van zaken niet te kunnen stoppen in z’n eentje. Pure
diefstal en misbruik van macht om op deze manier de burgers te beroven.
De Middeleeuwen doen hierbij niet onder. Maar hieraan komt spoedig
23

Jan Rotmans en Sharona Ceha startten in 2014 het initiatief
‘Nederland Kantelt’. Via deze stichting wordt zichtbaar gemaakt
hoe groot, breed en positief de vernieuwingsbeweging in
Nederland is. Dit doen we aan de hand van negen verschillende
terreinen:
1.
Zorg
2.
Onderwijs
3.
Energie
4.
Voedsel
5.
Bouw
6.
Ruimte
7.
Water
8.
Kunst & Cultuur
9.
Financiën
Met Nederland Kantelt willen we antwoord geven op de vraag
‘hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier,
duurzamer en energieker Nederland?’ We dromen van een
maatschappij waarin waarden eerst komen, en we gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor een menselijker,
eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardig leven voor iedereen.
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Nederland Kantelt verbindt
Ieder systeem kent tijden van chaos, dus ook Nederland. Wij van
Nederland Kantelt ervaren dat in tijden van chaos verbindingen
nodig zijn tussen mensen, sectoren, projecten en regio’s.
Nederland Kantelt wil daarom:
– Vernieuwingsbeweging zichtbaar maken
– Silo’s afbreken tussen vernieuwingsdomeinen
– Vernieuwers verbinden en van elkaar laten leren

Het Kantelproces 2017

– Verbindingen te leggen tussen vernieuwers en initiatieven, én
– Op zoveel mogelijk plekken in Nederland een podium te bieden
aan initiatieven van onderop.
Doel is om in 2020 Nederland gekanteld te hebben, zodat we de
stichting weer op kunnen heffen. Ook dit is immers vernieuwing.
Doe mee de structuur van de Nederlandse Samenleving gaat
radicaal veranderen

Nederland Kantelt versnelt
Samen met jou kan Nederland Kantelt de transitie in de
Nederlandse samenleving versnellen. Met versnellen doelen we
op onze missie:
In 5 jaar willen we het aantal actief betrokken mensen bij de
vernieuwingsbeweging van onderop vertienvoudigen. In cijfers
betekent dit het volgende: van 250.000 mensen naar een
beweging van 2.5 miljoen mensen waarvan 20% van de bevolking
ouder dan 20 jaar.

Organisch georganiseerd
In 2014 bestond het kernteam uit zeven verbinders. Inmiddels is
Nederland Kantelt uitgegroeid naar een team van 25 verbinders,
kantelaars en koplopers. Samen met vele anderen zetten zij zich
dagelijks in voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en
rechtvaardiger Nederland. Dit doen zij door:
– Nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals Zorgeloos een
alternatieve zorgverzekering en de Vereniging voor Financiële
Versimpeling
– Kantelvoorbeelden binnen de negen verschillende terreinen te
verzamelen en zichtbaar te maken via de website en social media;
25

No.1062

Geef je op en help om samen Nederland te laten kantelen

Doel van Nederland Kantelt is om het aantal actief betrokken
mensen bij de vernieuwingsbeweging te vertienvoudigen in vijf
jaar: van 250.000 mensen naar 2.5 miljoen (20% van het aantal
mensen ouder dan 20 jaar, dan is het kantelpunt bereikt).





Draag bij aan ons inspiratienetwerk
Deel je kantel project
Blijf op de hoogte van radicale vernieuwingen
Word uitgenodigd voor lezingen en presentaties

Dus, wederom, is het niet de hoogste tijd voor een pole reversal
ook in ons denken en ons bewustzijn? Waar gaat het nou om in
het leven, om macht en geld of om de liefde? U mag kiezen.
Alle dienders van de oude cultuur roepen om het hardst: het trekt
wel weer aan, met die economie. Maar een flink aantal
verontruste wetenschappers/filosofen, zoals Ervin Laszlo,
Jeremy Rifkin, Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde te
Rotterdam), e.a. voorspellen al veel langer dat het zo niet verder
kan. Als we doorgaan op de oude voet dan hollen we de aarde uit
en daarmee de hele mensheid.
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Vrouwe Justitia met de weegschaal in je
linkerhand
het evenwicht is ver te zoeken, helt gevaarlijk
naar
één
kant.
Als ik jou zo fier zie staan kan ik slechts
honend
denken
moet jij de burgers vertrouwen schenken?
Vertrouwen in een eerlijk politieapparaat
in een rechter die voor oprechtheid staat?

Het is de hoogste tijd dat we bakzeil
halen, zelf een nieuwe bewuste keuze
maken, voordat de kant het schip
keert. Hoeveel tijd hebben we nog
voordat de aarde ons met een
natuurramp (als gevolg van een
geofysische pole reversal!?) in een
volkomen nieuwe situatie brengt.
Gelukkig zijn er ook steeds meer
initiatieven die passen in een meer
verantwoorde, duurzame, groene
economie.

Ach Vrouwe Justitia, doe toch die blinddoek
afen durf om je heen te kijken, wees niet
langer laf. Zoek met je weegschaal weer het evenwicht laat schijnen op het
recht je licht. Neem je zwaard en vecht ongenadig pas dán ben je de titel
Vrouwe Justitia weer waardig.

Is dit de Nederlandse zogenaamde ‘goede-Voc mentaliteit”?
Iedere Nederlander heeft een Sofi-nummer ontvangen, en dat is niet
zomaar om ons eventjes te registreren.

Je geboortebewijs is goud waard.
zie de youtube op de site van nulpuntenergie.net van Frank Bonte.
Wist je dat het nummer rechts onder direct verbonden is met het
FED, de Federal Reserve ?
In Nederland is ons geboortebewijs ongeveer
600.000 euro waard is. Wat de BANKEN gratis krijgen, of de
regering. Of allebei.

(geschreven door Marianne)
Weer een schokkend verhaal van hoe onze justitie te werk gaat.
Hoe onze volksvertegenwoordigers de andere kant op blijven kijken.
Artikel 120 – Vragen (blijven) stellen. Herhalen, herhalen totdat ….
Beluister dan ook nog eens het interview van Argusoog Prof. Twan Tak.
Wij –de burgers- we willen samenwerken en géén maffia, maar open en
eerlijk in alle vrijheid, opbouwend voor de samenleving. Wat is daar op
tegen? Waarom worden wij gezien als werkmieren en werkbijen die door
overheden, banken, multinationals etc, die zichzelf zien als de imkers en
eliten, om ons zovel mogelijk uit te buiten? Wij doen toch niet mee aan
interne en externe discriminatie?

by Frank Bonte • 2 juni 2017 • 0 Comments

Vrouwe Justitia met in je rechterhand het
waar
sta
jij
voor,
wat
ben
Alle
leugens,
de
geheimen
en
al
dat bestrijdt jij met het grootste zwaard nog niet.
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waard?
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verdriet
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