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Het wereldtoneelspel der illegalen

Wij laten hierna uit verschillende bronnen zien wie en wat er al illegaal

geschied is, en nog illegaal zich voortzet.

Zie:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7435:sancties-

tegen-rusland-niet-legaal-video&catid=37:wereld&Itemid=50

Sancties tegen Rusland niet legaal (video)Zondag, 23 maart 2014 12:43 

  Er is een uniek verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Strafhof in

Den Haag omdat de opgelegde sancties tegen Rusland illegaal zijn. 

Dat niet alleen, zowel Nederland als België zijn op dit moment volgens

de regels van hun eigen grondwet illegale entiteiten. 

In een eerder artikel over de moord op Els Borst, hadden wij een stuk

bijgevoegd van klokkenluider Ad van Rooij 

"Deze ingenieur voert, gesteund door anderen, al sinds 1987 strijd tegen

de Nederlandse overheid in verband met de massale vergiftiging van de

bevolking door een samenwerkingsverband tussen (lokale) overheden en

commerciële bedrijven in wat wordt genoemd een collusie. (collusie is:

een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te

belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van

ambtsdelicten". 

Deze zelfde Ad van Rooij heeft nu samen met enkele anderen een

verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag

aangaande illegale sancties tegen Rusland opgelegd door illegale

entiteiten. 

De onderbouwing van het verzoekschrift is in grote lijnen als volgt: 

De uitslag van de democratische stemming in de Krim wordt door de

Europese Unie (EU) en VS totaal genegeerd. De NAVO die zelf

"onwettig" is benadrukte het referendum zelfs als "illegaal" en

"onwettig". Daarom wordt de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart

2014 gehouden in het vanaf de Tweede Wereldoorlog "onwettige"

Nederland die met het opnemen van artikel 120 in de Grondwet de

grondrechten van hun eigen burgers heeft afgenomen. 
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Maar liefst 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten

komen naar de nucleaire top om in het "illegale" Nederland afspraken te

maken over nieuwe economische sancties vanuit de Europese Unie (EU)

en de VS tegen Rusland. Aan Internationale overleggen mag Nederland

niet deelnemen omdat dit land sinds 13 mei 1940 Grondwettelijk niet

meer bestaat. 

Het zijn juist de EU en de VS die met behulp van de NAVO vanaf 7 mei

1945 "illegaal" en "onwettig" hebben gehandeld door sindsdien geen

uitvoering te geven aan het op 25 januari 1944 gesloten "politieke

testament" van Koning Leopold III van België. 

De eisen die de groep heeft neergelegd bij het Internationaal Strafhof zijn:

I. De bekrachtiging dat Rusland via het referendum in de Krim, waarbij

97 procent van de bevolking heeft gekozen voor aansluiting met Rusland,

dit gebied rechtmatig heeft verkregen. 

II. Dat alle tegen Rusland opgelegde economische sancties vanuit de

"onwettige" Europese Unie (EU) en VS moeten worden opgeheven. 

III. Dat alsnog uitvoering moet worden gegeven aan het "politieke

testament" van de Belgisch koning Leopold III, wat inhoudt dat alle na de

Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het

Benelux-verdrag en de Europese verdragen, maar ook het Handvest van

de Verenigde Naties, moeten worden getoetst aan de Belgische Grondwet

door het Belgische Grondwettelijk Hof. 

Het volledige verzoekschrift is hier te lezen en de navolgende video dient

ter ondersteuning van de aangevoerde argumenten.
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http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/illegaal-nederlands-bestuur/

Illegaal Nederlands bestuur

 Yatri Kramp

Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de

meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de

voeten en vluchtten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch

grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze

manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er

een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.
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Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel

als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de

Nazi’s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar. Omdat de

regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd

grondwettelijk de regering opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende

grondwetsartikel 21: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het

Rijk worden verplaatst.”

Op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina

met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk

beloofd en toegezegd: “Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de

grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de

onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen

zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en

de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen, en tot

instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart

alle middelen zal aanwenden, welke wetten te mijner beschikking stellen,

zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God

almachtig.”

Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het ‘Nederlandsche’ volk

gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds die dag wordt dit

land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen kan dit

begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag en de

staatsrechtgeleerden nergens over.

Het vestigen van een regering is pas wettig als er over gestemd kan

worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ‘Oranjes’, niet in 1813 toen

Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de

onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander

is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het

gezag illegaal.

"Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den

uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is

gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en

overgave waartoe een rein geweten in staat stelt."
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Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan,

het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd,

voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een

volksraadpleging.

De luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders zien de bui al hangen

en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te ‘integreren’ in

de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het

onbevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten.

We zouden het voorbeeld van IJsland moeten volgen…

In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de

grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan

Nederland niet terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het

herschrijven van de grondwet. Dit alles op een vreedzame manier.

Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde

crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo

weinig in het nieuws geweest. De huidige wereldmacht wil niet dat het

voorbeeld van IJsland gevolgd wordt.

In 2008 werd de grootste bank van IJsland genationaliseerd. De tweede en

derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon

devalueert en de beurs keldert, het land is bankroet.

