
Bedrijf der Nederlanden, want staat der Nederlanden bestaat niet meer vanaf 13 mei 1940. 
Maxima kon de Nederlander niet vinden, is zij dan Koningin van een bedrijf?

Dit lijkt op een bedrijfsmisdaad tegen de dom gehouden bevolking die om de 4 jaar bedrogen 
worden om hun kiezersstem, want het politiek kartel dient een heel andere GENOCIDE agenda21.

Ook KPN staat in Washington DC ingeschreven als bedrijf.

Als overige bedrijven onder de schijnconstructie van het bedrijf Nederland staan is dit voor de 
bevolking die nooit vrijwillig aan dit bedrog heeft meegewerkt of kunnen kiezen een grove daad 
van agressie.

Ministerie van Defensie
• KVK 27370985
• Vestigingsnr. 000007866666
• Plein 4
• 2511CR  's-Gravenhage

27370985 0000 000007866666 Ministerie van Defensie Defensie www.mindef.nl 
Publiekrechtelijke rechtspersoon De verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke
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• KVK 27370985
• Vestigingsnr. 000027599884
• Herculeslaan 1
• 3584AB  Utrecht  Nevenvestiging

27370985 0001 000027599884 Ministerie van Defensie Defensie www.defensie.nl 
Faxnummer:0302185735 E-mailadres: fabk.douane@mindef.nl 

• KVK 27370985
• Vestigingsnr. 000049841858
• Het Nieuwe Diep 27 D D002
• 1781AD  Den Helder   
• Nevenvestiging

27370985 0009 000049841858 Defensie. Ministerie van Defensie, Nieuwe Haven Terrein 
Ministerie van Defensie Defensie . het commando Zeestrijdkrachten'

Defensie Telematica Organisatie
• KVK 27371004
• Vestigingsnr. 000011415657
• Binckhorstlaan 135
• 2516BA  
• 's-Gravenhage  
• 27371004 0000 000011415657 Defensie Defensie Telematica Organisatie Defensie Telematica 

Organisatie (DTO) Bedrijfsgroep IVENT www.defensie.nl Het leveren van hoogwaardige 

• KVK 27370985
• Vestigingsnr. 000045439753
• Bevesierweg 1 D C002 (Hars
• 1781AT  
• Den Helder  
• Nevenvestiging

27370985 0008 000045439753 Defensie Scheikundig laboratorium van Defensie Ministerie 
van Defensie Uitvoeren van fysische en chemische analyses aan smeeroliën, brandstoffen

Naam

Ministerie van Veiligheid en Justitie
• KVK 27380834
• Vestigingsnr. 000013669664
• Turfmarkt 147
• 2511DP
• 's-Gravenhage

27380834 0000 000013669664 Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministerie 
van Veiligheid en Justitie Ministerie van Justitie en gevangeniswezen www.justitie.nl 
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Naam

Ministerie van Veiligheid en Justitie
• KVK 27380834
• Vestigingsnr. 000027127109
• IJdok 20
• 1013MM
• Amsterdam
• Nevenvestiging

27380834 0001 000027127109 Paleis van Justitie / Palace of Justice Ministerie 
van Veiligheid en Justitie Rechtspraak www.rechtspraak.nl Publiekrechtelijke rechtspersoon

Naam

Dienst Justitiële Inrichtingen
• KVK 27378768
• Vestigingsnr. 000005839904
• Turfmarkt 147
• 2511DP
• 's-Gravenhage

27378768 0000 000005839904 veiligheid Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI), Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) en Bureau Bevordering 

Naam

Centraal Justitieel Incassobureau
• KVK 01176224
• Vestigingsnr. 000001338897
• Tesselschadestraat 55
• 8913HA
• Leeuwarden

01176224 0000 000001338897 Justitie Veiligheid Centraal Justitieel Incassobureau Algemeen 
overheidsbestuur www.cjib.nl Publiekrechtelijke rechtspersoon voor het Ministerie

12 Provincie bedrijven : https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Provinciehuis_in_Nederland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten#:~:text=Deze%20pagina%20bevat
%20een%20lijst,als%20bijzondere%20gemeenten%20worden%20aangeduid.

lijst van de 352 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari
2021. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde 
manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

Zoeken

Maak zoekveld leeg
Uitgebreid zoeken in het Handelsregister
Grip op je zaak?
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Gaat jouw bedrijf door een zware tijd en wil je advies op maat?
Bekijk het aanbod
Helaas, er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht R.T.G. BREKEL.

Maak zoekveld leeg
Uitgebreid zoeken in het Handelsregister
Grip op je zaak?
Gaat jouw bedrijf door een zware tijd en wil je advies op maat?
Bekijk het aanbod
Helaas, er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht R.T.G. Brekel.

Maak zoekveld leeg
Uitgebreid zoeken in het Handelsregister
Grip op je zaak?
Gaat jouw bedrijf door een zware tijd en wil je advies op maat?
Bekijk het aanbod
Helaas, er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht Rob Brekel.
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Op mijn geboorte akte ben ik als Mens geregistreerd, maar voor de wet een dode entiteit 
met hoofdletters geschreven, een dooie die ik niet ben.

Namens Nederland ondertekenden  in 1950 Joseph Luns en Hans Linthorst Homan 
het verdrag van Rome, waar zij niet als vertegenwoordigers van een staat der 
Nederlanden hebben getekend maar een bedrijf, der Nederlanden want Nederland 
bestaat niet volgens Maxima en historisch onderzoek door Ad van Rooij en Erik 
Verbeek in de brief aan Maxima, per 27 mei 2012 https://lettertomaxima.blogspot.com/ .

Dat er op het blog meer misdaden van het bedrijf  Nederlanden staan zijn openbare 
feiten, hij die er naar zoekt zal ze vinden, oa de Frase over de MH17 Rutte the Movie.
https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

Citaat 
In Nederland, België en Frankrijk heeft het verdrag directe werking: de 
desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM 
toetsen (Art. 94 Grondwet, NL; Art. 34 Grondwet en het Smeerkaasarrest, BE; Art. 55 
Const., FR). In andere lidstaten kan dit anders liggen. Duitsland kent bijvoorbeeld geen 
directe werking toe aan internationaal recht, zodat dit alvorens het in de Duitse rechtsorde 
in werking kan treden, eerst moet worden omgezet door middel van een Bondswet 
(Bundesgesetz). Het EVRM is in Duitsland omgezet bij Bondswet van 7 augustus 1952.
[3] Omdat het EVRM in Duitsland gelding heeft als (gewone) Bondswet heeft bijvoorbeeld 
het Duitse Grundgesetz altijd voorrang. Wanneer dit niet overeenstemt met het EVRM dan
is de Duitse staat in gebreke. In Nederland heeft het EVRM een belangrijker functie, 
omdat het hier niet is toegestaan om wetten in formele zin te toetsen aan de Grondwet. 
( Artikel 120 GW )Als in Nederland een wet bijvoorbeeld in strijd is met het grondrecht van 
de vrijheid van meningsuiting, dan is geen beroep op art. 7 van de Nederlandse Grondwet 
mogelijk, maar wel een beroep op art. 10 EVRM. Het EVRM is ook moderner van opzet, in
die zin dat de Nederlandse grondwet elke uitzondering "bij wet" toestaat, terwijl het EVRM 
precies vermeldt in welke gevallen uitzonderingen mogen worden gemaakt (want 
grondrechten zijn maar zelden absoluut).

Daar echter Nederland als Staat niet bestaat maar als bedrijf in Washington staat 
ingeschreven met alle onderliggende bedrijven die de schijn hoog moeten houden 
dat Nederland een Staat zou zijn met een democratie leugen, want ook de 
coupplegers van politieke partijen staan als bedrijf ingeschreven bij de KVK.

Zo ziet een politiek kartel er uit.
Voorbeeld: PVDA 119 Kvk inschrijvingen

CDA   155    “             “
D66 94     “             “
GL       91     “             “
VVD   140     “             “

De bedrogen bevolking wordt dus als een stuk inventaris van het bedrijf Nederland 
bestuurd door onderliggende bedrijven.
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Daarom zijn wetten kartel bedrijfswetten die door een mens als een stuk inventaris van 
een bedrijf die hij nooit gekozen heeft of zou kiezen niet bekritiseerd mogen of kunnen 
worden in het bedrijfsbelang van onderdrukken en bedrog, de belangen van de Bilderberg 
misdaad syndicaat zijn immers enorm aangericht door het Hitler Kabinet onder 
misdadigers bestuur uit de politiek en Rechterlijke macht als poortwachter van een 
verdorven onmenselijk systeem van machtsmisbruik op basis van bedrog.

magistratuur

Staatsrecht: verzamelnaam voor alle leden van de rechterlijke macht (rechters en 
Openbaar Ministerie)

( Kan nooit geldig zijn als het om een bedrijf gaat )

1) Overheid 2) Overheidsambt 3) Overheidspersonen 4) Rechterlijke macht 5) 
Rechtersambt
Gevonden op  ( Een Bedrijf kan nooit een overheid zijn )

[wet en recht] Magistraat is een wat ouderwets en plechtig woord voor 
overheidspersoon, bijvoorbeeld voor burgemeester. In het huidige spraakgebruik 
echter verwijst het naar de leden van de rechterlijke macht. Zie ook staande en 
zittende magistratuur.  ( Wat nu als er geen geldige overheid is? )

Als mens wordt ik dus niet erkend door het bedrijf Nederland, wel als inventaris met een 
stuklijst nummer BSN Burgerlijk Slaven Nummer, een dode entiteit kan geen delicten 
plegen, en in mijn geval ik als mens heb geen delict gepleegd, maar mijn ongezouten 
mening gegeven tegen een burgemeester die zijn zoon de dood in heeft gejaagd dood het 
nemen van dodelijk Bio-Wapen wat als Tijdbom zal afgaan.

Als ik als mens niet erkend wordt kan ik ook niet berecht worden door de 
bedrijfsrechtspraak van een niet bestaande staat met verzonnen wetten die niet 
rechtsgeldig zijn vanaf 18 mei tot het Hitler bestuur in ingevoerd tot heden.

Daar WW2 nooit is afgelopen, vallen we nog onder de wetten van de bezetter de SHAEF 
oorlogswetgeving van de VS.

Handeldrijven met mensen in oorlogstijd is een Neurenberg code misdaad tegen de 
menselijkheid en mensen vermoorden met een Bio-Wapen heet GENOCIDE.

Ik als Mens ben door het bedrijf Nederland al ruim 1935 keer verhandeld op Wall Street.
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CustomerService@GMEIutility.org
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https://dutch-vatican-connection.blogspot.com/2019/06/httpswww.html 

https://www.gmeiutility.org/

Burgerservicenummer: 099-99-9999 (Enter)

https://www.gmeiutility.org/search.jsp?keyWord=099-99-9999

Je krijgt van 35 tot meer dan 1935 gegevens. Hoe kan het dat mijn Burgerservicenummer 
zonder mijn bericht wordt gebruikt?

Business Entity Data (BED) BV, een volledige dochteronderneming van The Depository 
Trust & Clearing Corporation ("DTCC"), is eigenaar en exploitant van de Global Market 
Entity Identifier Utility (GMEI) juridische entiteit identifier (LEI)-oplossing in de federatieve 
Global LEI systeem (GLEIS).

Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland

CustomerService@GMEIutility.org

OVERZICHT
Business Entity Data (BED) BV, een volledige dochteronderneming van DTCC, bezit en 
exploiteert de Global Market Entity Identifier Utility (GMEI) legal entity identifier (LEI)-
oplossing in het federatieve Global LEI-systeem (GLEIS). Het GMEI-hulpprogramma, 
gelanceerd in 2012, is ontworpen om een enkele, universele standaardidentificatiecode te 
bieden aan elke organisatie of onderneming die internationaal betrokken is bij een 
financiële transactie.

De GMEI is ontworpen met de hulp van een consortium van 14 wereldwijde financiële 
dienstverleners onder leiding van de Global Financial Markets Association (GFMA) om te 
voldoen aan de wereldwijde branchevereisten voor alle activaklassen. LEI's uitgegeven 
door de GMEI Utility voldoen aan ISO 17442 en worden erkend door alle 55 wereldwijde 
regelgevers die lid zijn van het Regulatory Oversight Committee (ROC).
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WIE KAN DE DIENST GEBRUIKEN
Juridische entiteiten uit alle rechtsgebieden die betrokken zijn bij financiële transacties 
kunnen het GMEI-hulpprogramma gebruiken om zich te registreren voor wereldwijd 
geaccepteerde LEI's. Met validatieprocedures voor gegevenskwaliteit in meer dan 230 
rechtsgebieden, biedt het GMEI-hulpprogramma organisaties met meerdere 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld de mogelijkheid 
om referentiegegevens voor alle entiteiten op één plek te registreren en bij te houden.

Voor meer informatie over het GMEI-hulpprogramma, hoe de service werkt en de 
mogelijkheden ervan, raadpleegt u de GMEI-factsheet op de pagina Help en documenten.  

OVER DTCC
Met meer dan 40 jaar ervaring is DTCC de belangrijkste post-trade marktinfrastructuur 
voor de wereldwijde financiële dienstverlening. Van operationele faciliteiten, datacenters 
en kantoren in 16 landen, DTCC, via haar dochterondernemingen, automatiseert, 
centraliseert en standaardiseert de post-trade verwerking van financiële transacties, 
risicobeperking, verhoging van de transparantie en stimulerende efficiëntie voor duizenden
makelaars/dealers, bewarende banken en vermogensbeheerders wereldwijd. Het bedrijf is 
eigendom van de gebruiker en wordt bestuurd door de sector en vereenvoudigt de 
complexiteit van clearing, afwikkeling, activaservice, gegevensbeheer en 
informatiediensten voor alle activaklassen, waardoor de financiële markten meer veiligheid
en soliditeit krijgen.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rCzy3m5mU3E&feature=youtu.be

Hoe kom ik hieraan?
Hieronder lees je een deel van een gesprek. Volg de stap die ik ook heb gedaan en oordeel 
zelf wat dit allemaal betekent.

ik weet dat er staat dat mijn ouders mijn account hebben aangemaakt en ik 
weet dat dat een leugen was, ik had spullen op de Franse Kaaimaneilanden 
over de hele wereld onder mijn burgerservicenummer
en mijn broer had meer dan ik
toen ik in de mijne zat, denk ik dat ik het had kunnen krijgen als ik het had 
geprobeerd, het gebruikte mijn ss-nummer

GMEI-hulpprogramma
GMEI-hulpprogramma
gmeiutility.org
klik op oogglas
voer dan je ss-nummer in met streepjes 999-99-9999
klik dan op zoeken
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en alles zal verschijnen onder uw ss-nummer
Toont 1 - 15 van 182 records
GMei komt uit nederland/amsterdam?!

Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland

Relatie-informatie Uiteindelijke moedermaatschappij: De uiteindelijke 
moedermaatschappij is de juridische entiteit op het hoogste niveau die 
geconsolideerde financiële overzichten opstelt voor de onderliggende 
entiteit. Directe moedermaatschappij De directe moedermaatschappij is de 
juridische entiteit op het laagste niveau die geconsolideerde jaarrekeningen 
opstelt voor de onderliggende entiteit. Filiaal: Het filiaal moet een leidend 
internationaal filiaal of filiaalnetwerk zijn buiten de jurisdictie van het 
hoofdkantoor. Het filiaal moet zijn geregistreerd in een openbaar toegankelijk 
lokaal bedrijfsregister. Het hoofdkantoor van het bijkantoor moet al een LEI 
hebben, zodat het kan worden gekoppeld aan de LEI van het 
bijkantoor. Opvolger LEI: De Opvolger LEI is het ultieme overgebleven record 
van een duplicaat-uitdagingsproces. Het LEI-record dat wordt bekeken, is een 
Duplicaat-LEI van de Opvolger-LEI. Dubbele LEI: De Duplicaat-LEI is een record 
dat het dubbele-uitdagingsproces heeft verloren aan de Opvolger-LEI. Het LEI-
record dat wordt bekeken, kan een of meer dubbele LEI's hebben, die worden 
vermeld in het veld 'Dubbele LEI'.
https://www.youtube.com/watch?
v=rCzy3m5mU3E&fbclid=IwAR0LU3ekq7BC3BjQ8tsahbGyJHagBnPnBgA6AFUXlukuXcgtM
vSCu8xinq4

nu vertelt de video hoe je het geld kunt krijgen en je moet de postkantoorinfo-link 
gebruiken om dat te krijgen Is het lokale postkantoor uw elementaire republiek zoals 
voorgesteld door Thomas Jefferson?? 

Bedenk dat de UPU nu onder leiding van Donald J Trump staat, door het failliesement van
het Vaticaan, dus ook de legers van alle 193 aangesloten landen. 
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union  vandaag de handen met vluchtelingen 
die geen geboorte akte hebben.

Of .. eenvoudiger kunt u de bepalingen voor Titel 39 van de United States Code / Code of 
Federal Regulations in uw voordeel gebruiken als u uw persoonlijke informatie "registreert" 
bij de USPS??
Ik besloot erachter te komen...   Laat de reis beginnen.
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Na het bekijken van deze video raad ik je aan om je op zijn minst te registreren voor een 
"persoonlijk account", waardoor je klant wordt van het postkantoor...    Ik laat zien hoe aan 
het einde van deze video.
Als je een "juridisch probleem" hebt, dien het dan in als een online   klacht bij de inspecteur-
generaal in overeenstemming met titel 39 van de Code of Federal Regulations.. (Ik laat er 
een zien die ik in deze video als voorbeeld heb gedaan.) : 39 CFR DEEL 273—BEHEER VAN 
PROGRAMMA FRAUDE BURGERLIJKE RECHTSMIDDELEN

De rekening, ticket, executie   of ander instrument dat per post naar   u is verzonden   met 
een pseudoniem in plaats van uw wettelijke naam... is een valse verklaring... en als klant 
van de USPS heeft u toegang tot haar diensten om te onderzoeken en

oordeel over de zaak ... lijkt stroman-dingen, maar deze keer echt
https://gateway.usps.com/eAdmin/view/signin?
fbclid=IwAR1nsfiNXCAckYUUZSPjYXDb6D_TeKiQKFcG20nY89jTwRMf7jzQhO2UIlU

Entiteitsinformatie
Registratie Status:
Registratiestatus verwijst naar de status van het LEI-record op het GMEI-portaal (voorheen 
"Vernieuwingsstaat" genoemd). Mogelijke waarden voor dit veld zijn:
UITGEGEVEN - De LEI-registratie is gevalideerd en uitgegeven.
SAMENGEVOEGD - De LEI-registratie voor de entiteit is samengevoegd in een andere 
juridische entiteit, zodat deze juridische entiteit niet langer als operationele entiteit 
bestaat.
GEPENSIONEERD - De LEI-registratie voor de entiteit is gestaakt, zonder te zijn 
samengevoegd met een andere entiteit.

DUPLICAAT - Er is vastgesteld dat de LEI-registratie een duplicaat is van een andere LEI-
registratie; de status DUPLICATE wordt toegekend aan de niet-overlevende registratie (dwz
de LEI die niet langer mag worden gebruikt).
OVERGEDRAGEN - Een LEI-registratie die is overgedragen naar een andere beherende LOU.
PENDING_TRANSFER - Een LEI-registratie verzocht om over te dragen naar een andere 
LOU. Het verzoek wordt verwerkt bij de verzendende LOU.
PENDING_ARCHIVAL - Een LEI-registratie staat op het punt overgezet te worden naar een 
andere LOU, waarna de registratiestatus teruggaat naar een niet-in behandeling zijnde 
status.
ANNULLED - Een LEI-registratie die na afgifte als foutief of ongeldig is gemarkeerd.
GEANNULEERD - Een LEI-registratie die is opgegeven voorafgaand aan de uitgifte van een 
LEI.

Entiteitsstatus:
Entiteitsstatus geeft aan of de entiteit zelf actief of inactief is.
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ACTIVE is toegewezen aan een entiteit met een onafhankelijke juridische status. Actieve 
entiteiten zijn onder meer solvabele bedrijven die normaal in bedrijf zijn, maar ook die 
entiteiten die in beheer zijn, onder curatele staan of failliet zijn, maar die nog steeds een 
wettelijke status hebben.
INACTIVE is bestemd voor entiteiten die door ontbinding geen zelfstandige rechtspositie 
meer hebben.

