
Identiteits kenmerken 
van de blanke
Noord-West
Europeanen.



Inleiding
• In deze dia-presentatie zullen wij duidelijk proberen te maken hoe 

de noord-west-europese landen (Nederland, Belgie, Denemarken, 

Zweden, Engeland, Noorwegen en Duitsland) zich verhouden tot 
de rest van de wereld. 

• -Wat voor invloed hebben deze landen, met name Nederland en 
Duitsland.

• -Wat wordt er geproduceerd.

• -Wat is het voor volk.

• -Wat zijn hun kenmerken.

• -Waar staan ze om bekend.



Inleiding

Let goed op de Noord-West Europese 
landen!



Waar komen de kwaliteit auto’s vandaan?

MercedesAudi

Opel

BmwVolkswagen

Volvo
Saab

Rolls-Royce

Deze auto’s worden wereldwijd geexporteerd.



Waar komen de kwaliteit vrachtwagens vandaan?

Mercedes

ScaniaVolvo

Daf

MAN

Deze vrachtwagen merken kom je in de hele wereld tegen, o.a bij defensies!



Waar worden de beste landbouwmachines, 

melkmachines, stalinrichting e.d. gemaakt?

Dewulf

LemkenClaas

Fendt

Schuitemaker

Krone

Deutz
Grimme

Holmer

Tebbe

Joskin

Lely

Kaweco

Kemper

Trioliet

Vervaet

Veenhuis

Vredo

Jako
Ziegler

Weidemann

Deze machinebouwers leveren wereldwijd hun producten!



Waar worden de beste gereedschappen en 

huishoudmachines gemaakt?

Stihl Husqvarna

KemppiStahlwille

StigaFestool

Knipex

Bosch

Gedore

Bahco

Miele

AEG

Brock

haus-
Heuer

Weidmuller



Kunt u mij één kwaliteitsprodukt
noemen wat wereldwijd verkrijgbaar 
is en wat afkomstig is uit Rusland, 
China, Spanje, Israel, Marokko, Congo
of Brazilie??



Het grootste baggerbedrijf ter wereld is van Nederlandse bodem!

Waar wonen de beste baggeraars, 
bruggenbouwers, dijkenbouwers, 

schepenbouwers, poldermakers van 
de wereld?

Mammoet

Wagenborg

Boskalis

Damen

Deme

Jan de Nul

Van Oord

IHC Merwede

Van der Giessen

Wie hebben 
de gezonken 
onderzeeer
in Rusland 

opgevist??



De Deltawerken

• De Deltawerken zijn wereldberoemd. Het is een verdedigingssysteem 
in Nederland tegen hoogwater uit de zee die aangelegd zijn na het 

plaats vinden van de watersnoodramp in 1953. Het is door de 
American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne 

wereldwonderen verklaard.



Waar hebben de wereldbekende Holstein-Friesian

koeien hun oorsprong?

• Het Friese rund ontstond nadat men Friese en Bataafse runderen met 
elkaar kruiste, en groeide uit tot een geweldig melkras. Nederlandse 
koeien waren in de 19e eeuw populair in het buitenland vanwege hun 
hoge melkproductie. In de Verenigde Staten werd met Nederlandse 
koeien verder gefokt. Deze koeien kregen de naam Holstein-Friesian. 

Dit van oorsprong Nederlandse ras heeft zich verspreid over de gehele 
wereld. De Nederlandse koeien zijn zéér gewild in het buitenland.



In welk landen zijn de volgende wereld bedrijven 

ontstaan?

• Shell

• AkzoNobel

• Philips

• Bayer

• Siemens

• Allianz

• Deutsche Telekom

• BASF

• Metro group

• Unilever

• Bosch

• Nokia

• Nestlé

• Koninklijke DSM

• Heineken

• Hella

Het grootste bedrijf ter wereld is van Nederlandse bodem!