In 2009 protesteren burgers voor het IJslandse parlementsgebouw en dient

de minister-president het ontslag van de regering in en komen er nieuwe

verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan

Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd

om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.

In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op. Dit maal om

een referendum te eisen. Tijdens dit referendum spreekt 93% van de

IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel

is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de

verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en

bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor

opgepakte IJslandse bankiers.

6       De heerschappij der illegalen   No. 759

In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te herschrijven.

Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het

land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de

Deense grondwet over. Er werden 25 burgers uit de 522 kandidaten

gekozen die geen politieke banden hadden.

De aspecten van de IJsland revolutie: Ontslag van de regering,

nationalisering van de banken, een referendum zodat mensen invloed

kunnen uitoefenen op economische besluiten, opsluiten van de betrokken

partijen en herschrijven van de grondwet door het volk. Het IJslandse

volk heeft laten zien voor zichzelf op te komen én wat democratie

werkelijk is.

Wat kunnen wij, het Nederlandse volk, doen?

Het afzetten van de oude, gemanipuleerde regering, de mondiale instituten

zoals centrale banken, het oude bankstelsel, de Bilderbergers, Comité van

300, Trilaterale Commissie, Europese Commissie, Wereldbank e.d.,

waarbinnen Nederlanders een prominente rol vervullen, waaronder ons

koningshuis en talrijke politieke figuren, bankiers en mediafanaten van

ons land.

Het installeren van een overgangsregering die de Nederlandse bevolking

gaat informeren over hun gemanipuleerde geschiedenis, religies,

wetenschap, het aankondigen van de komst van onze ruimtefamilie, het

beëindigen van oorlogen, de komst van een nieuw bankstelsel die via een

herverdeling welvaart brengt naar alle mensen, het reinigen van de

vervuiling van lucht, land en zee, het invoeren van nieuwe technologieën

waardoor het plunderen van Moeder Aarde wordt stopgezet en waar olie

als energiebron wordt afgeschaft. Rechtstreekse contacten met

buitenaardse verder ontwikkelde beschavingen en grondleggers van de

verschillende religies die de eenheid van alle schepsels benadrukken en de

soevereiniteit van het individu, culturen en volkeren garanderen.
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De ontmaskering van de controlled opposition is begonnen

Johan Oldenkamp Nieuwsbrief 27 maart 2014

Er is sprake van gecontroleerde tegenstanders oftewel schijnoppositie

wanneer deze tegenstanders in feite de belangen dienen van de partij

waarvan ze net doen alsof ze deze op de korrel zouden nemen. In het

Engels wordt dit ‘controlled opposition’ genoemd. Deze zogenaamde

‘oppositie’ staat dan dus onder controle van de tegenpartij.

Het meest duidelijke voorbeeld van controlled opposition is volgens mij

toch zeker Alex Jones (40). Ik heb al vaker over deze lawaaipapagaai

geschreven. Zijn informatieoorlogen worden gefinancierd door maar liefst

37 Azkenazi’s. Hij is zelfs getrouwd met een Azkenazi. Hij loopt met een

grote boog heen om alles wat met Israël of het Judaïsme te maken heeft.

Om geloofwaardig te kunnen zijn voor onwetende waarheidszoekers kan

hij natuurlijk niet anders dan af en toe ook juiste informatie geven. Het

leeuwendeel van wat hij brengt is echter het beste te typeren als ‘veel

geblaat en opvallend weinig wol’.

Ook David Icke (61) hoort bij de controlled opposition. Naar schatting is

er in totaal bijna 1 miljoen euro gedoneerd voor zijn project The People’s

Voice TV. Dat geld blijkt nu allemaal weggegooid te zijn, want de

megalomane Icke vindt dat het allemaal nog grootser moet (link). In

plaats van al dat geld te gebruiken voor het maken en promoten van

laagdrempelige filmpjes die een veel grotere doelgroep kunnen bereiken,

is het domweg verkwanseld aan onbelangrijke franje.

Bovendien kunnen we de inhoud van de filmpjes die werden uitgezonden

het beste typeren als ‘oude meuk’. Nu het donatievermogen van de

‘wakkeren’ flink is aangetast heeft Icke ervoor gezorgd dat mensen met

wel zuivere intenties niet of nauwelijks nog financiering kunnen krijgen.

Dat David Icke controlled opposition is was mij allang duidelijk. Hij

schrijft dikke boeken vol over wat er allemaal mis is, maar hij verzuimt

echte kennis aan te reiken, waarmee zijn lezers zich mentaal kunnen

losweken uit de illusies die de control freaks hebben gecreëerd.

Wat betekent bijvoorbeeld de ‘322’ in het logo van Skull & boneS? Wie

dit weet, die begrijpt dat het hier over Wholly Science gaat, maar dan wel
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omgekeerd toegepast. En hetzelfde geldt voor de ‘G’ in het logo van de

Vrijmetselaars. Er zijn minimaal acht verschillende betekenissen van deze

G, en binnen Wholly Science zijn de meeste daarvan essentieel.