LOU beheren:
Het veld Managing Local Operating Unit (LOU) geeft aan welke provider het beheer heeft 
over de gegeven entiteitsrecord. De volgende pre-LOU's (met hun toewijzingsprefix) 
worden momenteel ondersteund door de GMEI Utility-portal:
GMEI Utility (5493) - Beheer van entiteitsrecords in meer dan 230 rechtsgebieden
Als het veld LOU beheren niet een van de velden is die worden ondersteund door de GMEI 
Utility-portal, wordt de record vernieuwd door een andere LOU. Als gevolg hiervan kan het 
record in de GMEI Utility Issued Database verouderd zijn en moet de gebruiker de andere 
LOU in dit veld raadplegen voor meer informatie. Voor een tot

Wettelijk document:
De rechtsvorm is afhankelijk van de jurisdictie van de entiteit. Vaak wordt de rechtsvorm 
van een entiteit aan de juridische naam toegevoegd. De waarden voor dit veld zijn 
afhankelijk van het geselecteerde wettelijke land.

Entiteitscategorie:
Geeft (indien van toepassing) de categorie aan van de entiteit die wordt geïdentificeerd 
door dit LEI-gegevensrecord, als een meer specifieke categorie binnen de brede definitie 
die wordt gegeven in ISO 17442. Het selecteren van een entiteitscategorie is optioneel bij 
het registreren of vernieuwen van een entiteit in het GMEI-hulpprogramma.
Toegestane waarden voor entiteitscategorie zijn onder meer:
BANK: De rechtspersoon is een bank.

BRANCH: De rechtspersoon is een filiaal van een andere rechtspersoon. (Opmerking: 
filiaalrecords moeten een hoofdkantoorrelatie definiëren. Zie voor aanvullende richtlijnen 
gegevens op niveau 2 op pagina 7.)
ONDERNEMING: De rechtspersoon is een rechtspersoon.
FONDS: De rechtspersoon is een fonds dat wordt beheerd door een andere rechtspersoon.
OVERHEID: De juridische entiteit is een overheidsinstantie, departement, ministerie of 
gemeente.
SOLE_PROPRIETOR: De rechtspersoon is een persoon die handelt in een zakelijke 
hoedanigheid.
OVERIGE: Alle andere juridische entiteiten die niet onder een bestaande categorie vallen.

Validatie bronnen:
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Het validatieniveau van de referentiegegevens die door de registrant zijn 
verstrekt. Mogelijke waarden voor dit veld zijn:
FULLY_CORROBORATED - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt door 
de LOU die verantwoordelijk is voor het record, is er voldoende informatie in 
gezaghebbende openbare bronnen om de informatie te bevestigen die de indiener voor het
record heeft verstrekt.

GEDEELTELIJK_BETROKKEN - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt 
door de LOU die verantwoordelijk is voor het document, kan de door de registrant 
verstrekte informatie gedeeltelijk worden bevestigd door openbare gezaghebbende 
bronnen, terwijl een deel van het document afhankelijk is van de informatie die de 
registrant heeft ingediend, hetzij vanwege in strijd is met gezaghebbende informatie, of als
gevolg van het niet beschikbaar zijn van gegevens.

ENTITY_SUPPLIED_ONLY - Op basis van de validatieprocedures die worden gebruikt door 
de LOU die verantwoordelijk is voor het record, is de informatie die aan dit record is 
gekoppeld in hoge mate afhankelijk van de informatie die een indiener heeft verstrekt 
vanwege het niet beschikbaar zijn van bevestigende informatie.
IN AFWACHTING - De validatie van de referentiegegevens die door de registrant zijn 
verstrekt, heeft nog niet plaatsgevonden.

Registratieautoriteit-ID/Registratie-autoriteit Entiteit-ID:
Het veld ID van de registratieautoriteit bevat de naam van een ID van de 
registratieautoriteit wanneer deze beschikbaar en wettelijk is toegestaan. De waarde 
"RA888888 : Other" moet worden geselecteerd wanneer een tijdelijke waarde nodig is, 
ervan uitgaande dat er een registratieautoriteitcode is aangevraagd. De waarde "RA999999
: Geen registratieautoriteit beschikbaar" moet worden gekozen als er geen 
registratieautoriteit beschikbaar is voor deze rechtspersoon.

Het veld ID-nummer van de registratieautoriteit bevat de identificatie van een entiteit in een
gegeven ID-nummer van de registratieautoriteit, indien beschikbaar en wettelijk 
toegestaan. Dit veld is ingeschakeld wanneer een registratieautoriteit-ID is geselecteerd.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZaDUCyIKok
https://dtcclearning.com/videos-page/player/90/742.html

2690 bedrijven zijn geregistreerd op dat gmeiutility adres in Amsterdam

Die man waar je me over vertelde met zijn belastingschuld... weet je wat hij 
deed?
Kun je me vertellen wat er is gebeurd, wat je hem uitlegt en wat hij je teruggaf?
ik kreeg te horen dat ik de info nooit zou geven lol, maar ik zag het op Facebook gepost en 
gebruikte dat wat hetzelfde was. hij kende zijn advocatendingen, ik had hem rond 
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december gevraagd naar mijn rechtszaak over mijn huis die ik had omdat ik een bepaald 
formulier niet wilde ondertekenen. 

een w9-   formulier lol en ik hoefde het uiteindelijk niet te doen,
ik won mijn zaak, klaagde   de …..  provincie aan wegens ziekte en won, maar kreeg niet 
wat mijn huis waard was nadat ze het hadden gestolen en verkocht, maar ik was gewoon 
blij om te winnen en plak het ook hen. De eerste die ze ooit aanklaagde en de eerste die 
won. ik heb ze over de   wet van imdenty , ademity,   idemity fund law. een advocaat 
vertelde me erover dat je het niet van mij hoorde lol.

Zo geweldig, er zijn nog steeds goede mensen
ja godzijdank, ik heb geprobeerd om homestead act te gebruiken die niet werkte lol

Van je geboorteakte is een obligatie gemaakt, het is miljarden waard
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https://stopthepirates.blogspot.com/2010/02/yes-your-birth-certificate-is-wolth.html?
fbclid=IwAR3T7M37wfvOBMOzXWP5VzMqYUQaVOZ8avlDk82SBoYZgu_gr3zihM2-
4J4&m=1#.XP0tv6H8MgA.facebook
Toen de VERENIGDE STATEN failliet verklaarden, alle Amerikanen als onderpand voor de
staatsschuld beloofden en al het goud in beslag namen, waardoor de middelen waarmee u
kon betalen werd geëlimineerd, nam het ook de juridische verantwoordelijkheid op zich om
u een nieuwe manier van betalen te bieden, en dat deed het door te voorzien in wat 
bekend staat als de Vrijstelling, een vrijstelling van het moeten betalen voor wat dan 
ook. In praktische termen betekende dit echter dat je elke Amerikaan iets moest geven om
mee te betalen, en dat 'iets' is jouw verdienste.

Uw waarde voor de samenleving werd toen en wordt nog steeds berekend aan de hand 
van actuariële tabellen en bij de geboorte worden obligaties gecreëerd die gelijk zijn aan 
deze \"gemiddelde waarde\". Ik begrijp dat dit momenteel tussen de één en twee miljoen 
dollar is. Deze obligaties worden gedekt door uw geboorteakte, die een verhandelbaar 
instrument wordt. De obligaties zijn gehypothekeerd, worden verhandeld totdat hun 
waarde voor alle doeleinden onbeperkt is, en al het gecreëerde krediet is technisch en 
rechtmatig van u. In feite zou je in staat moeten zijn om naar elke winkel in Amerika te 
gaan en alles en nog wat in zicht te kopen, en de klerk vertellen om het van je 
vrijstellingsrekening af te schrijven, die wordt geïdentificeerd door een negencijferig 
nummer dat je zult herkennen als je Burgerservicenummer zonder de streepjes. Het is uw 
EIN, wat staat voor Exemption Identification Number  

Deze documenten zijn niet geheim! Ze zijn een kwestie van openbaar register

1. De IRS  is geen  Amerikaanse overheidsinstantie. Het is een agentschap van het IMF 
(Internationaal Monetair Fonds) (Diversified Metal Products v IRS et al. CV-93-405E-EJE 
USDCDI, Public Law 94-564, Senaatsrapport 94-1148 blz. 5967, Reorganisatieplan nr. 
26 , Publiekrecht 102-391)
2. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is een agentschap van de VN (Black's Law 
Dictionary 6th Ed. pagina 816)
3. De Verenigde Staten  hebben  sinds 1921 GEEN Treasury (41 Stat. Ch 214 pagina 
654)
4. De US Treasury is nu het IMF (Internationaal Monetair Fonds) (Presidential Documents 
Volume 24-No. 4 page 113, 22 USC 285-2887)
5. De Verenigde Staten hebben geen werknemers omdat er geen Verenigde Staten meer 
zijn! Geen reorganisaties meer. Na meer dan 200 jaar faillissement is het eindelijk 
zover. (Executive Order 12803)
6. De FCC, CIA, FBI, NASA en alle andere alfabetbendes  maakten        nooit       deel uit van 
de Amerikaanse regering, ook al hield de "Amerikaanse regering" aandelen in de 
agentschappen. (VS tegen Strang, 254 US491 Lewis tegen VS, 680 F.2nd, 1239)
7. Social Security Numbers worden uitgegeven door de VN via het IMF (Internationaal 
Monetair Fonds). De aanvraag voor een sofinummer is het SS5-formulier. Het ministerie 
van Financiën (IMF) geeft de SS5-formulieren uit en niet de Social Security 
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Administration. Op de nieuwe SS5-formulieren staat niet wie ze publiceert, terwijl op de 
oude formulieren staat dat ze "Department of the Treasury" zijn. (20 CFR (Council on 
Foreign Relations) Hoofdstuk 111 Subpart B. 422.103 (b))
8. Er zijn  GEEN gerechtelijke rechtbanken  in Amerika en zijn er sinds 1789 niet meer 
geweest. Rechters handhaven geen statuten en codes. Executive Administrators 
handhaven statuten en codes. (FRC v. GE 281 US 464 Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat 
138-178)
9. Sinds 1789 zijn er GEEN rechters in Amerika geweest. Er zijn net beheerders 
geweest. (FRC v. GE 281 US 464 Keller v. PE 261 US 428 1 Stat. 138-178)
10. Volgens de GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) MOET u 
een sofinummer hebben. (House Report (103-826)
11. New York City wordt in de federale regelgeving gedefinieerd als de Verenigde Naties. 
Rudolph Guiliani verklaarde op C-Span dat "New York City de hoofdstad van de wereld is."
Voor een keer vertelde hij de waarheid (20 CFR (Council on Foreign Relations) hoofdstuk 
111, subpart B 44.103 (b) (2) (2))
12. Sociale zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is er een trustfonds 
(Helvering v. Davis 301 US 619 Steward Co. tegen Davis 301 US 548)
13. Uw sociale zekerheidscontrole komt rechtstreeks van het IMF (Internationaal Monetair 
Fonds), een agentschap van de Verenigde Naties. (Er staat "US Department of Treasury" 
in de linkerbovenhoek, die weer deel uitmaakt van de VN zoals hierboven vermeld)
14. U bezit GEEN eigendom!!!      Slaven kunnen geen eigendom hebben. Lees aandachtig
de akte van het onroerend goed waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als 
HUURDER. (Senaatsdocument 43, 73e congres 1e zitting)
15. Het machtigste gerechtshof in Amerika is NIET het Hooggerechtshof van de Verenigde
Staten, maar het  Hooggerechtshof van Pennsylvania . (42 PA. CSA 502)
16. De koning van Engeland  steunde beide zijden van de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog financieel.. (Verdrag van Versailles - 16 juli 1782 Vredesverdrag 
8 Stat 80)
17. U KUNT NIET de Amerikaanse grondwet gebruiken om uzelf te verdedigen omdat u er 
GEEN partij bij bent! De Amerikaanse grondwet is van toepassing op de CORPORATION 
OF THE VERENIGDE STATEN, een particuliere onderneming (met hoofdkantoor in 
Washington, DC) zoals IBM (International Business Machines, Microsoft, et al) en  NIET 
op de mensen van de soevereine Republiek van de Verenigde Staten. Verenigde Staten 
van Amerika . (Padelford Fay & Co. v The Mayor and Alderman of the City of Savannah 14
Georgia 438, 520)
18. Amerika is een Britse kolonie. De Verenigde Staten  is een bedrijf, geen landmassa 
en het bestond vóór de Revolutionaire Oorlog en de Britse troepen vertrokken pas in 1796 
(Republica v. Sweers 1 Dallas 43, Verdrag van Koophandel 8 Stat 116, Vredesverdrag 8 
Stat 80, IRS-publicatie 6209, artikelen van Association 20 oktober 1774)
19.  http://www.youtube.com/watch?v=lVsMupPgdT0
20. Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. (Verdrag van 1213)
21. De paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen (Elements of Ecclesiastical 
Law Vol. 1, 53-54)
22.  Een 1040-formulier is voor eerbetoon aan Groot-Brittannië  (IRS-publicatie 6209)
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23. De paus beweert de hele planeet te bezitten door de wetten van verovering en 
ontdekking. (Pauselijke Stieren van 1495 & 1493)
24. De paus heeft de volkerenmoord en slavernij van miljoenen mensen bevolen. (Papal 
Bulls van 1455 & 1493)
25. De wetten van de paus zijn verplicht voor iedereen. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib, 
ix, c. vii, n. 4. Prati, 1844 Syllabus Prop 28, 29, 44)
26. We zijn slaven en bezitten absoluut niets, zelfs NIET wat we denken te zijn onze 
kinderen. (Tillman vs. Roberts 108 So. 62, Van Koten vs. Van Koten 154 NE 146, 
Senaatsdocument 438 73rd Congress 1st Session, Wynehammer v. People 13 NY REP 
378, 481)
27. Militaire dictator George Washington verdeelde de staten ( Landgoederen) in districten
(Berichten en documenten van de presidenten Volume 1 pagina 99 1828 Dictionary of 
Estate)
28. "The People" omvat NIET u en mij. (Barron vs. burgemeester en gemeenteraad van 
Baltimore 32 US 243)
29. Het is NIET de plicht van de politie om u te beschermen. Het is hun taak om THE 
CORPORATION te beschermen en codebrekers te arresteren. (SAPP vs. Tallahassee, 
348 So. 2nd. 363, REiff vs. City of Phila. 477 F. 1262, Lynch vs. NC Dept. of Justice 376 
SE 2nd. 247)
30. Alles in de "Verenigde Staten" is te koop: bruggen, wegen, water, scholen, 
ziekenhuizen, gevangenissen, luchthavens, enz, enz... Heeft iemand de tijd genomen om 
te controleren wie Klamath Lake heeft gekocht?? (Executive Order 12803)
31.  “We zijn menselijk kapitaal”  (Executive Order 13037) T hij wereld kliek maakt 
geld af van  het gebruik van uw handtekening op hypotheken, autoleningen, credit 
cards, uw     sofi-nummer, etc.     
32. De VN – de Verenigde Naties – financiert al meer dan 50 jaar de operaties van de 
regering van de Verenigde Staten (de corporatie van DE VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA) (het Amerikaanse ministerie van Financiën maakt deel uit van de VN, zie 
hierboven) en bezit nu elke man, vrouw en kind in Amerika.
De VN houdt ook heel het land van Amerika in Fee Simple.
Het goede nieuws is dat we niet aan 'onze' fictieve verplichtingen hoeven te 
voldoen  .  U kunt een fictieve verplichting vervullen met de fictieve verplichting van een 
ander
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/07/these-documents-are-not-secret-they-
are.html?m=1

Je bent dood (schuld) eigenlijk meer waard dan levend!

Het socialezekerheidsnummer op de voorkant van uw socialezekerheidskaart is 
toegewezen aan de schuldenaar of stroman, het rode nummer op de achterkant van de 
kaart is uw prepaid-rekeningnummer met vrijstelling en wordt toegewezen aan een van de 
12 Federal Reserve Banks, aangewezen door de letter voor het nummer. Achter de letter 
staan 12 letters en 8 cijfers. Deze letters geven aan welk Federal Reserve-district of 
bank uw rekening behandelt, het 8-cijferige  # is uw rekeningnummer, alle 
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terugboekingen moeten naar deze bank gaan en niet naar de minister van Financiën, die 
in werkelijkheid de minister van Financiën van Puerto is Rico. Het kantoor van de minister 
van Financiën van de Verenigde Staten werd in 1926 opgeheven; Ik heb de wettelijke 
documentatie hiervan. Het Internationaal Monetair Fonds heeft het kantoor van de 
minister van Financiën van de Verenigde Staten vervangen,  dat werd of wordt 
voorgezeten door Nicholas Brady. Onderstaande letters geven aan in welke wijk of bank 
uw rekening wordt afgehandeld.
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/your-actually-worth-more-dead-debt-
than.html?m=1

De regering denkt dat ze jou en je kinderen bezitten

Vóór 1921 werden de geboorteaangiften en namen van kinderen in familiebijbels 
opgenomen, evenals de aantekeningen van huwelijken en overlijdens. Deze documenten 
werden door zowel de familie als de wet gemakkelijk aanvaard als "officiële" 
documenten. Sinds 1921 registreert het Amerikaanse volk de geboorten en namen van 
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hun kinderen bij de regering van de staat waarin ze zijn geboren, ook al is er geen federale 
wet die dit vereist. De staat vertelt u dat het registreren van de geboorte van uw kind door 
middel van de geboorteakte als bewijs dient dat hij/zij in de Verenigde Staten is geboren, 
waardoor hij/zij een Amerikaans staatsburger wordt. De afgelopen jaren heeft de federale 
overheid een burgerservicenummer verplicht gesteld om bij de geboorte af te geven.
De staat claimt een belang in elk kind binnen zijn jurisdictie. De staat zal, als hij het nodig 
acht, uw ouderlijke rechten teniet doen en een voogd (trustee) over uw kinderen 
aanstellen. Het onderwerp van elke geboorteakte is een kind. Het kind is een waardevol 
bezit, dat, indien goed opgeleid, vele jaren waardevolle activa kan leveren door zijn 
arbeid. Door degenen die deze kwestie hebben onderzocht, wordt aangenomen dat het 
kind zelf het bezit is van de trust die is opgericht door de geboorteakte, en dat het 
sofinummer de nummering of registratie van de trust is, waardoor de activa van de trust 
kunnen worden gevolgd. Als deze informatie waar is, is uw kind nu eigendom van de 
staat. Ieder van ons, inclusief onze kinderen, wordt beschouwd als activa van de failliete 
Verenigde Staten. We zijn nu door deze regering aangewezen als "
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/federal-childrenthrough-fraud-and.html?
m=1
De moederschapswet werd uiteindelijk ingetrokken, maar delen ervan zijn teruggevonden 
in andere wetgevingshandelingen. Wat deze daad probeerde te doen, was het opzetten van
een regering op afspraak, geleid door bureaucraten met opnieuw gedelegeerde 
belastingbevoegdheid, wat op zichzelf ongrondwettelijk is.
Wat ooit in het verleden door het Hooggerechtshof van dit land als ongrondwettelijk werd 
verklaard, moet vandaag worden bevestigd in een rechtszaak. De grondwet is niet 
veranderd. Wat is veranderd, is de manier waarop deze regering naar het menselijk leven 
kijkt. Tegenwoordig worden we gedefinieerd als menselijke hulpbronnen, waarvan wordt 
aangenomen dat ze eigendom zijn van de overheid. De regering wil nu dat wij als 
individuen worden getagd en gevolgd. Door de overheid opgelegde of wettelijk 
vastgelegde nationale identiteitskaart is hoe dan ook ongrondwettelijk. Als de federale 
overheid denkt dat ze de eigenaar van ons zijn, en als zodanig het recht heeft om nationale
identiteitskaarten en gezondheidskaarten te eisen, die ons in werkelijkheid zullen labelen 
als we onze dieren labelen, laat ze dan de documenten voorleggen om hun autoriteit te 
bewijzen om daarvoor wetgeven. Als onze GD rechten zou geven op vrijheid en vrijheid, die
het fundament waren waarop deze natie
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/federal-childrenthrough-fraud-and.html?
m=1
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Het geboorteregistratieproces begrijpen

Om te beginnen werden  uw ouders vanwege hun eerdere geboorteregistratie al 
beschouwd als geregistreerde gedocumenteerde schepen/mentaal incompetente 
voogden van de staat, onder de voogdij van de staat, die door een wettig huwelijk, waarbij
de staat een derde partij is bij de huwelijk contract, een nageslacht/afdeling hadden die ze
ter wereld hebben gebracht bij aflevering [1], de handeling waarmee het onderwerp van een
trust, of de inhoud daarvan, in het feitelijke of constructieve bezit of de controle van een 
ander werd geplaatst bij de levering kamer van de kraamafdeling van het ziekenhuis, de 
haven van binnenkomst voor schepen/afdelingen. Toen vroegen ze je moeder om je 
officiële naam [2] in hoofdletters, die bestaat uit één voornaam en één achternaam, de 
naam op het VERSLAG VAN LEVENDE GEBOORTE, geschreven in hoofdletters en kleine 
letters.
Wat uw moeder niet is verteld, is dat zij u heeft afgeleverd bij een agent/erkende arts van 
de staat, in een door de federale overheid gefinancierd ziekenhuis, een handeling waarbij 
het onderzoek [3] het onderwerp van een trust of de inhoud daarvan binnen de feitelijke of 
constructief bezit van of controle over een ander, de staat, waarvoor zij naar eigen 
vermogen een certificaat van levende geboorte hebben opgesteld met alle 
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HOOFDLETTERS en dat ontvangstbewijs in het handelsregister hebben geregistreerd als 
vracht in vervoering.