Analisten van het financieel persbureau Bloomberg constateren dat Nederland het 
beste land ter wereld is om een bedrijf op te richten en een van de beste landen is 
om zaken mee te doen. Na Hong Kong staat Nederland op de tweede plek als goede 
zakenpartner. Deze hoge positie heeft met name te maken met de goede toegang 
die Nederland biedt tot het enorme Europese afzetgebied met de hoogstaande 
infrastructuur en de vijf grote havens die het land bezit. (www.atcb.nl)



In welke landen zijn de volgende uitvindingen 

gedaan?

fiets, electrische auto, verrekijker, windmolen, duikboot, microscoop, 
telescoop, pyrometer, accu, cd, kogelwerend vest, klapschaats, 

brandspuit/slang, tv, airconditioning, senseo koffiezetapparaat, 
voetbal, gloeilamp, flitspalen, slingerklok, spijkerbroek, MRI-scan, 

electrocardiograph (ECG), chocolade repen, dynamo, elektromotor, 
microfoon, kunstnier, plastic kettingkast, trolleybus, lifehammer, 

telefoon, röntgen, bleutooth, verbrandingsmotor, differentieel, en nog 
veel méér!!!

Door de ontdekking van de telescoop waren de Nederlanders het 

eerste volk ter wereld die bacteriën en cellen ontdekten en andere 
zaken die met het blote oog niet te zien waren.

De grootste uitvindingen van onze voorvaderen en van de recente 

ontwikkelingen, vinden plaats onder de blanke West-Europese 
bevolkingen! De meeste uitvinders buiten de West-Europese landen 

zijn van oorsprong afkomstig uit Nederland en Duitsland. 

Nederland staat in de top 5 van patent aanvragers in de wereld!



Boekdrukkunst

• Het was een Nederlander die de boekdrukkunst uitvond rond 1455 wat 
leidde tot een ware revolutie. Nederland werd wereldberoemd vanwege de 
drukkers, calligrafen, hydrografen, cartografen, pentekenaars, kortom als 

degenen die de “pen des schrijvers” weten te hanteren. De allereerste zee-
atlas werd in 1584 in Nederland gemaakt en gedrukt. Ook het zeerecht werd 

door de Nederlanders ontworpen en vanaf de 17e eeuw internationaal 
toegepast. De Nederlandse abdijen in de middeleeuwen waren bekend om 

hun schoonschrift. In Nederland woonden vele wetenschappers en filosofen, 
zoals Erasmus en Spinoza. Holland was altijd een toevluchtsoord voor de 

vrijheid van het gedrukte woord.



Wie gingen als eersten met schepen de wereldzeeën bevaren? 

(denk o.a. aan de Bataven)

Wie waren de grote ontdekkingsreizigers in 1500-1600?

Wie gingen wereldwijd handel bedrijven?

Wie waren er bekend om hun beruchte zeeslagen?

Wie richten de VOC op wat in de 17e en 18e eeuw uitgroeide tot 

het grootste handelsbedrijf ter wereld?
In 1606 opende de Amsterdamse beurs als eerste van zijn soort in de wereld. Het 

begon met handel in aandelen van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie 
(VOC), die ook ‘s werelds eerste multinational was.

Welk land had de eerste luchtvaartmaatschappij?



Sport

Ons kleine landje behoort tot de absolute wereldtop wat betreft het 

voetbal, schaatsen, zwemmen, zeilen, judo, roeien, hockey, 

paardensport, motorcross, turnen, darten, autosport, enz.



Kunt u mij één bekende 
topsporter noemen uit Israel, 

Irak, Jordanie, of Saoedi-
Arabie?



Nederlandse paardenfokkerij

• Paarden leveren een belangrijk aandeel in de Nederlandse export. Ze 
behoren tot de wereldtop. Nederlandse paarden zorgen voor vele winnaars 

over de hele wereld. In 2008 werd tijdens de Olympische spelen in China het 
volledige erepodium bij het springen bezet door Nederlandse paarden. In de 

top 25 van de wereldranglijst 2013 staan negen Nederlandse paarden. Het 

KWPN is een van de grootste sportpaardenstamboeken ter wereld. Sinds 
2004 zijn de Nederlandse springpaarden de beste ter wereld en in 2010 

werd het KWPN ook verkozen tot het beste dressuurpaardenstamboek ter 
wereld.



De beste druiven uit Nederland!

De beste druiven worden gekweekt in 
kassen in het Westland aan de kust 
van de Noordzee. Deze druiven 
worden gekweekt op de zéér

vruchtbare klei  wat men ook wel 
‘geestgronden’ noemt.
Vandaag de dag worden er nog maar 
weinig druiven gekweekt in de 
Westlandse kassen, maar wel de 
beste en lekkerste!

Wijst dit naar Nederland als het 
Kanaän in het Westen? 