Schijnopposanten als Alex Jones en David Icke doen net alsof de

zogenaamde ‘Illuminati’ het probleem zijn. Het echte probleem is dat de

kennis die deze control freaks hebben geen gemeengoed is op deze

planeet. Wholly Science pakt dat probleem aan.

De controlled opposition door Jones en Icke houdt dat probleem alleen

maar in stand. Icke blijft maar ouwehoeren over ‘problem – reaction –

solution’, terwijl hij geen woord rept over de analysevaardigheden die we

nodig hebben om de huidige problemen echt op te lossen, en dan doel ik

uiteraard op Logica!

De uitdrukking ‘controlled opposition’ mag dan Engelstalig zijn, het

fenomeen doet zich ook in de andere taalgebieden voor, en dus ook in het

Nederlandse taalgebied. Deze week werd definitief duidelijk dat Micha

Kat (fors) wordt betaald om te doen alsof hij de kinderverkrachter Joris D.

(66) achter de tralies zou willen hebben (link). Micha (50) werd hier al

langer van verdacht, maar nu is hij onmiskenbaar betrapt, samen met zijn

werkgever, namelijk de stichting ‘De Roestige Spijker’. Micha heeft wel

eens gezegd dat hij de Nederlandse Alex Jones wilde worden. Nou,

gefeliciteerd meneer Kat, dat is je gelukt, want je bent nu definitief de

gecontroleerde schreeuwlelijk van Nederland.

De onthulling dat Micha Kat controlled opposition is lijkt sterk op het

aanraken van een open zenuw. En aan de aard van de reactie op deze

onthulling kunnen we precies zien welke ware intenties er achter alle

betrokkenen schuil gaan. De rest van de gecontroleerde nepoppositie die

heimelijk met Kat samenwerken komt namelijk niet verder dan het op de

man spelen en het uitkramen van allerlei ongegronde kwalificaties.

Als een gebeten hond happen ze wat om zich heen en blaffen ze wat

hysterisch in het rond. Ik zal hier geen namen noemen, want eigenlijk is

deze aandacht al veel meer dan wat ze verdienen. Ze krijgen betaald om te

trollen, en ze zijn een grote schande voor zichzelf en hun familie.
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#2 Nexus 21-05-2012 20:58 

Peter,

Op de keper beschouwd is geen enkele wet, gemaakt en/of gewijzigd door

de monarchisten rechtsgeldig. Feitelijk zijn er geen wetten die

daadwerkelijk met goedkeuring van het volk zijn aangenomen. Voor de

huidige monarchie hadden wij een Republiek, de zogenaamde Bataafse

Republiek, die was echter onder aanvoering van de fransen gesticht en liet

het volk ook vele miljoenen ophoesten, toen al, voor de franse soldaten,

die moesten soldij ontvangen. daarvoor zat er een stadhouder, ook een

Willem en ook tuig. Nederland is al heel lang geen vrij land voor burgers.

Als wij dan zo mijmeren over de geschiedenis dan zou je ook de

geldcreatie mee moeten

nemen. Vanaf 1913 heeft

h e t  f r a c t i o n e e l

b a n k s y s t e e m  g r i p

gekregen op de wereld,

met name doordat een

zwakke president in de

VS, Woodrow Wilson,

zijn land te grabbel gooide

en overleverde aan de

b a n k i e r s  v a n  d e

Rothschildclan ( de familie

Bauer dus ). Hun motto

was; 

“Geef me de macht over

het geld van een natie

en het is me om het even

wie haar wetten maakt.” 

-  M a y e r  A m s c h e l

Rothschild

Nu, dat geld wat zij maken is geen ruk waard, niet meer als het papier

waarop het gedrukt wordt, vermeerdert met de kosten van de inkt.

Vandaag de dag is het meeste geld digitaal en kost het al helemaal niets

meer. Doordat deze heren het geld mochten maken uit het niets en daar
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rente over mochten heffen (wat trouwens vroeger over de hele wereld

verboden was) moesten mensen steeds meer gaan afdragen aan banken.

De koningshuizen in heel Europa stemden maar wat graag in want op

deze manier kregen ze gewillige werkslaven, dat wat wij nu nog steeds

zijn. Overheden besloten zelfs nog om belastingen te heffen op het geld

dat met arbeid werd verdiend, dat terwijl geld eigenlijk een eenheid is om

arbeid in uit te drukken. Ik meen als je werkt, maakt niet uit wat voor een

werk, dat je dan al een bijzondere bijdrage doet aan de samenleving. Alle

extra heffingen zijn crimineel tenzij die heffingen zonder dwang en met

toestemming van de bevolking tot stand zijn gekomen.

Ik plaats een dezer dagen een stuk waarin het geldverhaal nog eens

uitvoerig uitgelegd zal worden en hoe crimineel het eigenlijk is.

Het verbaast mij elke dag weer dat miljoenen mensen hun gezin verlaten

om te werken voor mensen die al meer dan genoeg hebben, onze elite.