Die afdeling/het schip is nu een Vaartuig van de Verenigde Staten, gedocumenteerd 
door  registratie volgens de wetten van de Verenigde Staten en onderworpen aan de 
wetten en jurisdictie ervan, en de titel gaat naar de Alien Property Custodian in 
Washington, DC . In een zaak op zee is de rechtsmacht over de persoon van de 
"beklaagde", het vaartuig, gebaseerd op de aanwezigheid van het vaartuig binnen het 
arrondissement waarin de rechtbank zetelt.
Het enige  vaartuig waarover zij jurisdictie hebben is de trust, die wordt bewezen door het
CERTIFICAAT VAN LEVENDE GEBOORTE, waarin de drie rechtsgebieden NAAM, SOCIALE
VEILIGHEIDSNUMMER en GEBOORTEDATUM worden vastgesteld, de Federal Reserve-
rekening onder toezicht van de minister van Financiën die ook de managing trustee is 
van de Social Security Administration en de gouverneur van het IMF.
Totdat u de wettelijke leeftijd om te werken bereikte, was de plaatsvervangend griffier 
namens de griffier/staatssecretaris, of de griffier/staatssecretaris, ongeacht welke het 
CERTIFICAAT VAN LEVENDE GEBOORTE heeft ondertekend, de fiduciaire trustee voor dat 
vertrouwen dat achter uw rug om is opgericht en gesecuritiseerd waar de overheid het 
gedeeltelijk bezit en u het gedeeltelijk bezit. Dit betekent dat de griffier de fiduciaire plicht 

23

https://1.bp.blogspot.com/-gYn1MyfC-lE/XQPxDrq-VAI/AAAAAAAADAg/w9kVD9RxFQMT1vdwGX6s8fO7iQ6YPywegCEwYBhgL/s1600/040.jpg


had voor die trust tot u aan uw eerste baan begon. Daarom kan de staat het kind bij de 
ouders weghalen, want het is de plicht en plicht van de fiduciair trustee als voogd om 
voor de wijk te zorgen en ervoor te zorgen dat er goed voor hem of haar wordt gezorgd.
https://stopthepirates.blogspot.com/2010/09/cestui-qui-trust-strawman.html?m=1

UCC1 het beste cadeau dat u ooit voor u zou kunnen geven?

Er is bevestigd dat arbeid een fundamenteel, onvervreemdbaar recht is, beschermd.
Dit grondrecht mag niet worden belast.
Er wordt aangenomen dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Er is lang geoordeeld 
dat onwetendheid van de wet geen excuus of verdediging is. De gevestigde stelregel dat: 
"Hij die valt om zijn rechten te doen gelden - HEEFT GEEN!" Om het antwoord te vinden op 
de vraag waarom uw arbeid wordt belast, terwijl de Grondwet zegt dat dit niet mag, is het 
noodzakelijk om te begrijpen hoe de overheid bestaat en werkt.
"In oorlogstijd zwijgen de wetten." Cicero.
Om de onderliggende schuld van de regering aan de bankiers vast te stellen, om 
rechtspersonen te creëren die wettelijk onderworpen zijn aan de jurisdictie die ze bestaan, 
en om de jurisdictie zelf correct te creëren, werd het zogenaamde (frauduleuze en niet-
geratificeerde) Amerikaanse veertiende amendement  afgekondigd en aangenomen in 
1868. Dit was een cestui que trust (operatie in de wet) opgenomen in een militaire, 
particuliere, internationale, commerciële, de facto jurisdictie gecreëerd door en  behorend 
tot de geldmacht , bestaande in de noodtoestand van de oorlogsmachten, de enige 
operationele jurisdictie sinds de ontbinding van het Congres in 1861. Door het 14e 
amendement werd een kunstmatige persoon-bedrijfsentiteit-franchise met de titel " burger
van de Verenigde Staten" geboren in een particuliere, zakelijke beperkte 
aansprakelijkheid. Sectie 4 van het 14e amendement van de VS stelt:  "De geldigheid van 
de staatsschuld van de Verenigde Staten (aan de bankiers) ... zal niet in twijfel worden 
getrokken."
Binnen de bovenvermelde particuliere jurisdictie van de Internationale Bankiers,  vormde het 
particuliere en buitenlandse "Congres  " op 21 februari 1871 een bedrijf, handelsagentschap en 
regering voor het "District of Columbia", hoofdstuk 62, 16 Stat. 419. Dit bedrijf werd 
gereorganiseerd op 11 juni 1878, hoofdstuk 180, 20 Stat. 102, en  omgedoopt tot "United States 
Government." Dit bedrijf handelde privé onder de namen: 'Verenigde Staten', 'VS', 'VS', 
'VS', 'VS' en 'Amerika'. Toen de Verenigde Staten zichzelf tot gemeentelijk bedrijf verklaarden, 
creëerde het ook wat  bekend staat als een cestui que trust om onder te functioneren door de 
federale grondwet van 1871 te implementeren, ( Deze is inmiddels door Donald J Trump terug
gezet naar de grondwet van de VS 1776  en het opnemen van de vorige Amerikaanse grondwetten
van 1787 en 1791, zoals gewijzigd, als statuten. Als verlener van de trust gaf dit de regering van de 
Verenigde Staten uiteraard de bevoegdheid om de voorwaarden van de trust naar believen te 
wijzigen. Door het gebruik van  Federal Reserve Notes ; (wat geen constitutioneel geld is zoals 
gedefinieerd in artikel I, sectie 10 van de grondwet van de Verenigde Staten), heeft  het volk van de
Verenigde Staten sinds 1933 geen enkele grondwettelijke manier gehad om hun schulden te 
betalen. Ze hebben daarom geen enkele mogelijkheid gehad om onroerend goed te kopen of te 
bezitten. De mensen lossen hun schulden af met beperkte aansprakelijkheid door gebruik te maken 
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van Federal Reserve Notes. Ze hebben door middel van een gewetenloos contract afstand gedaan 
van hun individuele rechten onder de Grondwet, in ruil voor louter privileges!

De onderstaande Cestui Que Vie: Proof of Life: Bewijs van Leven.
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Het Hooggerechtshof oordeelde ook dat de "algemene (universele) common law" niet 
langer toegankelijk is en in werking is in de federale rechtbanken op basis van het 
faillissement van 1933, dat alles in het domein van de particuliere, kleurrijke 
wetshandelaar van de Federal Reserve CREDITORS plaatste. Om dit naar een ander niveau 
te tillen en niet alleen uit te leggen waarom u belasting betaalt, maar ook waarom u niet de
eigenaar bent van het huis waarin u woont, de auto waarin u rijdt, of iets anders bezit 
waarvan u denkt te hebben gekocht en betaald, enz.  De De deelstaatregering en haar 
SCHULDEN zijn eigenaar van alles.  Als u denkt dat u uw huis bezit alleen omdat u denkt 
dat u het hebt betaald met die Federal Reserve Notes, net als al het andere dat u bezit met 
toestemming van de regering, stop dan gewoon met het betalen van uw belastingen 
(gebruikersvergoedingen), (licenties) en kijk hoe lange regering en de SCHULDEN stellen u 
in staat om het te houden voordat ze het van u komen afnemen.
De overheid verwacht van u dat u de wet kent en houdt u daarvoor volledig 
verantwoordelijk. Het negeren van deze feiten zal u niet beschermen. De meerderheid 
van de Amerikanen heeft een openbare opleiding gekregen om hen alleen te leren wat 
het publiek, dwz de regering (CREDITORS) wil dat ze weten. Het is en is altijd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid, plicht en verplichting van elk individu geweest om de 
wet te leren en te kennen.
Geen enkele advocaat of advocaat in de Verenigde Staten van Amerika heeft ooit een 
"licentie" gekregen  om de wet uit te oefenen (ze hebben zichzelf vrijgesteld) omdat ze een
juridische fictie "persoon" zijn en slechts een "TOEGELATEN LID" om te oefenen in de 
particuliere franchiseclub genaamd  de BAR (die zelf een acroniem is voor de Britse of 
Barrister Aristocratic of Accreditation Regency ), als zodanig zijn niet-geregistreerde 
buitenlandse agenten, en dus zijn ze verraders. Als direct gevolg hiervan kunnen en zullen 
advocaten u niet vertegenwoordigen in uw eigen geboorte- of voornaam . Advocaten en 
advocaten vertegenwoordigen bedrijven, kunstmatige personen en ficties in de wet - 
ALLEEN!
Alle rechtbanken hebben tegenwoordig zitting en werken als niet-grondwettelijke, niet-
artikel drie wetgevende rechtbanken die het faillissement beheren via hun "statuten" 
("codes"). Alle rechtbanken zijn titel 11 faillissementsrechtbanken waar deze statuten in 
werkelijkheid "commerciële verplichtingen zijn". ” wordt toegepast voor het "voordeel" of 
"voorrecht" van het aflossen van schulden met beperkte aansprakelijkheid van de Federal 
Reserve-monopolie, kleurbaar geld Federal Reserve Notes (schuldinstrumenten).
Dit betekent dat elke keer dat u voor een rechtbank komt, u niet alleen GEEN wettelijke 
bevoegdheid hebt om een claim in te dienen waarop vrijstelling kan worden verleend, U 
HEBT GEEN GRONDWETTELIJKE RECHTEN! Waarom? Omdat u DEBETEUR bent in het 
faillissement en bovendien uw rechten heeft weggekocht in ruil voor voordelen en 
privileges; je hebt geen greintje bewijs om het tegendeel vast te stellen.
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/01/ucc-1-is-best-gift-you-could-ever-give.html?
m=1

Cestui Que Vie Trust 1-1-17

De CESTUI QUE VIE Trust is een rekening die u heeft geërfd vanwege het faillissement 
van de VS  in 1933 en de daaropvolgende stopzetting van alle goud, zilver en andere activa
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van de burgers als onderpand. Op deze rekening staan miljoenen dollars op uw naam. Het 
enige probleem is dat de overheid en het rechtssysteem u er niet over hebben 
geïnformeerd en hoe u bij uw geld kunt komen. Ondertussen trekken ze er geld op uit voor 
eigen persoonlijk gebruik en als  betaling aan het Vaticaan en de Engelse kroon ( het 
Vaticaan, City of London en Washington DC zijn inmiddels failliet. 
"Het zijn de fondsen in deze CESTUI QUE VIE waar de rechter, de griffier en de procureur-
generaal echt in geïnteresseerd zijn! Deze trust betaalt eigenlijk al je schulden, maar 
niemand vertelt je dat omdat de Elite deze activa als hun eigendom beschouwen en het 
Federal Reserve System is verantwoordelijk voor het beheer van die investeringen."
"Sociale zekerheid; SSI; SSD; Medicare en Medicaid worden allemaal gefinancierd door de 
Trust. De overheid laat je BELASTINGEN en een deel van je loon betalen, zogenaamd om 
deze diensten te betalen, die ze op elk moment en om welke reden dan ook kunnen lenen, 
omdat ze dat niet kunnen." toegang krijgen tot de CESTUI QUE VIE TRUST om hun oorlogen
te financieren of om Wall Street en hun beschermheiligen te redden."
Banken en nutsbedrijven hebben directe toegang tot deze CESTUI QUE VIE Trusts en het 
enige wat ze nodig hadden was uw naam; burgerservicenummer en handtekening."

Elke gevangene heeft een geldwaarde

De manier waarop de obligatie werkt, is dat er een geldwaarde wordt toegekend aan de 
vermeende misdaad en vervolgens wordt verrekend met de manier waarop banken hun 
geld in rekening brengen. Met andere woorden, als een persoon wordt veroordeeld voor 
een misdrijf, zou de 'waarde' $ 4 miljoen zijn. De provincie/stad/staat vermenigvuldigt het 
vervolgens met tien, dus de obligatie die te koop wordt aangeboden met de naam van de 
gevangene en het burgerservicenummer is een kortlopend 'promesse'. Het wordt 
aangeboden voor $ 40 miljoen. Misschien biedt een investeerder 40% van de $ 40 miljoen, 
of $ 16 miljoen. Zodra dit 'promesse' van de nominale waarde van $ 40 miljoen de banken 
bereikt, wordt het vervolgens opnieuw vermenigvuldigd met 200 tot 300% en verkocht als 
bankeffecten. Voor degenen onder jullie die zich afvragen waarom de VS meer mensen 
per hoofd van de bevolking in de gevangenis heeft dan enig ander land op aarde, jullie 
zullen beginnen te begrijpen hoe we een verzwakkende economie kunnen hebben en toch
oorlogen in het buitenland financieren. Het is allemaal gebaseerd op gevangenen... met 
andere woorden, gevangenis voor winst

Uw schuld is vooruitbetaald

Op dit moment, ook al hebben ze geen wettelijk recht of claim of pandrecht, hebben de 
bankiers de "titel" aan U via uw geboorteakte.
Wat uw schuld ook is, het is in feite vooruitbetaald.
Dat klopt, uw schuld is "vooraf betaald" met wat bekend staat als "geld van de rekening". Er
is geen echte substantie of 'ruilgeld' zoals goud of zilver; alleen boekhoudkundige 
aanpassingen en verrekeningen. De Amerikaanse regering stemde ermee in om dit voor u 
te doen met de goedkeuring van House Joint Resolution (HJR) 192 in 1933, kort na de 
door president Roosevelt uitgeroepen Nationale Noodtoestand en Bank Holiday. Je bent al 
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vanaf je geboorte aangemeld voor dit programma; het is gewoon dat niemand je erover 
heeft verteld, TOT NU!
Zoals alle goede bedrijven bood de Amerikaanse regering haar 
"werkbijen"  verzekeringsvoordelen aan.  Ze boden ons een  verzekering aan als we een 
SS-5-formulier zouden invullen ,  ook wel bekend als "Aanvraag voor 
socialezekerheidsuitkeringen". Het is ook de haak die ze gebruiken om ons te laten 
inschrijven als hun onderpand op de staatsschuld. Dit alles kwam voort uit de "Shepard 
Towners Maternity Act" die nieuwe moeders moest helpen met de zorg voor hun kinderen 
als de moeder ongehuwd was. (Dit is de reden waarom ze naar de meisjesnaam van de 
moeder vragen op de "aanvraag voor levendgeborene". We worden allemaal beschouwd 
als "bastaardkinderen" met de overheid (bedrijf) als onze "papa")
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/08/your-debt-is-pre-paid.html?m=1

Ongedekte schuld kan worden beëindigd

https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/unsecured-debt-can-be-terminated.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/10/you-can-access-your-account-at-us.html?
m=1

Geboorteakten zijn ook bankbiljetten

Welnu, al deze verschillende soorten schulden begonnen met het invullen van een 
promesse (een contract). Wanneer dit bij de bank wordt ingediend, en na een 
'goedkeuringsproces', ontvangt u dat geld door dit contract te ondertekenen.  En de bank 
vertelt je heel oneerlijk dat je ze een schuld schuldig bent voor dat bedrag, en  geeft je 
toestemming om de betaling van die lening over een bepaalde tijd af te schrijven, meestal 
30 jaar voor een hypotheek. Maar ze brengen u ook rente in rekening voor deze handige 
"service". Dat betekent dat u aan het einde van die 30 jaar waarschijnlijk het dubbele, zo 
niet het drievoudige, hebt betaald van het werkelijke geleende bedrag bij de ondertekening 
van het oorspronkelijke contract (promesse).
Maar er is één ding dat de bank u niet vertelt. Er ontstaat geld wanneer een persoon (u) 
een contract (promesse) met een bank tekent.
"Show Me The Note" is een redelijk geldig verzoek. Het betekent eenvoudigweg dat u het 
originele contract (promesse) aanvraagt dat door uzelf en de afsluitende bank is 
ondertekend toen het geld werd gecreëerd en aan u werd gegeven om uw huis te kopen.
Maar zie je... de bank kan dit biljet nooit produceren. En hier is waarom...
De bank verkoopt uw bankbiljet (promesse of akte) aan de Federal Reserve op het 
moment dat u het tekent, en de Fed geeft die bank vervolgens het bedrag dat het 
vervolgens aan u "leent". dit is hoe geld wordt "gecreëerd" volgens de bankregels en 
voorschriften van de Federal Reserve.
Dit is hoe geld in de economie wordt gecreëerd, volgens de regels van de Federal Reserve 
Bank, de particuliere onderneming die geen banden heeft met onze regering of onze natie, 
die ons monetair beleid controleert en de waarde van de dollar kan vernietigen op elk 
moment dat ze willen.
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Fractioneel bankieren - Voor degenen die het niet weten, is het vermogen van de bank om 
negen keer zoveel uit te lenen als er is gestort. Daarom, als u $ 100 op uw bank stort, kan 
de bank $ 900 uitlenen aan andere mensen, of zelfs uzelf, en de rente daarop innen.
Als een [uw] geboorteakte bijvoorbeeld 1 miljoen waard is, kan de bank diezelfde 1 miljoen 
maar liefst 9 keer uitlenen, waardoor de [uw] geboorteakte 9 miljoen waard is; en het blijft 
maar gaan, gaan en gaan. Aan een [uw] geboorteakte is een bijna onbeperkte waarde 
verbonden.

https://stopthepirates.blogspot.com/2015/08/do-you-own-home-car-do-you-have-
credit.html?m=1

Je bent nu officieel dood

Binnen enkele uren krijgen niet-aangegeven agenten van de federale "staat"-franchise onze
moeders zover om certificaten van levende geboorte te ondertekenen. Deze documenten 
worden verkeerd voorgesteld als eenvoudige opnames van de geboorte van de baby. In 
plaats daarvan zijn het registraties van commerciële "vaartuigen" die de naam van de baby 
gebruiken, en dienen om de "staat"-franchise de begunstigde te maken van het landgoed 
van de baby op het land.
Maar vele dagen, weken of maanden later, zoals bepaald door de "staatswet", wordt uw 
"vaartuig in de handel" als "vermist, vermoedelijk dood" gemeld aan de rechtbank, die 
vervolgens de burgerlijke stand opstelt en uw nalatenschap omzet in een trust ESTATE ten 
goede komen aan de plegers van deze regeling.
U bent nu officieel "dood"  met betrekking tot de landjurisdictie en tenzij u actie 
onderneemt om de gerechtelijke dossiers van de nalatenschap te corrigeren, zitten  u en 
uw activa permanent vast in de internationale jurisdictie van de zee.  geen beroep kunt 
doen op uw bezit op de grond of op de rechtsvormen van de grond die u verschuldigd 
bent. Ooit gehoord dat de grondwet de "wet van het land" wordt genoemd?
Daarom zijn uw grondwettelijke waarborgen niet van toepassing. Er is geen versie van "jij" 
die op het land actief is als gevolg van deze fraude. En het is  allemaal gebaseerd op 
identiteitsdiefstal en eenzijdige adhesiecontracten  die worden verkregen onder bedrog 
terwijl je nog maar een baby bent.
Je zou nooit kunnen weten dat  het IMF en FEDERAL RESERVE en andere criminele 
internationale bankkartels en organisaties zoals de American Bar Association die 
deelnamen en profiteerden van deze regeling . Het IMF doet zaken als de “VERENIGDE 
STATEN, INC.” De FEDERALE RESERVE als DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, INC. - 
ze zijn nu net franchises aan het opzetten die eenvoudigweg worden geëxploiteerd als 
"OHIO" en "WISCONSIN" enzovoort.
Geen van deze bedrijven heeft enige wettige of zelfs juridische autoriteit over u en uw 
activa, maar dankzij hun  fraudeplan hebben ze wel controle over "uw" ESTATE  en nu over
"uw" openbare overdrachtshulpprogramma, die beide zijn gemaakt met uw opgegeven 
naam zonder uw medeweten of toestemming.
JOHN QUINCY ADAMS = federale STATE estate trust, eigendom van en beheerd door het 
IMF, een VN-agentschap dba VERENIGDE STATEN.
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JOHN Q. ADAMS = federaal openbaar zendbedrijf dat eigendom is van en wordt beheerd 
door de nieuwe versie van de Verenigde Naties van FEDERAL RESERVE die zaken doet als 
DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/you-are-now-officially-dead.html?m=1
Wanneer ze de schuldenaar executeren om de schuld te elimineren, innen ze ook het 
verzekeringsgeld; je bent eigenlijk meer waard dood [schuld] dan levend . Waarom denk 
je dat de politie zo snel mensen neerschiet? Hiermee wordt zowel de debiteur als de 
schuld geëlimineerd of geëlimineerd, in één snelle actie of executie. Dit is allemaal 
karmisch en omvat de wetten van karma, die in de natuurkunde de wetten van oorzaak en 
gevolg omvatten. Dit is ook de occulte of verborgen betekenis van de Schriften met 
betrekking tot redding en verlossing.