Nederlandse boeren.

• De Nederlandse boeren zijn zeer gewild in het buitenland. Dit 
vanwege hun vakmanschap, kennis, innovatie, kwaliteit, inzicht, 

aanpak en doorzettingsvermogen. Vanuit de hele wereld komen 
afgevaardigden van landbouwministeries naar de Nederlandse 

emigratiebeurzen om boeren warm te maken voor hun land. 
Jaarlijks vertrekken er een paar honderd boeren uit Nederland. In 

het buitenland worden de boeren gerespecteerd en integreren vrij
snel in hun omgeving.



Nederlandse akkerbouwers

• Nederlandse boeren halen meer opbrengsten van hun akkers dan 
veel collega’s in andere EU-lidstaten. Vrijwel nergens zijn de 
opbrengsten per hectare zo hoog. De meest recente oogstraming 
van de Europese Unie bevestigt de toppositie van de Nederlandse 
akkerbouwers. Zo berekent Brussel voor de hele EU dit jaar een 
gemiddelde tarweopbrengst van 5,45 ton per hectare. Nederland 
staat met een hectare-opbrengst van 8,78 ton onbetwist aan de 
Europese top. In het typische graanland Frankrijk bedraagt de 
tarweoogst 7,02 ton per hectare. Portugal is met 2,20 ton 
hekkensluiter.

• Voor aardappelen verwachten de EU-deskundigen in 2013 een 
gemiddelde opbrengst van 31,65 ton per hectare. In Nederland is 
dat maar liefst 45 procent meer: 45,25 ton. Alleen de Belgen doen 
het met 46,04 ton per hectare nog iets beter. De Poolse 
akkerbouwers , die vanouds veel 

aardappelen telen, komen niet verder 

dan 22,07 ton.

(bron: LTO Nederland 25-06-2013)



Het Nederlandse rechtssysteem

Nederlands rechtssysteem in de wereldtop Den Haag , 29-11-2012

Het Nederlandse rechtssysteem behoort tot de best functionerende en 
meest democratische ter wereld. Dit blijkt uit de op 28 oktober 
verschenen Rule of Law Index, een wereldwijde vergelijking van 97 
nationale rechtsstelsels door non-profit organisatie The World Justice
Project (WJP). Nederland scoort in de index extra hoog op 
het functioneren van het civiele recht en de transparantie van de 
regering. Op beide onderdelen eindigt Nederland als tweede van de 97 
rechtsstelsels. 

Pluspunten
The World Justice Project neemt jaarlijks een groot aantal landen de 
maat op een achttal aspecten van de rechtstaat, zoals de afwezigheid 
van corruptie en het functioneren van het strafrecht. Op alle acht 
onderdelen van de index scoort Nederland bij de beste vijftien landen. 
Daarmee doet Nederland het beter dan veel West-Europese en Noord-
Amerikaanse landen. Alleen de rechtstaat van de Scandinavische 
landen werkt iets beter. Pluspunten van Nederland zijn onder meer de 
duidelijke en effectieve wetten, de goede toegankelijkheid van het recht 
en de onafhankelijkheid van de rechters.



Nederlandse trucker beste van de wereld.

• De beste truckers komen uit Nederland. Het afgelopen jaar zijn 209 
vrachtwagenchauffeurs uit ons land onderscheiden met een speciaal 

erediploma van de International Road Transport Union (IRU), de wereldwijde 

brancheorganisatie van truckers. In totaal werden 1111 rijders gehuldigd. 
Met ruim tweehonderd truckers laat ons land achtervolgers Duitsland (met 

185 chauffeurs), Wit-Rusland (84) en Roemenië (77) ver achter zich. „Wij 
zijn als Nederlandse bedrijfstak uitermate trots op deze uitslag”, reageert 

voorzitter Arthur van Dijk van Transport Logistiek Nederland verheugd.

(Bron: Telegraaf 09-01-2014)



Muziek
Nederland is internationaal bekend en erkend als orgelland bij uitstek en de 
hier gemaakte orgels gaan de hele wereld over. Van de Nederlandse 
orgelbouwers kan zonder overdrijving gezegd worden dat zij professioneel 
en met overgave met hun ambacht bezig zijn: nieuwbouw, restauratie, 
reconstructie en onderhoud van de klassieke orgels is hun werk. 
Eeuwenoude grondregels en cultuurhistorisch besef leiden hen daarbij.