Gezinnen gaan naar de klote, geld is een belangrijke factor hierin, mensen

verhangen zichzelf, moorden zelfs hun hele gezin uit omdat ze niet

voldoende geld kunnen ophoesten om aan onze elite over te dragen. De

overheid voorziet de elite van de knokploegen in de vorm van de

belastingdienst en incassobureaus. Het is niet veel anders dan in de

middeleeuwen waar de ridders van de koning of landheer dorpelingen al

hun eten ontnam omdat hij nu eenmaal de middelen bezat om de

dorpelingen te onderdrukken.

Vandaag gaat het precies eender.

Willem de Laatste? EEN NEP-KONING IN EEN NEP-STAAT

7  + Door DrFeelgood om 12:22 op 29-01-2013 in Politiek 

(12x gereageerd, 903x bekeken) 

Wat worden we overspoeld met een oranje gekleurde derrie van

loftuitingen over een scheidend ?staatshoofd?.

Wederom lezen we, dat mevrouw in 33 jaar maar liefst 145 miljard Euro

aan orders heeft binnengesleept. Wederom gebaseerd op een flut-rapport

door een gekochte flut-professor, die er zelf niet eens in gelooft.
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Aan de lopende band wordt ons op het hart gedrukt, dat we vooral geduld

moeten hebben en de ?nieuwe koning? een kans moeten geven om zich

waar te maken.  Hoeveel tijd denken ze daar voor nodig te hebben? Weer

tweehonderd jaar?

Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut

voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en

handhaven. Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het

grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en

bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van

alle Nederlanders en alle ingezetenen zal

beschermen, en tot instandhouding en

bevordering van de welvaart alle middelen zal

aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking

stellen, zoals een goed en getrouw Koning

schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God

almachtig! (Dat beloof Ik!)

Deze eed door een nep-koning heeft geen enkele waarde. Alle wetten zijn

tot stand gekomen door illegaal handelen. Alle wetten worden overruled

door EU regelgeving en zijn derhalve dubbel illegaal. Als de nep-koning

het grondgebied van de nep-staat Nederland moet verdedigen, is hij snel

klaar: er is niets te verdedigen en er is inmiddels ook niets meer om MEE

te verdedigen sinds Defensie professioneel is doodgeknuppeld.

Deze hele farce kan wat ons betreft achterwege blijven. Niemand heeft

ervoor kunnen kiezen, niemand kan er iets tegen doen en niemand heeft

enige invloed op het bestuur van deze nep-staat. Wij zijn aan een

nep-koning niets verplicht?..gezien het soort criminelen waar hij mee

omgaat. En wat weten wij nog niet? Ongeveer 99%??

Wij erkennen deze nep-koning niet als staatshoofd, noch als

regeringshoofd, noch als voorzitter van de overbodige Raad van State en

niet als leverancier van de volgende nep-koningin.

Want hoe zit het werkelijk?
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NEDERLAND WORDT ILLEGAAL BESTUURD

Vanaf 14 mei 2012 zit Nederland zonder wettige regering.

In de meidagen van 1940 werd het de regering en de ?koninklijke? familie

van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland,

waarbij dus automatisch grondwettelijk afstand werd gedaan van het

wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in

de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden

aangesteld. Tot zijn niet onverdeelde genoegen riep de aftredende

majesteit het ambtenaren-apparaat ook nog eens op, de bezetter zoveel als

mogelijk terwille te zijn. Zodoende kon de topambtenarij vermeend

straffeloos voor het Nazi-bewind aan de slag.

Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina (adoptiefnaam voor

Paulientje de Ranitz) het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering

opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:

?In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden

verplaatst.?

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft zij met

haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk

p;echtig gezworen, beloofd en toegezegd:

?Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal

onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het

grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren;

dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne

onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de

algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke

wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is

te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!?

EEDBREUK ? Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het

Nederlandse Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering.

Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een

onwettig gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere

School heeft doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den

Haag of doorgestudeerde zogenaamde ?staatsrechtgeleerden? nergens
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over. Daaruit kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte

struisvogels het hier sinds die tijd voor het zeggen hebben, althans op zijn

minst het onbevoegd gezag faciliteren.

Struisvogelpolitiek

Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan

worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ?oranje?s?, niet in 1813

toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de

onwettige koningin weer plaats nam op de troon. Alsof er geen afstand

van de regering was gedaan. Maar een en ander is nooit bevestigd door

een volksraadpleging, een eerste vereiste voor de legitimiteit van een

staatsvorm.  Alle tegenwerpingen in de trant van ?er is toch

democratische besluitvorming geweest? snijden geen hout. Er is vrijwillig

afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet

heeft dat bevestigd.

Het betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands-

en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan

door het vastleggen een volkssoevereine grondwet. Alles moet worden

gelegaliseerd door een volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch

onbevoegde bestuurders) ziet de bui al hangen en kosten noch moeite

worden gespaard om Nederland te ?integreren? in de Europese Unie.  Ook

hier is door het Nederlandse volk NIET mee ingestemd, getuige het enige

referendum wat hier ooit heeft plaatsgevonden. Onbevoegden dragen

gezag en soevereiniteit over aan een ongekozen en dus onbevoegd

Europees gezag.

Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze

spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese

Unie, is het tij misschien nog te keren.