https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/your-actually-worth-more-dead-debt-
than.html?m=1

Geboorteakte uitgelegd 

https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/birth-certificate-explained-10-24-15.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/06/the-power-of-acceptance-6-30-16.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/if-you-have-mortgage-you-need-to-
read.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/05/uniform-commercial-code.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/06/bar-british-accredited-regency.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/12/birth-certificates-are-also-banknotes.html?
m=1

Als u een hypotheek heeft

Eerst moet je weten dat de federale regering Amerika in 1933 van de goudstandaard 
heeft gehaald, tijdens een gefaseerd faillissement genaamd de 'Grote Depressie' en het 
goud heeft vervangen door een economisch principe dat bekend staat als 'Verhandelbare 
Schuldinstrumenten'. [JA, DE GROTE DEPRESSIE WERD OPGEZET!]
De regering moest een catastrofe creëren om normen te implementeren die ontworpen 
waren om je bezittingen en door God gegeven rechten te stelen. Het proces van het 
creëren van een catastrofe werd ontdekt door behavioristen. Neem iemands voedsel, 
comfort en veiligheid lang genoeg weg en ze zullen de geboden illusie niet schelen of in 
twijfel trekken, zolang hun maag vol is, hebben ze onderdak, een comfortabel bed en de 
middelen (echt of ingebeeld) om te behouden of door te gaan hun gemak.
President Roosevelt heeft op ongrondwettelijk bevel Amerika's goud ingezameld en het 
via China aan het Vaticaan verkocht om zijn ware eigendom te verbergen. Het goud in 
Fort Knox is van het Vaticaan en niet van de Verenigde Staten.  Bij gebrek aan een gouden
basis handelt Commerce nu in wezen in "schulden".

Dus als je geld hebt geleend voor een hypotheek en er is geen goud of echte waarde om 
het papier genaamd Amerikaanse valuta te ondersteunen, wat heb je dan eigenlijk 
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Is dit ook wat er in Europa gebeurde tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog?!
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geleend?  In feite leende u schulden.
Het hypotheekbedrijf heeft de  ultieme fraude tegen u gepleegd  omdat ze u niets hebben 
geleend om het denkbeeldige saldo af te betalen, zelfs niet hun eigen 
schuldinstrumenten. Ze vertelden u toen dat u hun het onbetaalde saldo van uw woning 
verschuldigd bent en dat u ze met rente in maandelijkse termijnen moet terugbetalen.
Opmerking: toen u een hypotheek aanvraagde, voerde het hypotheekbedrijf een 
kredietcontrole op u uit en als u een smet op uw kredietrecord had, brachten ze u punten 
(geld) in rekening om hun pijn te verlichten en het risico (een kredietrisico) van ze lenen je 
een hypotheek. Meer fraude!  Waarom betaal je punten, terwijl ze je nooit een dubbeltje 
hebben geleend? Het kredietrapport is gewoon weer een scam. Als u een hoog 
kredietrapport hebt, identificeren de overheid en banken u als een "gehoorzame slaaf" en 
toch wordt uw "promesse" verkocht voor dezelfde waarde als de "promesse" die is 
goedgekeurd door de man die "een kredietrisico" is. Krediet deed er niet toe. Het feit dat je 
een levend persoon bent, daar gaat het om!
Meer fraude : het hypotheekbedrijf houdt twee sets boeken bij met betrekking tot uw 
hypotheekbetalingen. In de lokale boeken staat dat ze je geld hebben geleend en dat je 
ermee instemde dat geld elke maand met rente terug te betalen. De tweede reeks boeken 
wordt bijgehouden in een ander staatskantoor, meestal een bank, omdat de 
hypotheekmaatschappijen uw leningcontract gewoonlijk aan een bank verkopen en ermee 
instemmen de maandelijkse betalingen te controleren om de fraude te verbergen. In de 
tweede reeks boeken wordt uw maandelijkse hypotheekbetaling door de bank als 
spaardeposito geregistreerd omdat er geen echte lening is. Wanneer u de frauduleuze 
hypotheek aflost, wacht de bank 90 dagen en dient vervolgens  een verzoek in bij de 
IRS. In het verzoek staat het volgende: “Iemand die deze faciliteit niet kent, heeft dit geld in
onze faciliteit gestort en heeft het verlaten. Mogen we de borg houden?” De IRS geeft 
altijd toestemming aan de bank om de aanbetaling te houden en uw zuurverdiende geld 
heeft zojuist het nest van de Rockefellers, Rothschilds en elf andere rijke families in de 
wereld gevederd!
Equity Law, dat ooit de Amerikaanse Corporate Courts beheerste, is vervangen door 
Admiralty/Maritime Law, in overeenstemming met Titel 28 van de United States Code en 
de Judiciary Act van 1789. Dit is de wet van kooplieden en zeelieden. Volgens de 
Admiraliteit/Maritieme wetgeving gaan de rechtbanken ervan uit dat u de hypotheek of de 
belasting verschuldigd bent of dat u een misdaad hebt begaan die is gedefinieerd als een 
strafwet en het is uw plicht om te bewijzen dat u onschuldig bent! "Je bent onschuldig 
totdat je schuld is bewezen?" Leugens, leugens en nog eens leugens! Wij zijn geen vrije 
mannen; we zijn slaven en gebonden aan onze meesters door adhesiecontracten en 
geheime trusts. Het doel van de Meesters en hun agenten, onze gekozen functionarissen,
is om de mensen onderdrukt en onderdanig aan hen te houden.
Als agenten van de Meesters gebruiken ze propagandatechnieken via door de overheid 
gecontroleerde scholen, kerken, de media en mind control met geweld en of de dreiging 
van geweld door de rechtbanken en politiehandhaving. Velen zijn door eerdere militaire 
dienst geconditioneerd om niet voor zichzelf te denken, maar gewoon bevelen op te 
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volgen, wat velen van hen net zo gevaarlijk maakt als een terrorist!
Vraag jezelf nu af: wie zijn de echte terroristen in Amerika?
Feiten:
1. De Federal Reserve Bank is een privaat banksysteem gecreëerd door buitenlandse 
belangen. Bel een willekeurig filiaal voor verificatie.
2. De Federal Reserve Bank is de enige schuldeiser van de Verenigde Staten en de 
volledige staatsschuld is verschuldigd aan de Federal Reserve Bank. Schrijf uw congreslid 
voor verificatie.
3. Er zijn twaalf banken die lid zijn van dit systeem en volgens hun statuten (statuten) 
hebben ze elk de bevoegdheid om op te treden als bewaarder en fiscaal agent 
(belastingontvanger) van de Verenigde Staten.
4. Regels van de Federal Reserve Board en algemeen aanvaarde boekhoudprincipes 
verbieden banken die lid zijn van het Federal Reserve System om geld te lenen uit hun 
eigen activa of van andere deposanten. Bij de Federal Reserve aangesloten banken 
verstrekken geen leningen.
5. Bankklanten financieren hun eigen hypotheektransacties door een nota te 
ondertekenen. De notitie is de creatie van een valuta die nooit bestond voordat deze door 
de klant werd ondertekend.
6. Omdat de banken de markt op verhandelbare instrumenten hebben gemonopoliseerd, 
zullen alleen banken uw promesse accepteren. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen 
doen met een promesse.
7. De praktijk om deze feiten niet bekend te maken in de hypotheekovereenkomst maakt 
de notitie ongeldig en ongeldig omdat deze in strijd is met 12 CFR 226.17(c)(1) van de 
Truth in Lending Law.
8. Ongedekte vorderingen toegewezen aan incassobureaus zijn niet in rechte afdwingbaar 
zonder toestemming van de klant.
9. De banken moeten hun klanten de volledige waarde van elke bankbiljet en kredietlimiet 
terugbetalen minus kosten en rente.
10. Deze feiten zijn van toepassing op zowel beveiligde (bijv. hypotheken, creditcards) als 
onbeveiligde (bijv. creditcard) rekeningen.
11. Er zijn geen openbaarmakings- of aanvraagvereisten voor een 
burgerservicenummer. Er staan geen sancties op het weigeren om een 
burgerservicenummer aan iemand bekend te maken. 26 CFR 301.6109-1(c). Dit is een list 
die is uitgevoerd door de FDIC, de Federal Reserve en de verzekeringssector met als doel 
het illegaal controleren van Amerikaanse burgers.
12. Het kredietrapportagesysteem is de oprichting van de Federal Trade Commission. Het 
primaire gebruik ervan is het verzamelen en bouwen van informatiedatabases over 
Amerikanen. Het biedt banken ook een goedkope manier om mensen oneerlijk te straffen 
en reputaties te vernietigen door de wettelijke vereisten te ondermijnen die normaal 
gesproken door de rechtbanken aan hen worden opgelegd.
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/if-you-have-mortgage-you-need-to-
read.html?m=1
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de VS; een particulier federaal bedrijf is failliet en moet onze rekeningen betalen

United States Code Title 31 sectie 3123 stelt dat de Amerikaanse regering de verplichting 
heeft om 'dollar voor dollar' hoofdsom en rente in wettig betaalmiddel te betalen ALLE 
schulden die door het Amerikaanse volk zijn opgebouwd. Degenen die het krediet en de 
valuta van de natie ondersteunen, kunnen niet terugkrijgen wat ze verschuldigd zijn door 
iets dat op biljetten van de Federal Reserve is getrokken zonder hun risico en verplichting 
naar zichzelf uit te breiden.
Elke keer dat we een dollar (IOU) uitgeven, verhogen we de staatsschuld met datzelfde 
bedrag. Elke keer dat we onze rekeningen naar de Schatkist sturen voor de verrekening, 
verminderen we de staatsschuld met datzelfde bedrag. De Federal Reserve-publicatie 
"Overheidsschuld, privévermogen" zegt dat de staatsschuld verschuldigd is aan zijn 
schuldeisers, dat zijn u en ik.
https://stopthepirates.blogspot.com/2009/09/bills-of-exchange-explained.html?m=1
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Uw waarde voor de samenleving werd toen en wordt nog steeds berekend aan de hand van
actuariële tabellen en bij de geboorte worden obligaties gecreëerd die gelijk zijn aan 
deze \"gemiddelde waarde\". Ik begrijp dat dit momenteel tussen de één en twee miljoen 
dollar is. Deze obligaties worden gedekt door uw geboorteakte, die een verhandelbaar 
instrument wordt. De obligaties zijn gehypothekeerd, worden verhandeld totdat hun 
waarde voor alle doeleinden onbeperkt is, en al het gecreëerde krediet is technisch en 
rechtmatig van u. 
De slimme boefjes hebben er echter alles aan gedaan om uw toegang tot uw eigen 
krediet te blokkeren door de bedrijfsfictie te creëren, een trust die wordt geïdentificeerd 
door uw naam in hoofdletters. Het wordt gewoonlijk uw stroman genoemd.   Het is een 
schuldenaar, zoals alle rechtspersonen onder het faillissement, omdat het een subset is 
van de failliete schuldenaarsregering. Jij bent het niet, maar je dient onbewust als de 
Trustee voor deze fictie.  In feite kan geen enkele rechtbank, overheidsinstantie, 
wetshandhavingsinstantie, advocaat of andere rechtspersoon zaken doen met de stroman 
zonder uw toestemming. Het is het enige dat elke rechter in zijn hoofd heeft geboord, dat 
de rechtbank uw toestemming moet hebben voordat het uw stroman kan vervolgen, 
regeren, u in de gevangenis kan zetten, want zij vervolgen niet u, het is de stroman, en 
omdat het uw eigendom is, hebben ze uw toestemming nodig voor hun fictierechtbank of 
advocaat om zaken te doen (admiraliteit/commerciële UCC-wetgeving) met uw stroman. 
Als je ooit hebt gekeken naar een dagvaarding en klacht, waarmee doorgaans een 
juridische procedure/zaak wordt gestart, zul je zien dat de identiteiten van de betrokken 
partijen als eiser en beklaagde altijd in HOOFDLETTERS worden gespeld, omdat het ficties 
zijn.
Met dat fundament gelegd, komen we tot  de grootste zwendel van allemaal, het gebruik 
van uw krediet zonder uw toestemming of medeweten. In een op schulden gebaseerd 
systeem zoals het systeem dat we gebruiken tijdens het nationale faillissement van 
1933, wordt alle waarde gecreëerd door uitlenen, en wat je uitleent is krediet omdat er 
geen geld meer is. De regering nam het allemaal weg .
Zoals eerder vermeld, heeft elke levende ziel in het systeem het recht en, zij het slim 
verborgen, het vermogen om krediet te creëren. Alleen een levende ziel wiens waarde voor 
de samenleving is uitgedrukt in obligaties die zijn gedekt door bewijs van zijn fysieke 
geboorte, heeft toegang tot krediet, behalve voor ficties zoals banken die door de overheid 
zijn gecharterd, gezien de franchise om krediet te creëren.
Wanneer u echter met een bankier gaat zitten om \"een lening af te sluiten\", ondertekent u
een promesse en op basis van uw handtekening wordt de lening, die in feite een gelijkspel 
is op uw eigen krediet, oorspronkelijk gecreëerd om te voldoen aan er ontstaat een 
wettelijke verplichting om u van een betaalmiddel te voorzien, maar u wordt wijsgemaakt 
dat de bank u haar tegoeden uitleent zodat zij recht heeft op aflossing van de hoofdsom 
plus rente. Mis.  De bank gebruikt uw krediet om de lening aan te gaan en eist vervolgens 
dat u iets terugbetaalt dat van u is .    Dit betekent dat alle leningen frauduleus 
zijn  omdat volgens de voorwaarden van het contract, of het nu gaat om een hypotheek, 
een kredietlijn, een creditcardrekening of een autolening. of enige andere lening, de 
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waarheid van de zaak niet volledig werd onthuld, en geen enkel contract kan als legitiem 
en wettig worden beschouwd tenzij alle voorwaarden van de overeenkomst met de "lener" 
zijn gedeeld.
In feite stort de bank de promesse die u ondertekent, net zoals het een cheque zou zijn die 
u uitschreef. Het draait het om en onderschrijft het, creëert een speciale rekening van het 
vraagtype, deponeert het en neemt vervolgens de lening op de boeken, eerst als een actief 
en ten tweede als een verplichting aan U. Natuurlijk vertellen ze je dit nooit, maar het is 
waar. Als u het risico wilt lopen dat uw rekeningen bij de bank worden stopgezet, kunt u 
een filiaalmanager vragen wat er precies met een promesse gebeurt.
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/05/united-states-declared-bankruptcy.html?
m=1

Top dingen waarvan de banken niet willen dat je ze weet

Wist u dat als u “Zonder verhaal” onder uw goedkeuring of handtekening schrijft, de bank 
om welke reden dan ook geen actie tegen u kan ondernemen!
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/01/top-things-police-dont-want-you-to-
know.html?m=1

Wat gebeurt er echt in de federale en staatsrechtbanken?

https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/who-died-before-they-collected-social.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2013/04/what-is-really-going-on-in-federal-and.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/02/affidavits.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/06/the-temples-of-baal-and-black-robed.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/09/why-you-guys-arent-winning-in-court.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/09/hierarchy-of-law.html?m=1

De postcodezwendel

De Zip is vrijwillig. Zie Binnenlandse Regelgeving. Sectie 122.32 zoals gewijzigd.
De Postdienst mag het niet gebruiken van de postcode niet discrimineren.
De overheid gebruikt de postcode om te bewijzen dat u in een District woont. Dit is de 
reden waarom  de IRS en andere overheidsinstanties een postcode vereisen wanneer ze 
rechtsmacht uitoefenen door u een brief te sturen . Ze beweren dat dit de post versnelt, 
maar dit is een sluwe en subtiele TRICK.
De ontvangst van post met een  postcode is een van de vereisten voor de IRS om 
bevoegd  te zijn om u kennisgevingen te sturen. De overheid kan een burger van …. niet 
factureren, omdat dit niet binnen de reikwijdte van de GEMEENTELIJKE WETTEN van het 
district waarin u woont, valt.
U moet niet vergeten dat de  postdienst een particuliere onderneming is,  een quasi-
overheidsinstantie. Ze vallen allemaal buiten de beperkingen van de federale 
grondwet  om de inning van de federale schuld af te  dwingen .
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/02/the-zip-code-scam.html?m=1

35

https://stopthepirates.blogspot.com/2016/02/the-zip-code-scam.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/09/hierarchy-of-law.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/09/why-you-guys-arent-winning-in-court.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/09/why-you-guys-arent-winning-in-court.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/06/the-temples-of-baal-and-black-robed.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/06/the-temples-of-baal-and-black-robed.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/02/affidavits.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2013/04/what-is-really-going-on-in-federal-and.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2013/04/what-is-really-going-on-in-federal-and.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/who-died-before-they-collected-social.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/who-died-before-they-collected-social.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/01/top-things-police-dont-want-you-to-know.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/01/top-things-police-dont-want-you-to-know.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/05/united-states-declared-bankruptcy.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/05/united-states-declared-bankruptcy.html?m=1


Gaat u naar de gevangenis vanwege uw geboorteakte? 22-10-2016

Uiteindelijk is de geboorteakte uw eigendom in bewaring . Het is uw "vrijwaringsbewijs" 
dat aan u wordt gegeven in ruil voor de "wettelijke titel" die zij hebben ontvangen en in uw 
bezit hebben. Wanneer u zich voor de rechtbank presenteert met een gewaarmerkt 
afschrift van uw geauthenticeerde geboorteakte in drie stappen, bezit u zowel de wettelijke
als de billijke/voorwaardelijke titel, wat de volledige titel van DIE naam is, en het certificaat 
is uw wettelijke eigendomstitel in hand.
Er kan geen excuus zijn voor een rechter of advocaat die dit feit verkeerd begrijpt, maar om
hun geldmachine draaiende te houden op basis van uw onwetendheid, slagen ze er 
routinematig in om een rol als uitvoerend beheerder van uw nalatenschap aan te 
nemen,  wanneer U antwoordt als de NAAM  of reageert als  THE ALL CAPS NAME  op een
bevelschrift, rekening, aanklacht, in een andere hoedanigheid dan als agent voor de NAAM-
boedel op dat moment. U wordt dan in gebreke om gedaagde/beheerder/borgsteller te 
worden omdat  u uzelf verkeerd heeft geïdentificeerd en uw begunstigde positie niet hebt
opgeëist... en dus verliest u
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/are-you-going-to-jail-because-of-
your_22.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/ignorance-of-law-is-no-excuse-11-3-
15_3.html?m=1

Amerikanen betalen via de IRS belasting aan de koningin van Engeland

Amerikanen betalen via de IRS een percentage van hun belasting aan de koningin van 
Engeland.
De IRS is geen agentschap van de federale overheid. Het is een agentschap van het 
Internationaal Monetair Fonds, een agentschap van de Verenigde Naties
Nadat de Verenigde Staten waren gevormd, werden de hele staten West Virginia, Kentucky,
Indiana en Illinois, en delen van Ohio later allemaal gecreëerd uit het gebied dat eerder 
door de kolonie Virginia werd omringd. Eigendom werd behouden door de Britse Kroon
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/08/americans-pay-percentage-of-their-
taxes.html?m=1