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van DJ’s. 
De helft van de top tien en een kwart van de top 100, 
bestaat uit Nederlanders. Vanaf 2002 tot 2010 en nu 
weer in 2012 staat er een Nederlandse DJ op nr. 1 van 
de wereld.



Architectuur

• Weinig landen kennen zo’n rijke en gevarieerde architectuur 
geschiedenis als Nederland. Cuypers, Berlage, Kromhout, van 

Eesteren, Stam, Wijdeveld, Weeber, Coenen en anderen zijn 
enkele bekende architecten die Nederland gekend heeft.

Tegenwoordig zijn er vele Nederlandse architectenbureaus die 
zich richten op het buitenland en met veel succes. Wereldwijd 

worden vele bouwwerken ontwikkeld door Nederlandse 
architecten.



Nederlandse Universiteiten.

- Nederland staat met liefst 12 universiteiten in de top 200 van de wereld en 
bezet daarmee achter de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de 
derde plek wereldwijd. De hoogst genoteerde universiteit op de ranglijst is de 
Leidse, namelijk op de 64ste plek. Alle Nederlandse universiteiten op de 
ranglijst zijn afgelopen jaren gestegen. (ANP)

- Het Erasmus MC behoort tot de beste veertig academische instituten ter 
wereld om geneeskunde te studeren. Dat stelt de QS World University
Ranking for Medicine. Jaarlijks maakt QS een rangorde van de beste 
universiteiten ter wereld om geneeskunde te studeren. Voor deze lijst komen 
2.000 universiteiten in aanmerking. 

- De Universiteit van Wageningen is op het gebied van land- en bosbouw de 
op-een-na beste van de wereld. Tevens staat Wageningen in de top tien in 

de categorie milieuwetenschappen.



Waar staat Nederland bekend om in de 

wereld?
• Molens

• Tulpen

• Klompen

• Kaas

• Rivieren en kanalen

• Boten en grachten

• Zeehavens

• Elfstedentocht

• Polders, terpen, wierden

• Deltawerken

• Pindakaas, drop, 
stroopwafels

• Lange mensen

Land van tolerantie

• Euthanasie

• Homo’s

• Abortus

• Drugs



Beste voedselland ter wereld

• Oxfam Novib heeft de volgende lijst opgesteld om inzichtelijk te maken hoe 
goed – of slecht – wereldwijd gegeten wordt. Hierbij heeft zij gegevens 

vergeleken uit 125 landen. 15-01-2014

• 1. Nederland

• 2. frankrijk

• 3. Zwitserland 

• 4. Denemarken

• 5. Zweden

• 6. Oostenrijk

• 7. Belgie

• 8. Australië



Wist u dat….. 

• Nederland is het derde exportland wereldwijd op het gebied van land- en 
tuinbouw produkten. De Nederlandse glastuinbouw vertegenwoordigt de 
helft van de totale europese capaciteit.

• Nederland is op de wereld nummer vijf als het gaat om de grootste 
exporterende landen ter wereld. (na Duitsland, Amerika, Japan en China)

• Het grootste exportproduct is kaas, bijna 600miljoen kilo.

• Nederland is de grootste groente-exporteur ter wereld.

• Nederland heeft de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld.

• Duitsland en Nederland zijn de exportlanden nummer 1 en 2 van Europa.

• De Rotterdamse haven is de grootste van Europa en één van de grootste ter 
wereld. In 2013 uitgeroepen tot de beste haven wereldwijd.

• Schiphol behoort als mainport tot s’ werelds grootste internationale 
luchthavens.

• Nederland staat in de top vijf van beste economieën.

• Het woordenboek der Nederlandse taal is het grootste woordenboek ter 
wereld. Er worden 400000 woorden in besproken.

• Het Nederlands is één van de oudste talen. En was ook bijna de wereldtaal 
geworden!

• Nederland behoort tot de grootste gevers aan liefdadige doelen en 
internationale rampenbestrijding.

• Het Nederlandse volkslied de oudste van de wereld is?



Nederland het meest geglobaliseerde land ter 

wereld.
• Internationaal transporteurt DHL voert iedere paar jaar een onderzoek uit 

naar mate de landen geglobaliseerd zijn, dus de mate waarin ze zich 

economisch richten op de wereld als speelveld, in plaats van slechts hun 
eigen land. En net als de vorige keer, in 2007, voert Nederland de ranglijst 
aan, vlak voor stadsstaat Singapore.