Nederland is niet bevrijd

Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het

bevoegd gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en

gekozen bestuurders. Ook moeten rechters, legerbevelhebbers en

politie-commissarissen verkiesbare functies zijn.

In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat,

die daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een ?staat? is geen
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rechtspersoon, een ?staat? is een abstract begrip op een topografische

kaart.

Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het

Anglo-Amerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen,

inmiddels verworden tot een narco- & bananen-monarchie aan de

Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan

de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer

stemmen en zoveel mogelijk rotzooi verspreiden over een illegaal

?koningshuis?, een illegale? regering van Amsberg? en een illegale

politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekochte gechanteerden.

Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst

van de Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit van deze

rijksambtenaren ligt.

Mocht van dit alles het tegendeel worden bewezen, behouden we alsdan

het recht voor door middel van een referendum te bepalen wat de

voortgang zal worden.

Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie -

ook dat was en is volstrekt illegaal.

Een onbevoegd gezag kán namelijk helemaal geen wettelijke maatregelen

nemen!

Koning Willem IV (2013-2015)

Nep-koning Willem de Laatste

De hele toestand is van een beschamend laag allooi en diep triest dat een

heel volk van 17 miljoen mensen zich mee laat slepen in een onnozel

sprookje. Geleerden, knappe koppen, kritische columnisten en

wetenschappers, nauwelijks zijn er zelfstandig denkenden tussen te

vinden, die ook vinden dat het zo niet kan. Een nep-koning van obscure

komaf en uiterst dubieuze connecties gaat een holle eed zweren en direct

breken. Tekent alle wetten, wil inhoudelijk met de politiek bezig gaan,

heeft zijn nep-koningin niet onder controle. De verwachting is dat hij

blunder op blunder stapelt en dat half politiek Den Haag full-time bezig

zal zijn met het beschermen van ?s mans belangen. Een bij gelegenheid

met veter en blik volgehangen flapdrol, die nog nooit heeft gewerkt,

gestudeerd, nagedacht of tot aan de poorten van de hel gevechtservaring
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heeft opgedaan. Hij gaat het volk ?verdedigen met geheel Zijn

Vermogen?. Deze nep-koning moet er dan maar eens voor zorgen dat we

hier ALLE goudvoorraden terug krijgen.

Wij erkennen Willem de Laatste NIET.

Alle kretologie ten aanzien van zijn holle titels gaan aan ons voorbij. Er is

geen begin van respect voor klaplopers van zijn kaliber. Zelfs niet als hij

een algemene amnestie afkondigd voor onterecht opgesloten kritische

geesten. Voor ons bestaat een nep-koning alleen in een reservaat met een

hek zo hoog als de Domtoren. Nep-koningen en zijn nep-familie horen in

een toneelstukje thuis en moeten belasting betalen als ze het

onwaarschijnlijke presteren: inkomen genereren op eigen kracht.

Nederlanders moeten ingrijpen, om te beginnen maar eens een

referendum tegen het Europese Project? organiseren. Als de meerderheid

beslist dat we er uit moeten, is het met de nep-koning gedaan, over en uit.

Want dan ruiken de Nederlanders bloed en zullen ze onze verhalen nóg

eens een keer goed gaan lezen. En concluderen dat de onderste steen dan

toch maar eens boven moet komen!

Follow the money. Waar deze nep-familie hun geld

heeft geparkeerd, daar is de vluchthaven, daar is het

doel. Kijkt u nog even naar de kop van de website: de

damvlucht. Willem de Laatste zet het op een lopen,

als zijn lakeien dat ook doen, want nep-koningen

leven in een andere wereld. Hij is gewaarschuwd, als

de Nederlanders bloed ruiken en zijn lakeien krijgen

het benauwd, dan gaat het hem waterig door de

pantalon lopen.

Wij erkennen ook geen gekroonde schijtlijsters?..donder dus eigenlijk ook

maar gewoon direct op?..

Willem de Overbodige wordt op 30 april 2013 Willem de Laatste, een

nep-koning, vluchtgevaarlijk, laf, onnozel en zwaar gechanteerd door zijn

ontbrekende intellect. Onderstaande collectie van Gerard de Boer geeft

aan, dat de zogenaamde ?oranjes? vanaf Paulientje de Ranitz (midden)

meer moeten worden gezien als identiteits-frauderende criminele
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belastingontduikers. De laatste Oranje is in 1702 met fatale gevolgen van

zijn paard gedonderd, wat daarna kwam is een bonte verzameling

bastaarden en adoptiekinderen. Als het er op aankomt zijn ze bang,

doodsbang?. en inderdaad: ?dat moet hier koning worden? ? 

Bijbehorende url:

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/01/29/willem-de-laatste-e

en-nep-koning-in-een-nep-staat/ 

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/9-11-al-ciada-of-bil

derberg

Int. Strafhof en Tribunaal illegaal gevestigd in Nazi Nederland

ten gunste van de N.W.O (Vierde-Rijk)

STOP GLOBAL NAZI OCCUPATION?!!!