Van hen; incassobureau werkt voor buitenlandse banken, uit Puerto Rico

Laten we eens kijken wie de IRS werkelijk is... de IRS is de afdeling boekhouding en 
incasso van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de bankiers, aan wie het bedrijf geld 
schuldig is.
Zij zijn degenen die het faillissement van de 'onderneming' afdwingen en overzien. Ze zijn 
echt niet je vijand... ze doen alleen waarvoor ze zijn ingehuurd, en dat is het faillissement 
van het bedrijf in de gaten houden. Het is absoluut noodzakelijk dat we leren hoe we ze in 
ons voordeel kunnen gebruiken, omdat ze een geweldige hulpbron voor ons kunnen zijn.
De minister van Financiën is als de salarisadministrateur bij 'bijna elk bedrijf waarvoor u 
werkt. Hij treedt op in een dubbele hoedanigheid als zowel “salarisadministrateur” als 
curator in het faillissement van de bankiers.
Met aanvullende documenten en brieven die niet in deze presentatie worden behandeld, 
kan men een beroep doen op de secretaris of de IRS om de rekeningen aan te passen en 
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de rekeningen, belastingen en dergelijke te "betalen" die we in de loop van de tijd hebben 
opgebouwd en de schuld hebben opgelopen " betaald” met behulp van de prepaid-account 
die op ons wacht om te gebruiken.
Nu is de vraag die je misschien hebt: "Dus ik hoef alleen maar de rekening te accepteren 
voor de waarde die ik eraan heb gegeven toen mijn arbeid werd toegezegd en terug te 
sturen naar de partij die de rekening heeft gestuurd en zij sturen het door naar de 
secretaris van de Treasury en hij zal mijn prepaid-account gebruiken om de 
rekening/schuld te vereffenen en te sluiten?"
Jij hebt het. Dat is in principe hoe het werkt. We roepen de secretaris op om te doen 
waarvoor hij is aangenomen en dat is aanpassingen maken aan de [onze] rekening - om 
deze op nul te zetten wanneer we, in de normale gang van zaken (dwz; leven), dingen 
maken als : Autobetalingen, creditcards, nutsvoorzieningen, belastingen, enz. JA allemaal!
Je hebt het ... kijk naar een [je] geboorteakte en merk op dat het net als een titel op een 
auto leest; gewicht zoveel kilo's... datum van levering... betrokken partijen... bepaalde maat
lengte... hey, nu krijgen ze zelfs een voetafdruk om te bewijzen dat jij het bent. Denk er 
eens over na... wat doet de bank als je geld leent voor een auto? Ze behouden de "titel" 
voor "bewaring" totdat de schuld is betaald. Zodra de schuld is betaald, geven ze de titel 
terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Voor nu krijg je het gebruik van de auto, totdat de 
schuld is betaald.
We moeten onthouden dat de "titel" van de auto NIET de auto is!
Ze namen de "titel" op je lichaam, de geboorteakte en leenden er geld tegen. Dat is precies 
wat een geboorteakte is, EEN TITEL.
Onthoud dat u NIET de titel bent. Jij bent jij, een man of vrouw van vlees en bloed, niet 
zozeer inkt op papier. Aangezien u de enige bent die vanwege uw arbeid 'waarde' aan de 
geboorteakte geeft,  bent u de enige die naar de 'bank' kan gaan om de [uw] geboorteakte 
in te wisselen en weer in handen te krijgen.
Net als de auto. De auto geeft waarde aan de titel van de auto. U geeft waarde aan de titel, 
de [uw] geboorteakte. Zonder jou is de geboorteakte waardeloos.
Op dit moment, ook al hebben ze geen wettelijk recht of claim of pandrecht, controleren 
de bankiers uw "titel" / geboorteakte. U kunt de controle terugkrijgen door eenvoudigweg 
een pandrecht op de geboorteakte in te dienen.
Je raakte betrokken bij wat bekend staat als "onvrijwillige dienstbaarheid" of eigenlijk een 
slaaf van het bedrijf, in wat bekend staat als een 'onzichtbaar contract' omdat je er niet 
eens van wist ...

https://stopthepirates.blogspot.com/2017/09/the-irs-is-collection-agency-working.html?
m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/05/uniform-commercial-code.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/07/why-ucc-filing.html?m=1
de IRS is technisch gezien een trust met een domicilie in Puerto Rico. Zie 31 USC 1321(a)
(62). Als zodanig worden hun records beschermd door wetten die de privacy van 
trustrecords binnen dat territoriale rechtsgebied garanderen, op voorwaarde dat de trust 
niet ook de Sherman Antitrust Act schendt. Ze zijn technisch gezien geen "agentschap" 
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van de federale overheid, zoals die term is gedefinieerd in de Wet op de vrijheid van 
informatie en in de Wet op de administratieve procedures. De regeringen van de federale 
territoria zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de definitie van "agentschap" in die wetten van 
het Congres. Zie 5 USC 551(1)(C). (Zie ook het antwoord op vraag 5 hierboven.) Alle 
bewijzen wijzen erop dat ze een geldwasserij, afpersingsracket en samenzwering zijn om 
deel te nemen aan een patroon van afpersingsactiviteiten, in strijd met 18 USC 1951 en 
1961 en volgende. Ze lijken te zijn het witwassen van enorme sommen geld in 
buitenlandse banken, voornamelijk in Europa, en mogelijk in het Vaticaan . Zie het 
nationale beleid inzake het witwassen van geld op 31 USC 5341. Het eindrapport van de 
Grace Commission, bijeengeroepen onder president Ronald Reagan, gaf stilletjes toe 
dat  geen van de fondsen die zij van de federale inkomstenbelasting innen, wordt 
gebruikt voor federale overheidsdiensten . De Grace Commission ontdekte dat die 
fondsen werden gebruikt om rente op de federale schuld te betalen, en om 
inkomensoverdrachten te betalen aan begunstigden van rechtenprogramma's zoals 
federale pensioenregelingen.
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/04/is-internal-revenue-service-irs.html?m=1

 Met goud omzoomde Amerikaanse vlag, geeft de jurisdictie van de Maritieme Admiraliteit 
aan, uw rechten worden niet geschonden!
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/01/the-people-does-not-include-us-
citizens.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/how-to-stop-irs-audit.html?m=1

Het wettelijke eigendom van alle zielen door het Vaticaan … sinds 1306

Unam Sanctam is een van de meest angstaanjagende documenten uit de geschiedenis 
en het meest geciteerde document van de pausen die hun wereldwijde macht 
claimen.  Het is een uitdrukkelijke vertrouwensakte. De laatste regel luidt:   "Bovendien 
verklaren we, verkondigen we, definiëren we dat het absoluut noodzakelijk is voor 
redding dat elk menselijk schepsel onderworpen is aan de paus van Rome."  Het is niet 
alleen de eerste trustakte in de geschiedenis, maar ook de grootste trust die ooit is 
bedacht, aangezien het de hele planeet en alles erop claimt, overgedragen in vertrouwen.
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Triple Crown of Ba'al, ook bekend als de pauselijke tiara en Triregnum
In 1302 vaardigde paus Bonifatius zijn beruchte pauselijke bul Unam Sanctam uit - de 
eerste Express Trust. Hij claimde de controle over de hele planeet, wat hem "Koning van de
wereld" maakte. Ter viering bestelde hij een vergulde hoofdtooi in de vorm van een 
dennenappel, met een uitgebreide kroon aan de basis. De dennenappel is een oud symbool
van vruchtbaarheid en wordt traditioneel geassocieerd met Ba'al en de cultus van 
Cybele. Het vertegenwoordigt ook de pijnappelklier in het centrum van onze hersenen – 
kristallijn van aard – die ons toegang geeft tot de Bron, vandaar de 4 meter hoge 
dennenappel op het Vaticaansplein. Bedenk waarom de pausen een dennenappel zouden 
verafgoden.
De 1e Kroon van Kroonland
Paus Bonifatius VIII was de eerste leider in de geschiedenis die het concept van een trust 
in het leven riep, maar de eerste testamentaire trust, door middel van een akte en 
testament waarbij een overledene wordt opgericht, werd in 1455 door paus Nicolaas V 
opgericht door middel van de pauselijke bul Romanus Pontifex. Dit is slechts een van de 
drie (3) pauselijke stieren die de regel bevat met het incipit "Voor een eeuwigdurende 
herinnering." Deze Bull had tot gevolg dat het recht van gebruik van het land als onroerend 
goed, van de Express Trust Unam Sanctam, voor eeuwig aan de controle van de paus en 
zijn opvolgers werd overgedragen. Daarom wordt al het land geclaimd als "kroonland". 

De 2e Kroon van het Gemenebest
Deze pauselijke bul creëerde de "Kroon van Aragon", later bekend als de Kroon van Spanje, 
en is de hoogste soeverein en hoogste rentmeester van alle Romeinse slaven die 
onderworpen zijn aan de heerschappij van de paus. Spanje verloor de kroon in 1604 toen 
deze door paus Paulus V aan koning James I van Engeland werd toegekend na de 
succesvolle passage van de "Union of Crowns", of Commonwealth, in 1605 na de valse 
vlagoperatie van het buskruitplot. De kroon werd uiteindelijk door Engeland verloren in 
1975, toen hij werd teruggegeven aan Spanje en koning Carlos I, waar hij tot op de dag van 
vandaag is gebleven. 

De 3e Kroon van de Kerkelijke Stoel
De derde kroon werd in 1537 gecreëerd door Paulus III, via de pauselijke bul Convocatie, 
ook bedoeld om het Concilie van Trente te openen. Het is de derde en laatste 
testamentaire akte en wil van een testamentaire trust, opgericht voor het opeisen van alle 
"verloren zielen", verloren aan de Stoel. De Venetianen hielpen bij de totstandkoming van 
de 1e Cestui Que Vie Act van 1540, om deze pauselijke bul te gebruiken als de basis van 
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Deze 1e Kroon wordt vertegenwoordigd door de 1e Cestui Que Vie Trust, opgericht bij de geboorte van een

kind. Het berooft ons van alle nuttige aanspraken en rechten op het land.

Deze 2e Kroon wordt vertegenwoordigd door de 2e cestui Que Vie Trust, gecreëerd wanneer een kind 

wordt geboren en, door de verkoop van de geboorteakte als een Obligatie aan de particuliere centrale 

bank van de natie, die ons het eigendom van ons vlees berooft en ons veroordeelt tot eeuwige 

dienstbaarheid, als Romeins persoon of slaaf.



het kerkelijk gezag van Henry VIII. Deze kroon werd in het geheim aan Engeland toegekend
bij het verzamelen en “oogsten” van verloren zielen. De Crown ging verloren in 1816, als 
gevolg van het opzettelijke faillissement van Engeland, en werd toegekend aan de Temple 
Bar, die bekend werd als de Crown Bar, of gewoon de Crown.
Sindsdien zijn de Ordes van Advocaten verantwoordelijk voor het beheer van het "oogsten" 
van de zielen van de verlorenen en verdoemden, inclusief de registratie en verzameling van
doopcertificaten die de zielen vertegenwoordigen die door het Vaticaan zijn verzameld en 
in zijn kluizen zijn opgeslagen.

Sinds 1933, wanneer een kind wordt geboren in een staat (landgoed) onder inferieur 
Romeins recht, worden drie (3) Cestui Que (Vie) Trusts opgericht op basis van bepaalde 
veronderstellingen die specifiek zijn ontworpen om het kind voor altijd alle rechten op 
onroerend goed, Rechten om vrij te zijn, en alle rechten om bekend te staan als man of 
vrouw, in plaats van een schepsel of dier, door hun Ziel of Geest te claimen en te bezitten.
De executeurs of beheerders van de hogere stand willen en willens en wetens:
1. de economische rechten van het kind , als begunstigde, over te dragen aan de 1e Cestui
Que (Vie) Trust in de vorm van een registratienummer door de naam te registreren, 
waardoor ook de rechtspersoon wordt gecreëerd en het kind alle rechten op onroerend 
goed wordt ontzegd; en,
2. claim de baby als eigendom op het landgoed . Het slavenbaby-contract wordt 
vervolgens gemaakt door de oude traditie te eren om ofwel de inktafdruk van de voeten 
van de baby op de levende geboorteakte te hebben, of een druppel van zijn bloed, en de 
ouders te misleiden om de baby weg te ondertekenen via de bedrieglijke wettelijke 
betekenissen op de levende geboorteakte die een promesse is, omgezet in een 
slavenobligatie, verkocht aan de particuliere reservebank van het landgoed en vervolgens 
overgebracht naar een 2e en afzonderlijke CQV-trust, per kind, eigendom van de 
bank. Wanneer de promesse de vervaldatum bereikt en de bank niet in staat is het 
slaafkind te "bemachtigen", wordt een maritiem retentierecht uitgegeven om het verloren 
eigendom te "redden" en wordt in geld uitgedrukt als valuta die in serie wordt uitgegeven 
tegen de CQV Trust.
3. eis de ziel van het kind op via de doopakte . Sinds 1540 en de oprichting van de 1e CQV-
wet, die zijn kracht ontleent aan de pauselijke bul van de Romeinse cultleider paus Paulus 
III, 1540, wanneer een kind wordt gedoopt en een doopcertificaat wordt afgegeven, hebben
de ouders de ziel van de baby toe aan een “3e” CQV Trust die eigendom is van Roman Cult,
die dit waardevolle bezit sindsdien in zijn kluizen heeft bewaard. Sinds 1815 wordt deze 
3rd Crown of the Roman Cult en 3rd CQV Trust die kerkelijk eigendom vertegenwoordigt, 
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beheerd door de BAR als de opnieuw samengestelde "Galla", die als Magere Hein 
verantwoordelijk is voor het oogsten van de zielen.

Elke Cestui Que Vie Trust, opgericht sinds 1933, vertegenwoordigt een van de 3 kronen 
die de drie eigendomsclaims van de Romeinse cultus vertegenwoordigen: onroerend 
goed (op aarde), persoonlijk eigendom (lichaam) en kerkelijk eigendom (ziel). Elk komt 
precies overeen met de drie rechtsvormen waarover de Galla of the BAR-rechtbanken 
beschikken: ondernemingsrecht (rechter is de 'verhuurder'), maritiem en kerkelijk recht 
(rechter is de bankier) en Talmoedisch recht (rechter is de priester) .
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/history-of-trusts.html?m=1

Uw handtekening is uw meest waardevolle bezit

Ik heb geen geloof of vertrouwen in een OVERHEIDSBEHEERDERS DIE mensen tot slaaf 
maakt.
Jij en je familie zijn in voortdurende financiële slavernij aan de internationale bankiers. Ze 
zijn er zo dol op!
Hebben uw regeringsdocenten u ooit verteld dat u elke keer dat u een document 
ondertekent, het moet ondertekenen "zonder vooroordeel", of met "Alle rechten 
voorbehouden" boven uw handtekening. Dit betekent dat je je door God gegeven 
onvervreemdbare rechten voorbehoudt die niet kunnen worden overgedragen en alle 
andere rechten waarvoor je voorouders stierven.
Black's Law Dictionary 1990 definieert "Geldwisselaars" als: ..... zaken van een bankier... 
vandaag afgehandeld door de internationale afdelingen van banken." Laat me even 
nadenken, wat deed Christus met de geldwisselaars. " Oh, ja, hij bemoeide zich ernstig met
hun activiteiten. Drie dagen later werd hij gekruisigd.
Lincoln werd vermoord omdat hij zich bemoeide met de geldwisselaars. Kennedy werd 
afgeslacht omdat hij zich bemoeide met de geldwisselaars.
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/07/your-signature-is-your-most-valuable.html?
m=1

Deze uitleg stelt een noodzakelijke paradigmaverschuiving in onze geest voor

Onze regering was wettelijk verplicht om u te voorzien van een middel om op elk moment
iets te betalen, maar ze zag niet in dat het verplicht was om u te laten zien hoe u er 
toegang toe kunt krijgen ,  dus het heeft vele jaren geduurd van patriotten die heel hard 
hebben gewerkt om de middelen te ontdekken en te ontwikkelen om dat te doen, gebruik 
hun krediet om hun leven en dat van hun dierbaren te verbeteren. Het is het ultieme 
geschenk in dit systeem, en een waar je dankbaar voor moet zijn dat mensen hun leven 
aan wijden. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TFK4340b8a0
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De toren van Bazel De geheime bank die de wereld beheert
Door de eeuwen heen zijn er veel verhalen verschenen, sommige gebaseerd op losse 

feiten, andere gebaseerd op geruchten, vermoedens, speculaties en regelrechte leugens, 

over groepen mensen die 'de wereld beheersen'. Sommige hiervan zijn gedeeltelijk 

accuraat, andere zijn enorm hyperbolisch, maar als het gaat om het historische record, 

komt niets dichter bij de stereotiepe, geheime groep die het lot van meer dan 7 miljard 

mensen bepaalt, dan de Bank of International Settlements, die zich in dergelijke duidelijk 

zicht, dat weinigen ooit veel aandacht hebben besteed.

Dit is hun verhaal.

https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/the-tower-of-bazel.html?m=1

42

https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/the-tower-of-bazel.html?m=1
https://1.bp.blogspot.com/-46jsl91CGYk/XQP3rHk6pDI/AAAAAAAADAs/GLnay7CLnd8CWVZqGiPqfzTyxh_jyi2UACLcBGAs/s1600/043.JPG


43

https://1.bp.blogspot.com/-xgpccm8fdjc/XQP4EljyCCI/AAAAAAAADA0/Z4ESR72XJuYmYGK9ERhjt9VDjOfWpxD4wCLcBGAs/s1600/044.JPG


De aangetekende brief van 27 mei 2012
aan Koninklijke Hoogheid Prinsen Maxima

Deze brief bevat een stukje tekst dat vragen oproept.
Bekijk de hele brief die onder deze vragenlijst is geplaatst 
https://lettertomaxima.blogspot.com/ 

vertaald
1. Kardinaal Pacelli kende Franz von Papen de hoge pauselijke onderscheiding toe van het 
Grootkruis in de Orde van Pius.
2. Dit maakte het voor Hitler mogelijk een eenpartijregime te hebben met steun van het 
Vaticaan omdat het Vaticaan zijn steun aan de Deutsche Zentrumspartei introk. (bron: 
wikipedia)
3. Vanaf dat moment werd het Hitler-kabinet "de oprichting van het grote Duitse rijk" of 
"Europa-unie", dat vanaf 5 mei 1945 onder leiding van de Nederlandse hoofden van staat 
Koning Wilhelmina, Juliana en Beatrix, had de volledige macht over de rooms-katholieke 
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kerk, de grootste christelijke kerk ter wereld.
4. De voormalige kardinaal Pacelli werd paus Pius XII van 1939-1958.
5. Paus Johannes Paulus 1 wilde hier in 1978 verandering in brengen en werd daarom 33 
dagen na zijn aantreden vergiftigd met arseen? (bron: Restauratie van de Republiek 13 mei
2012).
6. Zou hij op 16 augustus 1978 door paus Johannes Paulus II worden opgevolgd? Karol 
Jozelf Woijtyla (Paus Johannes Paulus II) en Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van 
Oranje) werkten voor IG Farben (bronnen: Board Question #57569 en Telegraph 8 maart 
2010) Ten tijde van Hitlers opkomst was de houdstermaatschappij IG Farben - 
Intereessendgemeinschaft Farben - was de machtigste economische organisatie in 
Duitsland.
1.             Kardinaal Pacelli kende Franz von Papen de hoge pauselijke onderscheiding toe 
van het Grootkruis in de Orde van Pius. Correctie: Franz von 
Papen https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen 