Opmerkelijk dat 10 van de 15 landen in NW-Europa gelegen zijn!



Volgens het World Economic Forum zijn dit de 10 landen 
met de beste en meest efficiënte infrastructuur:

• 1. Zwitserland

• 2. Singapore

• 3. Finland

• 4. Hongkong

• 5. Frankrijk

• 6. Verenigde Arabische Emiritaten

• 7. IJsland

• 8. Oostenrijk

• 9. Duitsland

• 10. Nederland

Opmerkelijk dat 7 van de 10 landen in N-W Europa liggen!



Online wereld

• Nederland huisvest al 20 jaar het grootste internetknooppunt ter
wereld, de AMS-IX. Dit is een stichting die zo’n 500 netwerk 

leveranciers met elkaar verbindt en wereldwijd de grootste 
doorvoerder is van internet transacties. Hierdoor ontstond rond de 

AMS-IX een netwerk van internetbedrijven waaronder datacenters, 
internationale webwinkels, webhosters en online betaalsystemen. 

Ook giganten zoals Google, Facebook en Microsoft vestigden zich 
in Nederland.



Wat is het beste land om in te wonen?

• 1. Noorwegen 
• 2. Australië

• 3. Nederland 

• 4. Verenigde Staten 

• 5. Nieuw- Zeeland 

• 6. Canada 

• 7. Ierland 

• 8. Liechtenstein 

• 9. Duitsland 

• 10. Zweden

Opmerkelijk dat zes van de tien landen gelegen zijn in N-W Europa! En dat de 

overige landen bewoont worden door emigranten uit N-W Europa. 



Top 10 Rijkste landen per inwoner

Welke landen in de wereld zijn het rijkst, waarbij het rijkst wil 
zeggen het meest te besteden per inwoner (het BBP gedeeld door 
het aantal inwoners ). 

In Januari 2012 kwam het IMF met de volgende lijst:

1. Luxemburg - 122,272 
2. Qatar - 97,967 

3. Noorwegen - 96, 591 
4. Zwitzerland - 84,983 
5. Australië - 66,984 

6. Verenigde Arabische Emiraten - 66,625 
7. Denemarken - 63,003 

8. Zweden - 61,003 
9. Nederland - 51,410 

10.Canada - 51,147

Opmerkelijk dat  zes van de tien gelegen liggen in NW-Europa!



Wat is het beste land om in geboren te worden?

1. Zwitzerland
2. Australië
3. Noorwegen 
4. Zweden 
5. Denemarken 
6. Singapore 
7. New Zeeland 
8. Nederland 
9. Canada 
10. Hong Kong

Opmerkelijk dat 5 van de tien landen in NW-Europa gelegen zijn.



Top 10 van landen die de meeste fietsen 

per inwoner hebben:

• 1. Nederland 99,1%

• 2. Denemarken 80,1%

• 3. Duitsland 75,8%

• 4. Zweden 63,7%

• 5. Noorwegen 60,7%

• 6. Finland 60,4%

• 7. Japan 56,9%

• 8. Zwitserland 48,8%

• 9. Belgie 48%

• 10. China 37,2%



Landschap van Nederland is zéér divers:

• Nederland heeft het grootste stuifzandgebied van Europa: het Kootwijkerzand
in Gelderland.

• Heuvellandschap
• Zandlandschap
• Het Rivierengebied
• Veenlandschap
• Zeekleilandschap
• Mergellandschap

• De Duinen
• Geestgronden
• Uiterwaarden

• Polders
• Heide en boslandschap
• Een groot gedeelte van Nederland ligt onder de 

zeespiegel. En heeft een 12m dikke kleilaag op 
20m diepte.

Waar ter wereld melkt de boer zijn koeien op ingepolderd land?



De Reformatie in 1500-1600

• Waar speelde de reformatie zich af en door wie werden het ingezet?

• Welk land maakte een einde aan de heksenverbranding?

• Uit welke landen kwamen de volgende mannen van de Reformatie? 

Johannes Hus, John Knox, George Wishart, de Katharen, Maarten Luther, 
Karlstadt, Melanchton, Michael Servet, Castellio, Jan de Bakker, Guido de 

Bres, de Hugenoten, de Waldenzen etc.