YouTube-video

Valse vlag terreur zoals Srebrenica, 9/11, enz... kunnen niet door de

Internationale V.N. Tribunalen in Den-Haag beoordeeld worden daar deze

illegaal en onrechtmatig na 1946 gevestigd werden in het tot op heden

door Nazi bezette Nederland. Deze instellingen worden vervolgens

misbruikt voor het alsnog implementeren van Nazi's fascistische

Wereld-Orde (Vierde Rijk) vanwaaruit oppositie internationaal wordt

uitgeschakeld. Als voorbeeld de Balkan waar ook volgens een voormalig

CIA agent  Kroaten,  Bosniërs en Serviërs misleid en gemanipuleerd

werden voor het opzetten van een illegale oorlog om de Balkan te

ontmantelen. Dit is dan ook een van de reden waarom het Permanent Hof

van Internationale Justitie (in 1922 geïnstalleerd in Den-Haag (Nederland)

in 1946 ontbonden werd. Waarvoor het Internationaal Gerechtshof in

1946 werd opgericht door de VN. Nu in het sinds WWII door het

Hitler-kabinet gekaapte Nederlands grondgebied met daaropvolgende

Internationale Tribunalen die onrechtmatig en dus illegaal gevestigd zijn

in Nazi Nederland van waaruit het Derde Rijk geruisloos heeft kunnen

uitgroeien naar eerst de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest

van de wereld. Dit heeft als gevolg dat internationale instellingen zoals de

VN, EC, EU, NATO... gegijzeld worden door de zelfde elite bankiers en
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hun achterban die zowel WWI als WWII geïmplementeerd hebben en

heden hun Globale Take-Over willen voltooien. Echter ditmaal met

massale genocide gevolgen.

Van dr. Johan Oldenkamp in zijn nieuwsbrief 27 maart 2014:

In ieder geval ging de G7 over de Oekraïne. Of daar echt de vlam in de

pan zal slaan durf ik te betwijfelen. Ondertussen is Turkije druk bezig een

oorlog met Syrië uit lokken, en mocht dat lukken, dan krijgt de onwettige

staat Israël alsnog haar zin.

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

http://langleveeuropa.nl/2014/03/nsa-neemt-100-van-alle-telefoongesprek

ken-op/

Berichtnavigatie² 

Geplaatst op 18 maart 2014 door admin Niet in alle landen, maar wel in

een aantal (zoals daar is België en tapkampioen Nederland?), neemt de

NSA 100% van alle gevoerde telefoon gesprekken op. En de gesprekken

kunnen worden opgevraagd en afgeluisterd zonder gerechtelijk bevel. En

omdat de geheime diensten wereld wijd samenwerken, kan de

Nederlandse overheid dat ook. Alle privegesprekken van de afgelopen

tien jaar moeten inderdaad over! :)

Lang leve de wereldwijde samenwerkende, wetteloze geheime diensten!

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie door admin . Bookmark de

permalink . 

Economie: De grootste financiële fraude in de geschiedenis..! 

9 november 2010 Door GuidoJ. Tweet 11 Reacties E-mail Print A A A

Spreken we in de VS over honderdduizenden fraude-hypotheken? Het

lijkt erop dat het deksel van de overheidsdoofpot komt. Een

Bush-overheid die de roofbanken beschermde, en daarmee aan de basis

stond van een financiële put-zonder-bodem..

Laten we vooraan beginnen. Want wanneer je een huis koopt, dan is dat

iets wat je niet zomaar doet en wat ook zomaar kan geschieden. Er dienen

allerlei officiële zaken geregeld te worden in verband met de overdracht
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van het onroerend goed. De notaris komt eraan te pas voor de koopakte,

maar ook de woonvergunning, kadasterwijziging etc. zijn van belang. 

Maar vooral ook het financiële traject is een stevig proces. Een

hypotheekakte, die het onderpand voor de lening contractueel regelt

tussen koper en verkoper, speelt een sleutelrol. Ook daar horen allerlei

officiële instanties hun bijdrage aan te leveren. Maar wat blijkt? Dit

systeem is in de VS volledig ondermijnd.. Lees verder.

De grootste financiële fraude in de geschiedenis..

Wat komt er nog boven water..?

vertaling Guido Jonkers © wanttoknow.nl/.be

Zo is het officiële onroerend-goed-proces óók in de Verenigde Staten

geregeld. In de VS staat echter, aan de basis van de financiële crisis, de

handel in gewone huis-tuin-en-keuken-hypotheken, die als pakketten

werden verkocht en doorverkocht. En nog eens doorverkocht.. Door de

grote financiële roofbanken in de VS aan andere banken (en zelfs landen

als Griekenland!) in de wereld. Hoe is dit verhaal in elkaar gezet, wat is

het onderliggende moeras dan?

Financiële producten, die uit pakketten van wel 100.000 hypotheken

bestonden, werden op deze wijze als pakketproduct verhandeld. Zónder

dat iemand nog überhaupt wist wat de inhoud van deze hypotheken was..

En dáár ligt nou net de sleutel voor de financiële crisis..!!