Opmerking: Franz von Papen : Duitse     edelman   , rooms-
katholiek     monarchistisch     politicus   ,  officier van de generale staf en diplomaat , die in 
1932 als kanselier van Duitsland diende en in 1933 tot 1934 als vice-kanselier onder Adolf 
Hitler , en die hem hielp aan de macht te komen. B ORN in een rijke en nobele rooms-
katholiek gezin in Werl , Westfalen ... Hij heeft altijd geloofd in de superioriteit van de 
aristocratie dan gewone mensen. Vloeiend in zowel Frans als Engels, reisde hij veel door 
heel Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Hij was toegewijd aan keizer Wilhelm 
II . Beïnvloed door de boeken van generaal Friedrich von Bernhardi , was Papen zijn hele 
leven een militarist .
2.             Dit maakte het voor Hitler mogelijk om met steun van het Vaticaan een 
eenpartijregime te hanteren omdat het Vaticaan zijn steun aan de “Deutsche 
Zentrumspartei” introk. (bron: wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat De Reichskonkordat (" Concordaat tussen 
de Heilige Stoel en het Duitse Rijk ) is een verdrag tussen het Vaticaan en het 
opkomende nazi-Duitsland . Het werd op 20 juli 1933 ondertekend door kardinaalsecretaris 
van staat     Eugenio Pacelli   , die later paus Pius XII werd, namens paus Pius XI en vice-
kanselier Franz von Papen namens president Paul von Hindenburg en de Duitse regering 
Het werd geratificeerd op 10 september 1933 en is van kracht geweest vanaf vanaf die 
datum. Het verdrag garandeert de rechten van de Rooms-Katholieke Kerk in 
Duitsland . Wanneer bisschoppen aantreden, stelt artikel 16 dat ze verplicht zijn een eed 
van trouw af te leggen aan de gouverneur of president van het Duitse Rijk
Het verdrag was een uitbreiding van bestaande concordaten die al met Pruisen en Beieren 
waren ondertekend . Concordaten zijn gebruikt om bindende overeenkomsten te sluiten 
om de kerkelijke belangen en haar vrijheid van handelen te beschermen, met name in 
landen die geen sterke jurisprudentie hebben die de niet-inmenging van de overheid in 
religieuze aangelegenheden garandeert of waar de kerk een bevoorrechte positie zoekt 
onder bescherming van de overheid.
3.             Vanaf dat moment het Hitler-kabinet, "de oprichting van het grote Duitse Rijk" of 
"Europa-Unie", dat vanaf 5 mei 1945 onder leiding van de Nederlandse staatshoofden 
koning Wilhelmina werd voortgezet vanaf het voormalig Nederlands grondgebied, Juliana 
en Beatrix, hadden de volledige macht over de rooms-katholieke kerk, de grootste 
christelijke kerk ter wereld.
https://historiek.net/capitulatie-in-wageningen-in-mei-1945-is-geschiedvervalsing/49371/
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De gemeente Wageningen herdenkt en viert jarenlang op 5 mei een 'capitulatie' op die 
plaats op '5 en/of 6 mei 1945'. De gemeente herdenkt Prins Bernhard op 1 december, in 
het bijzonder zijn aanwezigheid bij die 'capitulatie' op 5 mei zonder 
functie . http://www.kritischhistoricus.nl/415080040
4.             Dit was des te meer voormalig kardinaal Pacelli van 1939-1958 paus Pius XII.
Vóór zijn verkiezing tot paus was hij secretaris van het ministerie van Buitengewone 
Kerkelijke Zaken , pauselijke nuntius van Duitsland en kardinaal staatssecretaris , in welke 
hoedanigheid hij werkte aan het sluiten van verdragen met Europese en Latijns-
Amerikaanse landen, met name de Reichskonkordat met Nazi-
Duitsland . https://en.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XII

5.             Paus Johannes Paulus 1 wilde hier in 1978 verandering in brengen en werd 
daarom 33 dagen na zijn aantreden vergiftigd met arseen? (bron: Restore the Republic 13 
mei 2012).
De financiële operaties van de P2 waren afhankelijk van de medewerking van de 
Vaticaanse bank van Marcinkus, die verweven was met een netwerk van lege 
vennootschappen in Europa, het Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika 
waar miljoenen dollars doorheen gingen en verdwenen.
https://www.upi.com/Archives/1984/06/10/Book-claims-Pope-John-Paul-I-was-poisoned/
7513455688000/     https://www.cai.org/bible-studies/ paus-was-vergiftigd-na-33-  
dagen     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5499224/     https://home.bt.com/news/on-this-  
day/september -29-1978-wereld-rouwt-glimlachende-paus-john-paul-i-dood-na-33-days-in-office-
11364101478890

 
Opmerking: Welke onderwerpen wilden dat deze paus zou veranderen met betrekking tot 
de zaken die er op dat moment bij betrokken waren: de Currie, Vaticaanse bank, 
hersendood en orgaantransplantatie enz.
Is het mogelijk dat banken hun personeel verzekeren en de eigenaar van de bank de 
verzekering incasseert?
Is het mogelijk dat we ook over 400.000 orgaandonoren kunnen praten of in het geval van 
een geboorteakteverzekering met het Vaticaan?     Vandaar mijn vraag: Is er handel in 
geboorteakten en tegelijkertijd donorhandel vanwege de verplichting om donor te zijn?
https://www.michaeltyler.co.uk/list-of-dead-bankers-2015-conspiracy-update/     https://  
www.amweb.nl/archief/nieuws/2008/04/falcon-keert-uit- ondanks-zelfdoding-
10162127     https://www.ellaster.nl/2016/06/22/lijst-dode-bankiers-wordt-steeds-langer/     https://  
www.michaeltyler.co.uk/list-of-dead -bankers-2015-samenzwering-
update/     https://www.amweb.nl/archief/nieuws/2008/04/falcon-keert-uit-ondanks-zelfdoding-  
10162127     https://www.ellaster.nl/2016/ 06/22/lijst-dode-bankiers-wordt-steeds-  
langer/     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-  
antwoord     http://niburu.co/index.php ?option=com_content&view=article&id=7007:waarom-  
plegen-een-aantal-bankiers-ineens-zelfmoord-update-06-02-2014&catid=15:financieel&Itemid=28

6.            Het Nederlandse volk wil opheldering waarom de huidige koningin Maxima niet 
heeft gereageerd op de brief van de www.nocancerfondation.org.   Deze aangetekende 
brief van 27 mei 2012 is verzonden met het verzoek aan Prins Maxima om de wereld te 
redden van totale vergiftiging met zeer giftig kankerverwekkend gif. In dezelfde brief vindt 
u een geschiedenislijst van feiten van misdrijven en vragen zoals of we ons land 
"Nederland" een rechtsgeldige staat mogen noemen? Deze zin moet worden 
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aangepast. Mijn zoektocht is nu om te vragen waarom onze koningin Maxima niet heeft 
gereageerd?

A.            relatie met Maxima zorgde in 2007 onbedoeld voor een golf van massale kritiek toen 
ze in een toespraak voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zei dat ze in 
de zeven jaar dat ze in Nederland was de Nederlandse identiteit niet had 
kunnen vinden  . Maxima wordt geciteerd die het volgende heeft gezegd: citaat: 'maar 'de' 
Nederlandse identiteit? Nee, ik heb het niet 
gevonden". https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_M%C3%A1xima_of_the_Netherlands
B.           Relatie Argentinië
Ze studeerde in 1995 af met een graad in economie aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van 
Argentinië (UCA). Deze particuliere universiteit wordt bestuurd door een gids van plaatselijke 
bisschoppen, waaronder de huidige paus Franciscus , toen aartsbisschop van Buenos Aires en 
grootkanselier van UCA. Tijdens haar studententijd zat Franciscus de traditionele mis voor aan het 
begin van de lessen. Later voltooide ze haar studie met een masterdiploma in de Verenigde Staten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_M%C3%A1xima_of_the_Netherlands
http://royalcentral.co.uk/blogs/before-they-were-royal-the-life-of-queen-maxima-of-the-
netherlands-105195
C.     Relatie Paus Franciscus Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) heeft volgens Steve Pieczenik 
(MD, PhD, voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, 
psychiater) de Argentijnse militaire junta tussen 1976-1977 bijgestaan bij het hardhandig optreden
tegen priesters en nonnen die probeerden tegen hun repressieve regime. Paus Franciscus 
assisteerde de junta in haar streven om de beweging van de bevrijdingstheologie tegen te 
gaan. Stel je voor dat – de huidige paus – hielp bij de arrestatie, marteling en daaropvolgende 
moord op mede-katholieke priesters en nonnen.
http://robscholtemuseum.nl/neon-revolt-the-blood-on-bergoglios-head-argentinas-ghosts/
D.     Relatie Vaticaan het Nederlandse koningshuis het Vaticaan droeg de zogenaamde stok (stok, 
ook wel scepter genoemd) van Willem van Oranje 
over. https://joansrome.wordpress.com/category/congregation-for-oriental-churches/     http://  
www.volkwordtwakker.nl/en/truth-or-lies-revelations/black-paus-lucifer-and-the- 
jezuïeten/     https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-meets-with-the-king-and-queen-  
of-the-netherlands-52833     http://robscholtemuseum.nl/no-cancer-foundation -research-archive-nr-9-  
hitlers-derde-rijk-alsnog-geruisloos-voltooid-via-nederland-benelux-en-vervolgens-geheel-europa/     
https://www.wanttoknow.nl/overige/aan-willem -is-niets-oranjes-meer-te-
vinden/     https://www.youtube.com/watch?v=sjtzAXn7pR8  

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_in_World_War_II     http://content.time.com/time/world/  
article/0,8599,1664189,00.html     http://www.comece.eu/dl/ qqoNJKJKKMNNJqx4KJK/2019-02-  
12_Election_Statement.pdf     https://www.groene.nl/artikel/hier-die-graal   Hier is de 
graal! Geschiedenis; de verbinding tussen het huis van Oranje en de kerk)

E.        In relatie met betrekking tot het betalen van geld "Koningin Máxima ontdoken belasting in 
Argentinië door WOZ-fraude.
In totaal staat 3.000 hectare grond op naam van Máxima, destijds de helft van het onroerend goed
gekocht. Op deze manier zou Máxima de bemoeienis van de autoriteiten bij de aankoop van een 
groot stuk grond binnen het grenscontrolegebied Het stuk grond ligt dicht bij de Chileense 
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grens https://www.quotenet.nl/zakelijk/a219268/koningin-maxima-ontduikt- belasting-in-
argentinie-via-woz-fraude-219268/
F.      In relatie met betrekking tot bankieren     http://royalcentral.co.uk/blogs/before-they-
were-royal-the-life-of-queen-maxima-of-the-netherlands-105195 https://twitter. 
com/UNSGSA     https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/hm-queen-maxima-  
netherlands-power-mobile-money/

Let op: Door het ontbreken van een legitiem rechtssysteem is de Nederlandse bevolking 
gegijzeld door een misdaad-Hitler Kabinet, bestaande uit een misdaadgroep Bilderberg 
maffia.
Op verzoek van de VN is het klimaatakkoord nu doorgedrukt om de bevolking verder te 
onderdrukken en te stelen voor een CO2-leugen.
Het gebrek aan legitieme regelgeving is door politici gebruikt om al het zware gif in de 
wereld op te kopen en in scheepsbrandstof te dumpen en als goedkope brandstof aan te 
bieden.
Op dit moment is de vervuiling 1375 keer erger dan die van alle auto's ter wereld bij 
elkaar. https://www.youtube.com/watch?v=X0rXPW6FUoE

Nederland is op dit moment het land met het hoogste aantal kankergevallen.
Bijkomend optreden van de misdaadregering is dat er nu veel bomen worden gekapt om in
Bio-ovens te kunnen branden om elektriciteit op te wekken, waaraan het afval van 
bedrijven wordt toegevoegd.
Dit is genocide op eigen en wereldbevolking, door eigen ambtenaren in overheidsdienst.
Om de Genocide sneller op de Nederlandse bevolking te laten draaien, wordt een versneld 
5G-netwerk uitgerold, waarbij ioniserende straling het DNA van de mensen beschadigt en 
kanker veroorzaakt.
Ik hoop oprecht dat GESARA hier een einde aan maakt, en dat ook de Chemtrails stoppen 
evenals HAARP.
De regering wil ook de Amerikaanse troepen vervangen die uit Afghanistan worden 
teruggeroepen om de drugsinkomsten van de Fake King veilig te stellen.
Alle schuldigen zullen moeten worden onteigend en berecht.
De bevolking is zo gehersenspoeld door de MSM dat ze de misdaden van Mark Rutte 's 
Bilderberg gangsters niet begrijpen .
https://nos.nl/artikel/2234461  -  kabinet  -  wil  -  tientallen  -  commando  -  s  -  naar  -  afghanistan  sturen.html    
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De cabal-nazi's hebben van Nederland een bananenrepubliek gemaakt, waar straks de 
sharia zal heersen.

Wat hebben het nazi-verleden van prins Bernhard, Project Paperclip, de Argentijnse 
regio Bariloche en Máxima met elkaar te maken? Welke rol speelden de paus, de 
Zorreguieta's en de Oranjes bij de mensenrechtenschendingen en het witwassen 
van misdaden die plaatsvonden in Argentinië tijdens zowel de Tweede Wereldoorlog
als de Vuile Oorlog? Wanneer je je verdiept in het familieverleden van het koninklijk 
paar, kom je terecht in een wereld van intriges, corruptie en satanisch misbruik. Ik 
vertel erover in een interview met klokkenluider Kevin Annett.

Het gemeenschappelijke verleden van de nazi's en Bariloche
De Zorreguieta's en de Oranges hebben een vakantiehuis in Bariloche. Als we dit optellen 
bij Prins Bernhards verkeerde oorlogsverleden met KLM rol in het smokkelen van nazi-
misdadigers naar Argentinië. Ook Hitler en Eva Braun vluchtten na de oorlog naar deze 
plek om te ontkomen aan een veroordeling tijdens het proces van Neurenberg.

Maxima Zorrgequieta
Het gebied rond Bariloche was een soort Zwitsers-Duitse enclave in Argentinië en Máxima 
bracht hier een belangrijk deel van haar jeugd door. Máxima trad in dienst bij de Dresdner 
Kleinwort Benson bank en vervolgens bij Deutsche Bank in New York. Direct na haar 
studie was ze tevens vice-president Latin American Institutional Sales bij de bank HSBC.

De Nederlandse koninklijke koningin Máxima Zorrequieta en koning Willem-Alexander van 
Oranje delen dezelfde voorouder Pieter Halbach (1634 - 1686), als DNA-onderzoek deze 
genetische oorsprong bevestigt.
Al deze verbindingen zijn niet zo toevallig en onschuldig. Zeker wat er gebeurde tijdens 
Project Paperclip na de oorlog en tijdens de Vuile Oorlog in Argentinië.

Dat zowel Prins Bernhard als Prins Claus, de grootvader en vader van de huidige koning 
Willem-Alexander, banden hadden met de nazi's is bekend. Zowel prins Bernhard als prins
Claus worden ook door tal van getuigen genoemd in verband met pedocriminele en 
satanische mishandeling. Als woordvoerder van de organisatie ITCCS doet Kevin Annett 
jarenlang onderzoek naar deze misdaden gepleegd door kerken, koningshuizen en de 
staat. Ondanks de grove beschuldigingen van mensenrechtenschendingen aan het adres 
van voormalig staatshoofd koningin Beatrix, premier Rutte en andere invloedrijke 
personen, hebben zij zich nooit openlijk tegen deze beschuldigingen verdedigd. De zaak 
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Dutroux is ook verweven met de Nederlandse zaak Zandvoort, een internationaal 
pedofielennetwerk dat zich uitstrekt tot allerlei Europese landen.

Hun besmette familiegeschiedenis en banden met dubieuze regimes zouden aanleiding 
moeten zijn om dieper in te gaan op de echte agenda van het koningshuis en de rol die het
speelt (misschien deels onvrijwillig). Bizar dat de mainstream media nooit (eerlijk) bericht 
heeft over de rol van de Oranjes in de Bilderberggroep en de manier waarop dit soort 
geheime clubs de echte politieke agenda beïnvloeden.

De bijzondere relatie tussen Máxima en Jorge Bergoglio
Aan het begin van het interview praat ik met Kevin Annett over de 'bijzondere relatie' die 
Máxima Zorreguieta heeft (of had) met Jorge Bergoglio, alias paus Franciscus.
Op de videobeelden van het staatsbezoek in 2017 is te zien dat de gezichten van Máxima 
en paus Franciscus beginnen te stralen als ze elkaar weer zien. 

Dit lijkt erop te wijzen dat de twee elkaar al veel langer en veel beter kennen dan de 
Rijksvoorlichtingsdienst ons wil doen geloven. Bovendien studeerde Máxima aan de 
Katholieke Universiteit in Buenos Aires, waar Bergoglio destijds in het bestuur zat. Dat de 
twee elkaar al veel langer kennen, blijkt ook uit de maandelijkse donaties die Máxima in 
2008 aan de paus zou hebben gegeven voor een katholieke televisiezender in 
Argentinië. Volgens het blad Noticias zou Maxima in die periode in totaal 200.000 dollar 
hebben geschonken.

Wat voor relatie Máxima had met Jorge Bergoglio valt nog te raden maar in het Vaticaan 
spreekt men van een romance. "In deze kringen is alles mogelijk", gebaseerd op trauma 
mind control) en satanisch ritueel misbruik. Kijkend naar het oeuvre van haar halfzus 
Dolores Zorreguieta, beeldend kunstenaar, zien we allerlei verwijzingen naar satanisch 
ritueel misbruik, kindermishandeling en bloedoffers. Inés Zorreguieta, het jongere zusje 
van Máxima, pleegde in juni 2018 op 33-jarige leeftijd zelfmoord.

Bergoglio en Zorreguieta zijn beide betrokken bij politieke verdwijningen
Bergoglio was een goede vriend van de familie Zorreguieta. Tijdens het Videla-regime zou 
Bergoglio ook een actieve rol hebben gespeeld bij de verdwijning van 30.000 politieke 
tegenstanders.

Wat hebben het nazi-verleden van prins Bernhard, Project Paperclip, de Argentijnse 
regio Bariloche en Máxima met elkaar te maken? Welke rol speelden de paus, de 
Zorreguieta's en de Oranjes bij de mensenrechtenschendingen en het witwassen 
van misdaden die plaatsvonden in Argentinië tijdens zowel de Tweede Wereldoorlog
als de Vuile Oorlog?

De meeste mensen weten dat het financiële systeem niet klopt. Het Nederlandse boekje 
'De macht van de onzichtbare bankiers' schetst een groter perspectief van de onzichtbare 
machtsstructuur die veel dingen in de wereld bepaalt. Hieronder worden een aantal bizarre
feiten genoemd.

1
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"The Power of the Invisible Bankers" begint met een lijst van de Amerikaanse presidenten 
en politici die in de afgelopen eeuwen zijn vermoord. Deze moorden hebben allemaal te 
maken met presidentiële beslissingen of uitspraken die tegen de agenda van de bankiers 
en de Federal Reserve ingingen.
Andrew Jackson, 7e president van de VS: mislukte moord op bevel van een Europese 
bankier. Deze aanval volgde op de campagne van Jackson om de Bank of North America 
(de voorloper van de Federal Reserve) te stoppen.
Abraham Lincoln, 16e president van de VS: werd vermoord omdat hij waarschuwde voor 
corruptie en macht van bankiers.
James Abram Garfield, 20e president van de VS: doodgeschoten vanwege impopulaire 
financiële en fiscale maatregelen, die indruisten tegen de belangen van Europese 
bankiers.
William McKinley, 25e president van de VS: neergeschoten na het blokkeren van Europese
Rothschild-bankiers.
John F. Kennedy, 35e president van de VS: vermoord, mede omdat hij tegen de belangen 
van de Federal Reserve inging.
Louis T. McFadden, Republikein in Huis van Afgevaardigden: overleefde twee moorden. Bij
de derde aanval werd hij vergiftigd. Hij waarschuwde voor corruptie onder de Federal 
Reserve Board.