Nederland loopt internationaal voorop met de digitalisering en 
daarmee de verdere individualisering van ons leven.

Onderstaande afbeelding laat het Twitter, SMS en mobiele verkeer 
zien in Europa.



De Nederlandse jongeren behoren tot de langste 

ter wereld.

• De top 5 van landen met de langste inwoners vinden we in Noord-

West Europa.   1. Nederland

2. Zweden

3. Denemarken

4. Noorwegen

5. Estland

De gemiddelde lengte van de Nederlanders is 184 centimeter.



Een vreedzaam volk.

• Wat kan er door de eeuwen heen over de Nederlanders gezegd worden? In 
vergelijking met andere wereldmachten hebben wij bijna altijd een 

vredelievende rol gespeeld. Is het toeval dat ons land werd aangewezen als 
Internationaal Gerechtshof, het Vredespaleis in Den Haag? Hoewel we bepaald 

geen volk van halfzachte Jan Salie’s zijn geweest, mogen we niet uit het oog 
verliezen, dat onze geschiedenis alleen maar verdedigings-oorlogen kent. Geen 
ander Westeuropees land kent zo weinig geweld in zijn geschiedenis als 

Nederland. Wanneer ons vrije doen en laten wordt aangetast toont de 
Nederlander een taaie onverzettelijkheid die we zelf vaak onderschatten. Tegen 

die Hollandse dijk-mentaliteit is al menig vijand gedemoraliseerd afgeslagen.                 
In vergelijking met andere volkeren worden wij terecht gekarakteriseerd als een 
vredelievend volk met inwoners, bekend om hun properheid en de netheid van 

onze behuizingen.

Het is een feit, dat de spontaniteit, waarmee het 

Nederlandse volk gezamenlijk weet te reageren 

op een liefdadigheids-actie, alle andere landen 

overtreft.



Nu de grote vraag:
• Waarom is West-Europa van zo’n bijzondere waarde ten opzichte van 

de rest van de wereld? En dan met name Nederland?

• Wat is dat voor bijzonder volkje?

• Hoe kan het dat zo’n klein landje wereldwijd zijn invloed doet gelden?

• Heeft dit volkje iets in hun genen en bloed wat het zo bijzonder maakt?

• Wat is de herkomst van dit volkje? Waar stammen ze van af?

• Hebben ze iets te maken met het Bijbelse volk Israel?



Is er iets in de Bijbel te vinden dat verwijst naar 

Nederland?
• Land van melk en honing, land van koren en most
• Ik heb mijn Geest doen rusten in een Noorderland
• Land welks rivieren het beroven
• Plaats van rivieren en van wijde stromen
• Ik hoor psalmen van het einde der aarde
• Waar is het Licht op de kandelaar gezet?
• Land met veel eikenbomen en vette koeien van Basan
• Land van wilgen langs waterbeken
• Een dorpland
• De leeuw uit Juda
• Een volk van regel op regel en van gebod op gebod
• Hardnekkig volk
• Land van valleien 
• Zebulon zal een haven van schepen wezen.
• Die de pen der schrijvers hanteren.
• Zij zullen de overvloed der zeeen zuigen en de

bedekte verborgen dingen des zands
• In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel

zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met
inkomsten vervullen.

• Waarom spreken vele oudvaders over Nederland als 
het Israel in het Westen?



Vragende conclusie:

Zou het zo kunnen zijn dat het 
Bijbelse blanke volk Israel zich nu 
bevind in de NoordWest-Europese
landen? En zich daar vandaan 
wereldwijd verspreid heeft naar o.a. 
Canada, Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-
Zeeland en Australië?





Maps of the lost tribes of Israel





Interresant en leerzaam boek:
• Wondere Parallel. Nederland – Zebulon, een stam van 

Israel. Door mevr. Drs. H.W. Koppejan-van Woelderen Verkrijgbaar bij: 
Stichting Nederlands-Israel Postbus 30009 1303AA Almere tel. 036-
5296956   www.stichtingnederlandsisrael.com

Bekijk de video op youtube: Holland is Zebulon



Zoekt en gij zult vinden:

WWW.PENTAHOF.NL

Deze presentatie werd u aangeboden door:
PF v.d Meer jr.

harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek

Deze presentatie is gemaakt in 2013

(zie brochure 390 op de website)

Deze presentatie is ook te zien op youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rYLW6grrLkc