Hoofdofficier van Justitie Eliot Spitzer, die de hypotheekmalversaties in

New York onderzocht, werd geraffineerd van het toneel verwijderd, door

‘krachten achter de schermen’.

Het was de regering van George Bush, die letterlijk ‘koste-wat-het-kost’,

de hypotheekmarkt liet exploderen, teneinde een vals economisch

perspectief te schetsen. En mensen die in de weg stonden, zoals

hoofd-officier Eliot Spitzer (zie ons artikel van maart 2009 HIER) in New

York, werden uit de weg geruimd, zoals Spitzer aan de schandpaal werd

genageld.

Het registreren van de hypotheekakte is een essentieel onderdeel van de

overdracht van onroerend goed. Dit gebeurt in de VS in het gemeentehuis

en is daarmee ‘officieel’. Natuurlijk is dit proces noodzakelijk omdat

anders onroerend goed door boeven kan worden gebruikt als een

doorschuif-wit-was-product.
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Maar raad eens..?!

Onroerend-goed-documenten die een waarde van honderden miljarden

dollars vertegenwoordigen, zijn gedurende de Bush-regeringsperiode

geproduceerd uit niets anders dan gebakken lucht.. Ongeacht of deze

documenten legitiem zijn gemaakt, het gaat erom dat ze VOLLEDIG

ILLEGAAL EN VERZONNEN ZIJN.

Maar het bizarre is, dat deze documenten daarom per definitie dan ook

NIET GELDIG zijn..! Ze zijn, zoals dat juridisch heet ‘nietig’. Ze bestaan

NIET.. We gebruiken hier even flink wat hoofdletters om de situatie

duidelijk te benadrukken. Want wat hier plaatsvond is dus nog lang niet

opgelost..!!

De grootsheid van deze georganiseerde fraude, die

vanaf de top naar de werkvloer is georkestreerde, vond

plaats op een schaalgrootte die nauwelijks door het

menselijk brein te bevatten is..! Want normaal krijgt

daar een ambtenaar op een van de gemeentehuizen te

maken met een normaal aantal van zo’n 5 of 6

hypotheekzaken PER DAG.

Maar op deze Engelstalige-video kun je zien, dat deze

man een verklaring aflegt, waarbij hij het aantal van

naar schatting 5000 AKTES PER DAG diende te

verzorgen..!!! En dat niet alléén, deze man was geïnstrueerd door zijn

superieuren, om zich voor te doen als een geautoriseerde agent,

onderdirecteur zelfs, van méér dan 20 banken..!

Florida Foreclosures

Maar wat gebeurt er? Door de massale onteigeningen van woningen in de

VS, komen veel burgers in opstand. Ze zijn hun woning kwijt, of hangen

aan onbetaalbare hypotheken, juist door de financiële crisis..

Het juridisch advieskantoor Forest Law Firm in Florida behandelt veel

zaken van deze burgers en staat op het punt deze affaire wereldkundig te

maken. Onderdeel hiervan zijn het tapen van verklaringen van

o u d -b a n k w e r k n e me r s .  D e  z g .  r o b o -s i gn e r s . .  ( R o b o t

contract-ondertekenaars!)

Het werk van de zielepieterige werknemer op de onderstaande video,

werd ook nog eens uitgevoerd door honderden andere (mogelijk zelfs
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duizenden!!) mensen, die dag-in-dag-uit miljoenen frauduleuze

documenten hebben opgesteld, om de pijplijn te vullen, die Wall Street

nodig had, om haar volledig waardeloze financiële pakketten samen te

stellen..! Deze werden door de roofbanken (ook weer frauduleus!!)

voorzien van het kenmerk ‘AAA’, wat staat voor een financieel product

van de HOOGSTE BETROUWBAARHEID, en doorverkocht aan

investeringsbedrijven, banken, pensioenfondsen, lokale overheden etc.

over de héle wereld..

Dit is waar het allemaal op neer komt:

1.    Honderden miljarden dollars aan hypotheken zijn niet gedekt door

ENIG onderpand..

2.    De schuldsaneringen van de roofbanken, zoals we die eind vorig jaar

gezien hebben, zijn een wanhopige poging geweest om dit

gruwelijk-gapende financiële zwarte gat te dichten. Zodat niet de hele

financiële wereld in dit gat zou verdwijnen! Maar raad eens wie opdraait

voor deze pure fraude? Wij als burgers natuurlijk, in de vorm van hogere

belastingen, lagere pensioenen, minder overheidsdienstenservice en een

toenemende overheidsdruk op de private huishoudens..

In deze video de ‘grijze muis’ die als één van de vele werknemers, dus de

valse papieren voor ‘officieel-verklaring’ van hypotheekleningen indiende

bij diverse lokale overheden. Let wel: dit is een verhoor van 4 November

jl. Dit grijze muisje gaat binnenkort nog ongetwijfeld een staartje krijgen.

Even officieel:

Video verklaring van de vermeende ‘robot-opsteller’ Bryan Bly

opgenomen door officier van justitie Christopher Forrest van het ‘Forrest

Law Firm’ in Pinellas County, Florida op 4 oktober 2010. (Zie hier de

website)

Voor de verklaring van nóg een van de andere ‘robo-signers’, Chrystal

Moore, kijk je HIER op YouTube.