2
De BIS, Bank of International Settlement, handelt als een kartel en is niet onderworpen 
aan de Zwitserse wet. Ondertussen beslist deze geheime bank achter de schermen welke 
landen of markten financieel worden aangevallen. Ze hebben de macht om overal een 
economische crisis te veroorzaken en doen dat doelbewust. Ook speelt de BIS een actieve
rol bij het wereldwijd witwassen van drugsgeld.
3
Mark Rutte tekende in 2012 het ESM-verdrag en gaf de zeggenschap over Dutch Money 
weg en stopte 40 miljard euro in het fonds. Zowel het ESM als zijn medewerkers zijn 
onschendbaar en genieten volledige wettelijke immuniteit.
4
In 1948 verkocht de particuliere Nederlandsche Bank haar aandelen aan de Staat, maar 
de oorspronkelijke aandeelhouders, waaronder het Nederlandse koningshuis en de 
commissarissen, blijven aan het roer. Van de tien commissarissen mag de regering slechts
één persoon voordragen, de andere negen zijn gekozen vertegenwoordigers van de 
koninklijke of andere elitekringen.
5
Rothschild oprichter van de Illuminati. De Illuminati werd niet opgericht op 1 mei 1776 
onder leiding van Adam Weishaupt, maar drie jaar eerder tijdens geheime ontmoetingen 
met bankiers in het huis van Mayer Amschel Rothschild. Adam Weishaupt had later een 
systeem bedacht om te streven naar absolute macht, uitgevoerd door mensen van wie de 
mensen niet weten dat ze bestaan. Adam Weishaupt stelde de bankiers in staat hun 
geheime agenda 21 (verwijzend naar de 21e eeuw) uit te voeren.
5
De naam Illuminati werd geïnspireerd door hun geloof in Lucifer, de brenger van licht.
6
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Opmerkelijke banden. In 1785 werden de Illuminati in Beieren verboden door Karl 
Theodoor. Adam Weishaupt vluchtte naar Gotha en vond bescherming bij maçonnieke 
hertog Ernest II van Saksen-Coburg en Gotha, de oorspronkelijke achternaam van de 
Britse koninklijke familie. Niet alleen het Britse koningshuis, maar ook het Nederlandse en 
Belgische koningshuis, evenals andere Europese koningshuizen, stammen af van de 
Duitse adel.
7
Tegelijkertijd is de familie Bush ook verwant aan de Britse koninklijke familie. Prescott 
Bush was directeur van Union Banking Corporation en financierde daarmee Hitler. Adolf 
Hitler stamt af van de bloedlijn van de Rothschilds.

8Illuminati Rothschild-bankiers bedenken en financieren alle oorlogen en financierden 
Hitler, omdat ze de controle over Stalin verloren. De Illuminati bestaat uit ingewijde 
jezuïeten en vrijmetselaars die allemaal van Kazachse afkomst zijn. Het Vaticaan is 
geïnfiltreerd en overgenomen door satanische jezuïeten en vrijmetselaars, die het Vaticaan
gebruiken als dekmantel voor hun wereldwijde spionage en dubieuze bankactiviteiten. Hun
doel is om andere religies en regeringen te infiltreren om één fascistische wereldregering 
en religie te vormen, gebaseerd op het satanisme van Lucifer.

"Het zal een illusie zijn, zo groot, zo groot, dat het buiten hun waarneming zal vallen. 
Degenen die het zien zullen als idioten bestempeld worden."

UIT: DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZE MANNEN VAN ZION
https://www.academia.edu/27911487/Protocols_of_Zion

https://www.ellaster.nl/2019/06/06/10-bizarre-feiten-van-de-onzichtbare-macht/

https://www.ellaster.nl/2019/05/26/het-duistere-familieverleden-van-maxima-en-willem-
alexander/?
fbclid=IwAR3AXhIet4x_HLVr7pynKVhth9irDh26DpOePV1ABECfGP5TTTZoBYz1O7U

Here's the grail!  https://www.groene.nl/artikel/hier-die-graal
Geschiedenis; de verbinding tussen het huis van Oranje en de kerk
De ENIGE bijbel van laatstgenoemde leer is de in 1982 gepubliceerde The Holy Blood and 
the Holy Grail door Michael BaiHgent, Richard Leigh en Henry Lincoln. Hun boek zorgde 
ervoor dat de moderne graalqueeste, tot dan toe vooral een Britse aangelegenheid 
vanwege koning Arthur en de ridders van de ronde tafel, een internationaal bordspel werd
Voor een BBC-documentaire in Zuid-Frankrijk ging het trio op zoek naar een schat van de 
Tempeliers, die begraven zou moeten worden nabij het gehucht Rennes-le-Château in de 
Languedoc, veertig kilometer ten zuiden van Carcasonne. Aan het einde van de vorige eeuw 
was de plaatselijke priester, Franσois Bérenger Saunière, verdacht rijk geworden, terwijl zijn 
religieuze overtuigingen langzamerhand godslasterlijk werden. Aan het einde van zijn leven bleek 
Saunière een bedrag van drie miljoen dollar te hebben uitgegeven, zonder enige vorm van officiële 
inkomsten. De plattelandspriester onderhield contacten met allerlei occult voortgestuwde types in 
de betere kringen van Parijs, dronk als een Tempelier en luisterde naar zijn landgoed met allerlei 
heidense symboliek. In 1912 werd Saunière uit de kerk gezet op beschuldiging van illegale verkoop 
van missen, om een paar dagen later weer in ere te worden hersteld. Op zijn inmiddels 
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schitterende landgoed ontving hij gasten als zijn verheven Johann von Habsburg en sopraan Emma 
Calvé , de Maria Callas van haar tijd. 

Met historische zeven-mijlslaarzen kwamen Lincoln, Baigent en Leigh tot de conclusie dat 
het geheim van Saunière - het geheim waarmee hij de kerkelijke autoriteiten met succes 
zou hebben gechanteerd - was gebaseerd op informatie over de ware gang van zaken rond
de Messias. Ze stelden dat Saunière een oud Tempeliersgeheim had, dat kortom betekende dat 
Jezus niet aan het kruis was gestorven, maar naar Zuid-Frankrijk was gevlucht om samen met 
Maria aan de wieg van de  Merovingische dynastie te staan,  die nog steeds zou voortleven. in 
verschillende Europese koningshuizen, met Otto van Habsburg in de voorhoede als 
stambewaarder. https://drakenberg.weebly.com/dragon-family-tree.html  

De schrijvers betwistten dat de graal een object was. Ze geloofden dat de  'san gral' uit de 
oude Franse graalteksten een verbastering was van 'sang royal', het koninklijke bloed uit het huis 
van David dat via Jezus en de Merovingers Europa was binnengestroomd. Het Heilig Bloed en de 
Heilige Graal zit vol met verborgen genootschappen die de geheimen van de graal bewaken - van 
de alomtegenwoordige Tempelorde tot een genootschap dat zichzelf de Prieuré de Zion noemde 
en, in tegenstelling tot de Tempeliers, niet op de brandstapel was beland. Inquisitie. Door de 
eeuwen heen stond deze Graalsraad onder het gezag van edelen en kunstenaars, waaronder 
Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Jean Cocteau en Claude Debussy.

De publicatie van The Holy Blood and the Holy Grail vond plaats onder het schelle gefluit 
en gelach van historici, maar werd niettemin voorpaginanieuws voor de Britse 
tabloidkranten. Wie dacht dat de mannen van Monty Python met hun hilarische 
graalridderskomedie over de zoektocht naar de graal deze kwestie voor eens en altijd in de
hoek van de historische hilariteit hadden geplaatst, kwam bedrogen uit. Het boek werd 
verkocht in een oplage van miljoenen en veroorzaakte een kettingreactie van gelijkaardige 
studies, sommige zelfs wilder dan andere, speculerend over de rijkdom aan geheimen van 
de grote gravenfamilie, die rond het jaar 2000 definitief zal aantonen dat het christendom 
gebaseerd is op historische onzin.

Het jongste lot van deze stam is afkomstig van historicus Richard Andrews en ingenieur 
Paul Schellenberger, die in de voetsporen traden  van Lincoln, Baigent en Leigh naar de 
Languedoc en een graf plaatsten aan de voet van een berg bij Rennes die ze met tweehonderd 
procent zekerheid identificeerden als het graf van Jezus. Ze verkondigden triomfantelijk dat deze 
vondst de definitieve weerlegging was van de dogma's van de Rooms-Katholieke Kerk. Misschien 
dat de paus daarom nog steeds afstand neemt van de 'zwarte magie' graalcultus.  Rennes-le-
Château werd een bedevaartsoord. https://www.renneslechateau.nl/tag/septimania/     https://  
www.renneslechateau.nl/2012/01/13/the-knights-templar/     https://www.renneslechateau.nl/2008/01/   
06/plattegrond-van-de-kerk/ 

Elk jaar overspoelen tienduizenden graalzoekers het zeventigkoppige dorp. De kans dat ze 
iets vinden is klein. Het landgoed van abbé Saunière, die in 1917 overleed, werd 25 jaar 
lang tot de grond toe uitgegraven door de laatste Franse eigenaar, Henri Buthion, die er 
zelfs dynamiet voor gebruikte. In 1994 verkocht Buthion de grond aan vier Nederlandse 
zakenlieden, die zeiden het domein van Saunière te willen 'oppoetsen' tot een toeristische 
trekpleister. Ze verwachten veertigduizend bezoekers per jaar, vertelde Bert Gerards, een 
van de investeerders, eind vorig jaar aan De Telegraaf. DE GRAALMYSTIEK deed zijn 
intrede in de Europese literatuur in de tijd van de kruistochten en de Tempeliers. In 1095 
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riep paus Urbanus II op tot een kruistocht tegen moslims . Vier jaar later veroverden de 
kruisvaarders Jeruzalem en Godfried van Bouillon kreeg de koninklijke zetel 
toegewezen. Hij verkocht al zijn Europese bezittingen en vestigde zich als verdediger van
het heilige graf definitief in Jeruzalem , waar een autonoom koninkrijk werd uitgeroepen.

Na de dood van Godfried werd zijn broer Boudewijn de eerste koning van Jeruzalem. De 
koning van Jeruzalem kreeg al snel steun van een nieuwe ridderorde: de Arme 
Ridderschap van Christi van de Salomonstempel, ofwel de Tempelorde, gesticht door Hugo
van Payns, een edelman uit Champagne, die met zes kameraden naar Jeruzalem zou zijn 
gereden om Boudewijn bij te staan I. De Tempelorde groeide snel uit tot een machtige 
instelling. Invloedrijke aristocraten zoals de graaf van Anjou en de graaf van Champagne 
sloten zich aan bij de orde en legden de gelofte van kuisheid, verplichte armoede en 
absolute opoffering af. 

In 1139 verordende paus Innocentius II dat de Tempeliers verantwoording verschuldigd 
waren aan niemand minder dan de paus.

Toen de tweede kruistocht in 1147 begon  , werd de Tempelorde als steenrijk beschouwd. In 
nauwe samenwerking met de r.-k.orde van de Cisterciënzers onderhielden de Tempeliers 
diplomatieke contacten met alle koningen, inclusief de saracenen en zelfs de gevreesde 
islamitische orde der Assassijnen. 

De Tempeliers traden op als bankiers van de grote koningshuizen, kenden de geheimen van de 
cartografie veel beter dan de andere Europeanen dankzij hun uitstekende Arabische connecties, 
net zoals ze dankzij hun rol als tussenpersoon kennis ontwikkelden op het gebied van 
geneeskunde. Sommige kruisvaarders, zoals de Romeins-Duitse keizer Frederick Barbarossa, 
zouden zich tijdens hun verblijf in het Heilige Land zelfs tot de islam hebben bekeerd.

IN 1188 GEPUBLICEERD Chrétien de Troyes publiceerde zijn boek Perceval le Gallois ou le 
conte du Graal. Dit was de eerste keer dat de term Graal op papier werd 
geïntroduceerd. De schrijver woonde aan het hof van de aan de Tempeliers gerelateerde 
graven van Champagne in Troyes. Zijn verhaal ging over een ridder, Perceval, die op een 
nacht tijdens een bezoek aan een kasteel een mysterieus object zag, de graal. In zijn 
verhaal werd  de graal nog niet in verband gebracht met Jezus. Dat gebeurde enkele jaren 
later, toen de Bourgondische dichter Robert de Boron zijn Roman de l'Estoire de Graal 
voltooide, dat in 1261 door de hofdichter van FlorisV, Jacob van Maerlant, nog steeds zou 
worden vertaald als Geschiedenis van de Graal.  

Boron verklaarde dat zijn kennis over de graal uit een geheim oud boek kwam. Hij 
beschreef de graal als een schaal die werd gebruikt voor het laatste avondmaal, voordat hij
in de handen van Jozef van Arimatea belandde, op wiens landgoed het avondmaal 
plaatsvond. Joseph zou de schaal hebben gebruikt om het bloed van Jezus op te vangen, 
dat na zijn dood van Jezus naar Engeland zou zijn overgebracht.

Bijna tegelijkertijd met het boek van Boron verscheen een anoniem werk genaamd 
Perlesvaus, waarvan de experts aannemen dat het afkomstig was uit de rijen 
Tempeliers. Het was de  eerste keer dat er een verband werd gelegd tussen de graal en 
de Tempeliers, terwijl hier de graal werd gekarakteriseerd als een staat van bewustzijn in 
plaats van als een object.  Parsifal wordt in dit boek ontvangen tijdens zijn omzwervingen 
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in een kasteel, waar een ontmoeting van ingewijden plaatsvindt. Het wordt ontvangen door
twee 'Meesters', waarna  33 ridders  verschijnen, wiens beschrijvingen geheel in 
overeenstemming zijn met het bekende beeld van de  Tempeliers.  Ze waren gekleed in 
witte gewaden. Ze droegen allemaal een rood kruis op hun borst en het leek erop dat ze 
allemaal even belangrijk waren.

Het  belangrijkste graalboek is echter geschreven door Wolfram von Eschenbach, wiens 
Parzifal - gemaakt tussen 1197 en 1210 - nog steeds wordt beschouwd als een monument
voor middelhoge Duitse  literatuur. De Beierse ridder vertelde dat hij al zijn informatie over 
de graal had gekregen van een geleerde genaamd meester Kyot de Provence, die in Toledo 
een oud Arabisch handschrift zou hebben gezien over de essentie van de graal. 

Volgens de overlevering kwam Kyot in Toledo, toen een gerenommeerd centrum voor de 
studie van zowel joodse als Arabische mystiek , een tekst tegen met een verwijzing naar 
het bestaan van de graal. Een wetenschapper genaamd Flegetanis, een joodse geleerde 
die afstamt van koning Salomo, zou visioenen en astrologisch onderzoek hebben 
gecombineerd en zo het bestaan van de graal hebben ontdekt. Kyot ging toen op zoek naar
verdere sporen van de graal. Sommige Parzifal-exelegs geloven dat hij in Anjou, Frankrijk, 
het definitieve maar niet nader gespecificeerde bewijs van het bestaan van de graal heeft 
gevonden. Anjou was ook een centrum van de Tempeliers.

Graaf Fulco van Anjou zou het zelfs koning van Jeruzalem maken. Von Eschenbach liet in 
zijn boek veel ruimte over  voor magie uit de kabbalistische keuken  en toespelingen op 
een geheime lijn van heersers. Zijn gedicht staat ook vol met verwijzingen naar de 
Tempeliers die volgens Von Eschenbach in hun kasteel Munsalvaesche in de Pyreneeën 
stonden, en die onder andere  de Steen der Wijzen hadden , die hetzelfde moest zijn als de
Graal . Von Eschenbach beschreef de graal toen als een soort heilige steen:

De traditie rond de graal zoals die in de twaalfde eeuw ontstond, moet worden gezien 
in  het teken van het niet-katholieke christendom zoals dat stevig verankerd was, vooral 
in de Languedoc in die tijd. Het gebied dat altijd een doorn in het oog was geweest van de
paus  vanwege de verschillende religieuze praktijken daar, was uitgegroeid tot een zeer 
rijke regio, waar de  religieuze tradities van het arianisme, manicheïsme en gnosis waren 
versmolten tot een alternatief christendom, dat waarschijnlijk veel dichter bij de bron van 
het oorspronkelijke geloof  dan de leer van Rome, bijeengehouden door allerlei dichtheden
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en strenge censuur. De aanhangers van deze beweging werden de  Katharen genoemd  - 
van wie later de Nederlandse term 'ketter' zou zijn afgeleid. 

Ze gaven niet veel om de dogma's van de rooms-katholieke kerk. Hun godsbegrip stond los 
van de instituties en was gebaseerd op de veronderstelling dat ieder mens in zijn geest een god 
was, op voorwaarde dat iemand zich tenminste kon bevrijden uit de greep van de stof. Het hoogste
doel van de Katharen was om afstand te doen van alle aardse dingen,  enigszins analoog aan de 
praktijken van de Indiase brahmanen. Bij de Katharen vervulden vrouwen ook belangrijke 
functies als priesteressen, en in sommige van hun rituelen verwezen ze naar oude Griekse 
Dionysische gebruiken, gericht op extase en bedwelming.

De graalmystiek moet gezien worden als een literaire uitdrukking van deze nieuwe 
geest. Gaandeweg ontstond er een sterkere band tussen de Katharen en de 
tempelridders. Uiteindelijk waren ze zielsverwanten in hun ideeën en praktijken, wat waarschijnlijk
het beste kan worden verklaard door hun contacten met de Arabische wereld. De vierde meester 
van de Tempelorde was zelfs een Kathaar: Bertrand de Blanchefort, grootmeester van 
1153 tot 1170. 

Hij zorgde voor een enorme uitbreiding van de macht van de Tempeliers, waarbij de 
Languedoc nadrukkelijk fungeerde als een van de hoofdkwartieren van de Orde. De regio 
van de Katharen werd nog belangrijker voor de orde toen  grootmeester Gerard van 
Ridefort de Tempeliers in 1187 met een reeks verschrikkelijke blunders naar een 
catastrofale nederlaag in het Heilige Land leidde. Jeruzalem werd verloren aan de 
Orde . De Tempeliers moesten verhuizen naar Cyprus, waar het nieuwe hoofdkwartier werd
gevestigd. De nederlaag tegen de Saracenen was een zware slag voor de orde. Alleen in 
Akko hielden ze stand: dat was hun enige voet op de grond in het Heilige Land.

In de wetenschap dat een herovering van het gebied niet mogelijk was, begonnen de 
Tempeliers aan andere regio's te denken

De Duitse Tempeliersorde had haar eigen staat aan de noordoostelijke grens van het Heilige 
Roomse Rijk ontketend,  waar ze kon regeren zoals ze wilde. De Franse Tempeliers wilden 
iets soortgelijks.  Ze keken naar de Languedoc.

Paus Innocentius III zag na de val van Jeruzalem zijn kans schoon om allerlei dissidente 
elementen aan te pakken. Toen op 14 januari 1208 de pauselijke erfenis Pierre de 
Castelnau werd vermoord in de Languedoc, riep Innocentius III de Noord-Franse adel op 
om een kruistocht te maken tegen het 'rotte zuiden' waar de Katharen 
woonden. Tegelijkertijd riep hij officieel de Tempeliers tot de orde omdat ze zich schuldig 
maakten aan kwaadaardige magische praktijken.

Het was indirect bedoeld als een bevel om zich afzijdig te houden van wat Europa's eerste
grote georganiseerde genocide zou worden . In 1209 vielen 30 000 soldaten onder leiding 
van Simon van Montfoort de Languedoc aan, moordend en plunderend. Alleen al in de stad
Béziers werden vijftienduizend mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Kill all', was het 
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bevel van de pauselijke vertegenwoordiger ter plaatse; 'God zal de zijne herkennen'. In 
maart 1244 viel het laatste Kathaarse fort, Montségur, het kasteel dat later vaak zou 
worden aangeduid als het mysterieuze 
grindkasteel. http://www.catharcastles.info/montsegur.php
Na de Katharen was het de beurt aan de Tempeliers. Hun machtspositie kwam volledig in 
gevaar toen hun laatste Palestijnse fort in 1291 viel.

In samenwerking met stroman  paus Clemens V maakte de Franse koning Filips IV de Schone in 
het geheim een plan om de hele bestelling op te rollen. Tegelijkertijd was Philip natuurlijk op zoek 
naar de bezittingen van de Tempeliers. Op vrijdag 13 oktober 1307 werden alle Tempeliers in 
Frankrijk gearresteerd en beschuldigd van immorele seksuele praktijken en godslastering.  De 
actie was goed voorbereid, maar sommige Tempeliers slaagden er blijkbaar in om tijdelijk 
te ontsnappen om de geheime schatten, waaronder veel documenten, van de bestelling 
veilig te stellen. Dit blijkt uit documenten van een reeks ondervragingen van Tempeliers in 
1308 in Poitiers - stukken die gedeeltelijk in beslag werden genomen door Napoleon 
Bonaparte en pas in 1907 openbaar werden gemaakt.

In het PROCES dat daarop volgde, werden de Tempeliers van allerlei dingen beschuldigd: ze zouden
afgoderij hebben gedaan, kinderen ritueel geofferd, vrouwen geaborteerd, sodomie beoefend, 
naar kruisbeelden gespuugd en wat al niet meer. I n 1312 werden de Tempeliers officieel 
verbannen uit Frankrijk. Twee jaar later werd grootmeester De Molay, samen met een 
aantal andere leidende figuren, levend verbrand. Volgens de traditie gebruikte de 
Grootmeester zijn laatste momenten om de paus en Filips de Schone, evenals hun 
opvolgers, te vervloeken. Zowel de paus als de koning stierven datzelfde jaar onder 
mysterieuze omstandigheden.

Deze ontwikkelingen betekenden geenszins het einde van de Tempeliers. In Groot-Brittannië
zou de orde nog vele jaren ongestoord kunnen blijven bestaan. Veel Franse Tempeliers hadden er 
hun toevlucht gezocht . 

In Duitsland werd de orde gevestigd in de Johannieters die later werden omgedoopt tot 
de Maltese Orde)  of de reeds bestaande Duitse Orde met een eigen staat in  Oost-
Pruisen.  (  Link Holland:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_van_Pruisen_(1882-
1951) ) Ook in Spanje gingen de Tempeliers op in andere orden, terwijl ze in Portugal, na een 
officieel onderzoek, zelfs werden vrijgesproken. Daar veranderden de Tempeliers hun naam in de 
Orde van Christus, in welke hoedanigheid zij zich voornamelijk bezighielden met de scheepvaart, 
gebruikmakend van de cartografische kennis die de Orde had verworven door hun contacten met 
de Arabische wereld. Columbus trouwde met de dochter van een voormalig lid van de Orde van 
Christus en kon zo volgens de overlevering zijn (Link USA) reis naar Amerika maken.
Telkens weer hebben de Katharen en de Tempeliers, in combinatie met de graaltraditie, de 
verbeeldingskracht van allerlei mystici en kunstenaars geprikkeld. 

Het literaire meesterwerk van Wolfram von Eschenbach, dat in de romantische 
negentiende eeuw werd 'herontdekt', is hiervoor de belangrijkste reden. De meeste van 
Eschenbachs moderne lezers negeerden de armzalige humor van de berooide Beierse 
ridder en namen zijn legende zo letterlijk mogelijk, inclusief de verklaring dat de graal, na te

57

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_van_Pruisen_(1882-1951)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_van_Pruisen_(1882-1951)
http://www.catharcastles.info/montsegur.php


zijn ontdekt door de  ridder Parsifal, een veilige haven vond in Oost-Indië, dat volgens de 
topografische kennis in Eschenbachs tijd zou evengoed India als Ethiopië kunnen 
betekenen.  Het heldenepos van Von Eschenbach inspireerde Richard Wagner tot het 
schrijven van zijn laatste opera Parsifal.

Wagner las het boek voor het eerst in de zomer van 1845 tijdens een vakantie in 
Mariënbad. Pas 25 jaar later begon de componist zijn eigen opera Parsifal te schrijven. Wo
find ich dich, du heil'ger Gral/ dich sucht voll Sehnsucht meine Herze', schreef de begeleide
componist ooit met droefheid.
Veel begrip kan Wagner niet worden toegeschreven voor de symbolische essentie van Von 
Eschenbachs werk. In brieven klaagde Wagner over wat hij beschouwde als de primitieve 
en ruwe stijl van de Beierse grailepos. Daarom week de hofcomponist van Ludwig II in zijn 
libretto voor de Parsifal op vitale punten af van de brontekst. 

Als belangrijkste werktuig van de graal lanceerde Wagner opnieuw de heilige weegschaal 
van Jozef van Arimetea, terwijl hij als graalinstrument ook de lans presenteerde waarmee 
de Romeinse soldaat Longinius het lichaam van de gekruisigde verlosser zou hebben 
verwond. Bovenal moest Wagners graal gezien worden als het geïdealiseerde doel van het 
Germaanse mythische bewustzijn, zoals de componist al verdraaide in een essay uit 1848. 
Die Nibelungen: Weltgeschichte aus der Sage'.
Wagners 'Arische' versie van de graal heeft veel koninklijke Duitse hoofden op hol 
gebracht. 

Kaiser Wilhelm zond de ene expeditie na de andere naar de graal. Deze traditie werd 
overgenomen door de nazi's . (  Link 
Holland:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_van_Pruisen_(1882-1951) ) Otto Rahn, 
auteur van de uitgave van Kreuzzug gegen den Gral uit 1934, kreeg van het 
wetenschappelijke bureau SS Ahnenerbe de opdracht om zeer verwoed op zoek te gaan 
naar de graal in de Franse Pyreneeën. Rahn stierf in 1939 onder verdachte 
omstandigheden, wat in de jaren zestig en zeventig een inspiratiebron zou blijken te zijn 
voor een nieuwe generatie magisch realisten. Halverwege de jaren zeventig veroverde de 
Engelse schrijver Trevor Ravenscroft, een ex-vlieger van de RAF, de harten van een 
miljoenenpubliek met zijn Wagneriaanse verhandelingen over de occulte krachten die 
Hitler, Himmler en de andere leiders van de NSDAP zouden trekken uit de graallegendes, 
geïnitieerd door middel van morfine, psychedelische paddenstoelen en andere hippie-
avant-la-lettre methoden. Het hier gepubliceerde werk onder de titel De lans van het lot 
behoort nu tot een New Age klassieker. 

Ravenscroft verklaarde dat hij de informatie over deze mystieke graalcultus van de nazi's 
had ontleend aan de woorden van de Weense geleerde Walter Johannes Stein, auteur van 
het standaardwerk Weltgeschichte im Lichts des Heiligen Grals, das neunte 
Jahrhundert. Stein, die Adolf Hitler persoonlijk had gekend tijdens zijn jaren in de artistieke
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goot van Wenen, vertrok vlak voor de oorlog naar Engeland, waar hij Churchill zou hebben 
geadviseerd over het mythische universum van zijn Duitse tegenstanders.

Zoals later het geval zou zijn met de Graalsoefeningen van Lincoln, Baigent en Leigh, werd 
het oeuvre van Ravenscroft door historici naar de vuilnisbak met fabels verwezen. Een 
menigte van miljoenen kon het niet schelen. De even succesvolle tweede Indiana Jones-
film van Steven Spielberg - met de graalzoekende Harrison Ford in een wereldwijde nek-
aan-nek tegen nazi-onderzoekers - is zwaar schatplichtig aan de graalgeschiedenis 
geschetst door Ravenscroft.

Inmiddels liggen deze ontwikkelingen ver achter ons. Inmiddels is  het kerkhof een nieuwe 
richting ingeslagen. En  Nederland speelt daarin een essentiële rol,  zij het via een 
omweg. Dit alles is te danken aan het werk van de Zwitserse geleerde Werner Greub, wiens
studie Wolfram von Eschenbach, voor het eerst gepubliceerd in 1974, en de Wirklichkeit 
des Grals, een ware revolutie veroorzaakten in het circuit van de graalzoekers. Greub, 
geboren in 1906, is een leerling van de  Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner  (1861-1925), 
de geestelijke vader van de antroposofie, door hem ook wel 'de wetenschap van de graal' 
genoemd.

Als typisch kind van zijn tijd was Steiner verslaafd aan het graalmysterie en verklaarde dat 
in de negende eeuw de omgeving van het Zwitserse Arlesheim, in de regio Ermitage iets 
ten zuiden van Bazel, het historische decor was geweest voor Terre de Salvaesche , het 
gebied waar Wolfram von Eschenbach zijn Parsifal de graalburcht liet vinden. Het is geen 
toeval dat ook het Goetheanum, het antroposofische hoofdkwartier dat Steiner bij Dornach
oprichtte, in dit gebied stond. https://en.wikipedia.org/wiki/Goetheanum

Greub wijdde zijn hele leven aan de wetenschappelijke onderbouwing van Steiners 
woorden. Als officier van de Zwitserse artillerie kreeg hij vlak voor de oorlog de opdracht 
om de Ermitage geografisch te ontleden. Deze operaties dreven hem tot de vaste 
overtuiging dat Von Eschenbach geen woord had gelogen in zijn Parzifal.

Volgens Greub vallen de geografische beschrijvingen in het Graalsboek met 
verbazingwekkende zekerheid samen met de afstanden in de Ermitage. In de ogen van de 
Zwitserse onderzoeker is het verslag van Von Eschenbach het enige betrouwbare verslag 
van graven.

Net als Steiner plaatst Greub het verhaal van de graal in de negende eeuw. Interessant is 
dat Greub niemand minder dan Willem van Oranje aanduidt als degene die Von 
Eschenbach souffleerde bij het schrijven van het Parsifal-verhaal. En dan hebben we het 
natuurlijk niet over de stille vader des vaderlands, maar over de stamvader van het Oranjehuis, de 
Zuid-Franse graaf Guilhelm d'Orange, de negende-eeuwse paladijn van Karel de Grote.

Deze Oranje, tweemaal heilig verklaard als de zalige patroonheilige van de ridders, was een
van de beroemdste heersers van de Middeleeuwen. Zijn leven werd enthousiast gezongen 
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in maar liefst zes grote chansons gemaakt in de tijd van de kruistochten en daardoor bleef 
zijn naam voortleven. Zelfs de grote Dante zou William een plaats geven in zijn Divine 
Comedy. Maar het grootste literaire monument voor deze Oranje is de Willehalm, opnieuw 
geschreven door Wolfram von Eschenbach. Hij mocht zijn sage over de heldendaden van 
Willem van Oranje niet afmaken. Er zijn negen stevige hoofdstukken, even lezenswaard als 
Parzival, maar helaas nooit in het Nederlands vertaald. In zijn eerste werk voegde Greub uit
eigen fantasie een tiende (afsluitende) hoofdstuk toe.

Deze EERSTE Willem van Oranje regeerde over een autonoom rijk dat zich uitstrekte van het zuiden
van Frankrijk tot aan de Pyreneeën in het noordoosten van Spanje. Hij was graaf van Razès, 
Barcelona en Toulouse, hertog van Aquitanië,  https://www.geni.com/people/St-William-of-
Gellone-count-of-Toulouse/6000000006128315972     http://www.hubert-herald .nl/FranOrange1.htm  

 en sprak volgens de traditie vloeiend Hebreeuws en Arabisch . Zijn schild was getooid met 
de  Leeuw van Juda, de voorlopers van de Nederlandse leeuw die het huis van Oranje-Nassau zou 
introduceren. Willem van Oranje, bijgenaamd Cornet - volgens sommige historici een verbastering 
van 'court nez' ,  aangezien een van de tradities is dat Willems neus met een zwaard werd 
gecoupeerd tijdens een strijd om Rome te verdedigen -  was een leengoed van Karel de Grote 
en een van de meest belangrijke soldaten van de keizer. Het was Willem die Barcelona in 
803 overnam in de strijd van Karel tegen de Moren . 

Zijn zus was bij Charles' zoon  Lodewijk de Vrome. Toen de laatste keizer werd in 813-
814, was het opmerkelijk genoeg niet de paus, maar Willem die de kroon op zijn hoofd 
zette.  Heer Willem, het is uw afkomst die de mijne tot aristocraten maakt', zou Lodewijk 
bij die gelegenheid hebben gezegd.
De hierboven genoemde Lincoln, Baigent en Leigh baseren hun theorie dat  William van 
Merovingische  afkomst was op deze verklaring. 

De Merovingers waren de eerste geslachten van prinsen met wie het Vaticaan een 
partnerschap aanging na de val van het Romeinse Rijk.  De keizerlijke linie werd later 
overbrugd door de paus en vervangen door de Frankische heersers in de linie van Karel de 
Grote.
Er is weinig bekend over de voorouders van William. Alleen over zijn vader, een zo mogelijk 
nog mysterieuzer figuur dan William zelf, zijn er een paar tradities. Tijdgenoten noemden 
hem Ayméry, maar toen hij eenmaal in de gelederen van de Frankische adel was 
opgenomen, werd het Theoderik.

In zijn controversiële werk A Jewish Princedom in Feudal France 1972) beweert de 
Amerikaanse historicus Arthur Zuckermann dat Ayméry-Theoderik koning was van een 
autonome Joodse staat in Zuid-Frankrijk, gelegen tussen Marseille en de Pyreneeën, een 
regio genaamd Septimania. Aangenomen mag worden dat zijn zoon William ook door 
enkele joodse principes werd beïnvloed.  Dus, volgens de traditie, respecteerde hij de 
sabbat zelfs tijdens oorlogen. Een ander signaal is het verhaal dat Willem omstreeks 792 
in Gellone een grote Academie voor godsdienstwetenschappen oprichtte  , waar 
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voornamelijk kabbalisten werden onderwezen . De Kabbalah is een mystieke doctrine, van 
Joods-Arabische oorsprong, die in haar focus op bewustzijnsverandering en 
transcendentie van het ego sterk lijkt op sommige boeddhistische of hindoeïstische 
tradities. In het middeleeuwse Frankrijk en Spanje waren er verschillende van deze 
scholen. Gellone's was erg beroemd, bijvoorbeeld door een indrukwekkende bibliotheek. 

Toen Willem zich in 806, zes jaar na zijn verovering van het Oranjegebied, uit het openbare 
leven terugtrok, wijdde hij zich volledig aan zijn studies in Gellone . Tegelijkertijd bloeide in 
deze stad een grote cultus van Maria Magdalena. De Academie werd later een klooster, het
nog steeds wereldberoemde Saint-Guilhelm-le-Désert, zo'n vijftig kilometer ten noorden 
van Montpellier.
Daar schreef Willem volgens Werner Greub het verhaal van Parsifal, waarna het via 
mondelinge overlevering bij de troubadours terechtkwam.

Kyot, de bron die Von Eschenbach in zijn Parzifal noemt, zou een pseudoniem zijn van 
Guillaume d'Orange. Zo werd Parsifal volgens Greub van generatie op generatie 
doorgegeven om na elf generaties bij Von Eschenbach terecht te komen. Hij was het die 
het verhaal voor het eerst in zijn geheel en zonder censuur opschreef.

Toegegeven, het is een wat gezocht scenario, maar in zijn bijna vijfhonderd pagina's 
tellende studie van extreme Zwitserse precisie maakt Greub het zeer aannemelijk. Zijn 
antroposofische uitgevers waren minder onder de indruk. Na een streng afkeurende 
recensie in een antroposofische verenigingsorganisatie distantieerden de erfgenamen van 
Rudolf Steiner zich van het werk van Greub, dat op één lijn werd gesteld met dat van de 
sensationele Ravenscroft. 

Greub schreef nog twee andere studies over de verbinding tussen Willem van Oranje - 
Parzifal - Von Eschenbach en de essentie van de graal, maar het Goetheanum verwierp 
deze handschriften zonder opgaaf van redenen.
Pas dit jaar werd Greubs eerste baanbrekende boek herdrukt. Dit gebeurde met financiële 
steun van een vermogende fan wiens identiteit verborgen bleef.

In het geval van de NEDERLANDSE graalonderzoekers is het pionierswerk van Greub zeer 
succesvol geweest. Dick Koelman, auteur van Grail en Foenix, geeft ruimhartig toe dat 
Greub zijn belangrijkste inspiratiebron was in zijn eigen onderzoek, dat hem vooral naar het
middeleeuwse Ethiopië van de mysterieuze priester John leidde. Koelman: 'Ik heb Greub 
twee keer ontmoet en hij maakte de indruk van een boos, gedesillusioneerd persoon. Hij 
voelt zich in de steek gelaten door de antroposofen, zijn eigen volk. Logischerwijs heeft hij 
een absoluut meesterwerk geschreven, maar krijgt er geen lof voor. In Nederland wordt de 
boodschap van Greub vooral overgebracht door het Amsterdamse Willehalm Instituut 
onder leiding van de Canadees-Nederlandse antroposoof Robert Jan Kelder. Kelder is een 
voormalige folk-rock-singer-songwriter die in de jaren zestig de geneugten van Woodstock 
verruilde voor een studie van Steiner's leer aan het Zwitserse Goetheanum. Zijn 
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enthousiasme voor Greubs werk bracht hem in conflict met de in zijn ogen 'geharde' leiding
van de Antroposofische Vereniging. Sindsdien verspreidt hij de boodschap van Greub in 
Amsterdam.
In 1991 publiceerde het Willehalm Instituut bijvoorbeeld de tweede studie van Greub, 
Willehalm-Kyot, der Gewährsmann Wolframs von Eschenbach, in een voorlopige 
publicatie. Je zou zeggen dat er in Nederland veel animo moet zijn voor de graalvisie van 
Greub', zegt Kelder. Uiteindelijk is het niet langer koning Arthur, maar de geestelijke 
voorvader van prinses Juliana en koningin Beatrix die de centrale rol speelt in 
Greub.  Helaas zijn Nederlanders niet erg geïnteresseerd in geschiedenis.

Om het werk van Greub meer bekendheid te geven in de Lage Landen, heeft het Willehalm 
Instituut onlangs de uitgevers van de jaarlijkse antroposofische boekenweek voorgesteld 
om  dit jaar de titel Mijn God, de Heilige Graal en het Huis van Oranje te bedenken . Helaas 
werd het voorstel afgewezen. Het grote wachten op een Nederlandse uitleg van de relatie 
tussen Oranje en de graal blijft. Dames en heren van de Rijksvoorlichtingsdienst, grijp uw 
kans! Misschien kan een beetje graalmystiek het Olympisch gehavende wapenschild van 
Willem Alexander weer wat opkrikken.
https://watch.pairsite.com/merovingian.html

Tot de Merovingische families die Frankrijk, Engeland en Duitsland regeerden behoorden 

de  Habsburg- Lotharingen dynastie die in de twintigste eeuw een belangrijke rol speelde bij de 

vorming van de Europese Unie.

Wie een beetje wil weten waar wij de mens vandaan komt en hoe we aan ons DNA komen kijk en 
lees:  
In den Beginne:  https://www.youtube.com/watch?v=0JZFDlroAig&t=1930s

De 12e Planeet van Zecharia Sitchin heeft vastgelegd wat er op de kleitabletten staat.
Oorsprong van de Graalkoningen van Sir Laurence Gardner uitleg over de verbanden van religie 
oorsprong en mens.
Het Jezus Mysterie van Michael Baigent.

De rooms-katholieke kerk is pas opgericht in 325 na Christus, weer ca 300 jaar later heeft de Rooms
Katholieke kerk ook de Islam opgericht, in de zelfde stijl als Obama ISIS heeft opgericht, daar waar
bedrijf Nederland mee gefinancierd en gesteund heeft in deze oorlog uit winstbejag net als de 
MH17 leugen.

De geschriften van de Talmoed waren de blauwdrukken voor het christelijke geloof. 
De Talmoed heeft zijn religie overgenomen van Egypte, die weer uit Ethiopië die weer komt uit 
Zimbabwe, daar waar de mens is ontstaan als werk ras.

En wie willen nu ons DNA veranderen met een Bio Wapen: Wereld Economisch Forum en mede 
misdadigers.  Als alles doordringt zal men door krijgen dat we allemaal misleid zijn.

Rumble — Dr. David Martin is a professional physician, developer of advanced computer
systems, advisor to industry & governments.
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Other than that, he also has engaged as an author, professor, public speaker, business 
visionary and researcher.

Part 1 at Wise Traditions Conference 2021 on November 5, 2021

https://www.bitchute.com/video/fHhniBm4cyiM/

LINKS TO THE DOCUMENTS REFERENCED BY DR.DAVAID MARTIN:

1. Fauci/Covid 19 Dossier was written by Dr. David Martin - Please share this Dossier with 

your governors, sheriffs, local elected officials:

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-

19%20Dossier.pdf

2. Slide - "A key driver is the media, and the economics follow the hype" ...Investors will 

respond if they see profit at the end of the process, Daszak stated"

Here is the article in the medical journal where you find this statement:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/

3. Slide - quote referencing Executive Order by D. Trump, September 19, 2019. The link is 

to Fauci's presentation in November 2019. He expanded on this Executive order, which 

has been presented on the slide by Dr. David Martin

Read on page 4 the same statement:

https://science.house.gov/imo/media/doc/Fauci%20Testimony.pdf

4. Episode 89 in which Dr. David Martin explains how Senator Rand Paul could have put 

an end to Antoni Fauci

https://rumble.com/vowz25-dr.-david-martin-political-theatre-with-rand-paul-

who-tries-to-expose-fauci.html

https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-
covid.html 

Haal iedereen uit de anonimiteit dan is het probleem tegen de mensheid snel opgelost. 

Hartelijke groet Rob Brekel 
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