Voorstel van Johannes Verhoeff uit Tasmania:

Tasmaanse onafhankelijkheid van Australie is mogelijk maar dan moet

een helse beweging op gang komen. 

Voor 1901 was Tasmanie een colonie van Engeland, maar onafhankelijk

van de rest van Australie. Nou is Tasmanie
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onafhankelijk van Engeland en een deelstaat van Australie.

MAAAAAAR....Australie was vol onafhankelijkheid gegeven in 1917

van Engeland. En hierin is een kans voor ons.

Want, de regering van Australie had niks aan de bevolking gezegd van dat

onafhankelijkheid. Engeland wou meer zegenschap hebben op de Legue

of Nations, en dus gaf Engeland haar 5 blanke colonies volle

onafhankelijkheid, en de 5 landen waren, ZA, NZ, Rhodesia (dus UDI

was een mislijke grap want Rhodesia was al onafhankelijk vanaf 1917,

Smith was dus een leugenaar) Kanada en, Australie. Australie had een

grondwet van 1901, dat van Federatie....maar dat was gemaakt onder

Engelse bewind, dus het (it) is een coloniale document. En dat grondwet

werd niet aangepast of verandert in 1917 en is dus niet meer geldig vanaf

1917. D.w.z., Australie heeft geen wettige grondwet! Om de zoveel jaar

maakt weer een overheids pikkie een zaak van de koningshuis van

Engeland en dat het hoog tijd is dat Australie een republiek moet worden,
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maar dat is een scam. Vele Aussies zijn een hof ingegaan en gepleit aan

de koningin voor hulp, en elke keer zegt de rechter, de koningin behoort

aan een, 'foreign power' en is dus niet de staatshoofd van Australie. Dat

klopt ook want offiecieel is de wet in Engeland, "the queen is subject to

parliament" de koningin is onderdaanig aan parliament...welke

parliament? Dat van Engeland, en de Engelse parliament is onafhankelijk

van dat van Australie. En de offieciele naam van Australie is, The

COMMONWEALTH of Australia. Wat is een Commonwealth. Welnu,

Repupliek is een FRANSE woord...de Engelse woord voor repebliek is,

Commonwealth! Dus op zijn verbasterd frans, the Republic of Australia.

De grootste bank hier is The Commonwealth (republic) Bank of Australia.

Toen Oliver Cromwell in de 17de eeuw (1649-1660) naar dat hij de

koning had onhoofd, England los had gemaakt van een konings-staat,

werd Engeland een Republiek, en id dat korte tijd was de officiele naam

van Engeland, the Commonwealth of England. Dus Australie is een

officieele maar onofficieele republiek zonder een geldige grondwet.

Nergens in Europa of de VSA bestaat zoiets.

 

Wat houd dat voor ons in?

Welnu dit; het houd in dat als iemand een stukje grond onafhankelijk

verklaart in Australie en een grondwet maakt, en een bevolking bezit, en

een leider heeft, dan kan je in Australie een mini-staat oprichten, want dat

mini-staat is dan een staat met een geldige grondwet, iets dat Australie

niet bezit.

In Australie bestaan al tientalle mini-staten, de bekendste is Hutt-River

Province met als staats hoofd, Prince Leonard. Dit is hun webstek

verbinding;  http://www.hutt-river-province.com/

Daarom stel ik Vredeland voor in Tasmanie, en als wij onafhankelijkheid

verklaren, dan kan emirgratie zelf bepaalt zijn.

Daar was een man die dat had gedaan in de bergen van Tasmanie, maar

daar was niks en dus ook geen werk voor mensen. Toch emigreerde een

klomp Duitsers naar dat staat toe. Maar omdat er niks was, vertrok deze

Duitsers en begon in de Tasmaanse samenleving te wonen. Maar deze

Duitsers werden opgepakt en terug gestuurd naar Duitsland...maar de

amptenaren zeide aan deze Duitsers, hadden jullie in dat staatje gebleven,

was niks een probleem geweest.
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Dus ik voel dat Vredeland de oplossing is. En begin klein, dan als meer

mensen komen, dan koop meer land en brei uit.

Conclusie

Er is meer illegaal in deze wereld dan menigeen vermoedt of denkt. Wij

hebben slechts enkele gevallen ten berde gevoerd. Wanneer men echter in

een illegaal gebied legaal iets begint of opricht, kan de illegale

overheersing dat niet dulden. Dan wordt het legale zo snelmogelijk de kop

ingedrukt, in de hoop dat er stilzwijgen volgt.   

Deze aarde lijkt wel op een gevangenis-planeet waarop alle regeringen

hun burgers als slaven behandelen. Evenwel is slavernij afgeschaft en

verboden, dus illegaal. Maar de slavernij tiert nog welig. Deze wereld

bestaat per gratie bij de illegaliteit en illegalen, die zichzelf rechten

hebben toegekend, waarop zij in werkelijkheid geen enkel recht kunnen

doen gelden.

Zie onze websites:

www.pentahof.nl

en

www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
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