
Verkiezingsuitslag verandert
helemaal niets – Afbraak gaat
versneld door
Door DissidentNL  - 2023-03-17

D oodvermoeiend gejoel op de sociale media’s
dat de coalitie verloren heeft en de oppositie
gewonnen en dat ‘er nu wel iets móet

veranderen’. De realiteit is dat de enige oppositiepartij
verloren heeft en de rest inwisselbare puppets zijn.

De communisten van de PvdA en GroenLinks hebben gewonnen en

zullen aansturen op een zo spoedig mogelijke onteigening van de

gehate bezittende klasse van boeren om ruimte te maken voor hun

geïmporteerde nieuwe pauperklasse van Afrikanen en een nieuwe

Holodomor.

ER IS NU EEN MEERDERHEID IN DE EERSTE
KAMER VAN FANATICI DIE IN DE
STIKSTOFLEUGEN GELOVEN.
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De andere grote winnaar is Lientje. Lientje stemde voor meer

immigratie, meer oorlog en gelooft in de stikstofleugen.

Ze wil 2030 loslaten om op een later moment alsnog aan verzonnen

normen te voldoen.

Nieuwsuur meldde vorig jaar expliciet dat de rol van Caroline van der

Plas is om de scherpe angel uit het stikstofdebat te halen. Lees; geen

2030 maar 2035.

En als Lientje niet mee wil werken aan de gedwongen uitkoop van

boeren, dan schakelt Rutte gewoon de PvdA en GroenLinks in, want

die willen maar wat graag. Je zou zelfs kunnen stellen dat de opties

van Rutte zijn toegenomen met deze uitslag. Als Rutte zijn zin niet

krijgt met de PvdA en GroenLinks op een ander onderwerp, kan hij

Lientje vragen. En ze zal instemmen, want ze zal toch iéts willen laten

zien. Ze heeft zich bovendien de hele tijd al ‘constructief’ getoond,

daarom mocht ze ook meedoen van de bepalende media.

24 COALITIE + 15 PVDA/GL = 39.

REKEN OP DE VERSNELDE AFBRAAK VAN
NEDERLAND.

— DISSIDENTNL (@DISSIDENTNL) MARCH 15,
2023

“LOSLATEN VAN 2030 WAARIN DE
STIKSTOFUITSTOOT MOET ZIJN GEHALVEERD, IS
EEN OPTIE. OOK WORDT VOOR MOGELIJK
GEHOUDEN DAT ALLE GEDWONGEN
MAATREGELEN, ZOALS DE GEDWONGEN UITKOOP
VAN BOEREN, OP DE LANGE BAAN WORDEN
GESCHOVEN.”
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De boeren beseffen niet hoe hard ze belazerd zijn. De teleurstelling

zal navenant zijn, maar te laat, alles is verloren.

Democratie is een pervers systeem. De door de globalisten

aangestelde marionetten kunnen hun beleid van totale vernietiging nu

opvoeren en versnellen en zeggen: “Ja maar je hebt er toch zelf voor

gestemd, dit is toch wat je wilt”.

Ziek.

OP LANGE BAAN? GEWOON: NIET HTTPS://T.CO
/S3N6FCEF4V

— CAROLINE VAN DER PLAS (@LIENTJE1967)
MARCH 16, 2023

HOOP KEERT TERUG OP HET PLATTELAND
HTTPS://T.CO/CNGYM63FYU

— CAROLINE VAN DER PLAS (@LIENTJE1967)
MARCH 16, 2023

ARM OVERIJSSEL, BELAZERD DOOR BBB.

DE 1 MILJOEN HUIZEN VOOR NEGERS, ZOALS
AANGEKONDIGD DOOR DE MINISTER VAN WONEN
IN ZIJN VERKIEZINGSCAMPAGNE GAAN ER
ZONDER PROBLEMEN KOMEN. HTTPS://T.CO
/LY2WPVLJJJ PIC.TWITTER.COM/VY1DDJO3TF

— DISSIDENTNL (@DISSIDENTNL) MARCH 15,
2023

DENK JE ECHT DAT ZE VERKIEZINGEN ZOUDEN
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Buitenlandse commentatoren denken zelfs dat hier een overwinning

geboekt is.

HOUDEN ALS JE ZE WEG KON STEMMEN ?

MET JE #STEMZEWEG ������

HET PROBLEEM VAN DIT SYSTEEM GAAT WEL
WAT VERDER DAN EEN PAAR CORRUPTE POLITICI.

HET IS OPGERICHT OM TE FUNCTIONEREN ZOALS
HET DOET.

— DISSIDENTNL (@DISSIDENTNL) MARCH 8, 2023

DOMME BUITENLANDERS DENKEN NU ALLEMAAL
DAT ER IETS GAAT VERANDEREN IN NEDERLAND.
HTTPS://T.CO/0SKBCCNK5T

— DISSIDENTNL (@DISSIDENTNL) MARCH 16,
2023

NETHERLANDS – THE FARMERS’ PROTEST PARTY
HAS WON IN PROVINCIAL ELECTIONS ����

A HUGE DEFEAT FOR RUTTE & HIS WEF IDEOLOGY!
HE TRIED TO DICTATE A SOCIETAL CHANGE
WITHOUT ASKING THE PEOPLE.

THIS IS WHAT THE PEOPLE DECIDING LOOKS
LIKE. AND IT’S GLORIOUS ����

PIC.TWITTER.COM/ZIGI9FLF19
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Verwacht de Totale Destructie. Democratie heeft Rutte zojuist een

vrijbrief gegeven.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op

Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000

gingen je al voor:

Email

Abonneer!

DissidentNL

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten

je te laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te

staan. Als je lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid

dan kunnen ze alles met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.

PIC.TWITTER.COM/IHI6TMWENM

— BERNIE'S TWEETS (@BERNIESPOFFORTH)
MARCH 16, 2023
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Provinciale Statenverkiezingen 2023 – Kun
je een verrot systeem van binnenuit
veranderen?
maart 16, 2023

S tel je wordt geboren in een maffia familie en groeit op
met drugs, criminaliteit en moorden. Dan krijg je
plotseling een inzicht dat het ook anders kan, je komt

zelf tot inkeer. Zou je dan besluiten om er een project van de
lange adem van te maken en van binnenuit proberen jouw
omgeving te veranderen? schrijft gastauteur Niccos.

Wat zei Einstein ook alweer: “Je kunt een probleem niet oplossen met de
denkwijze die dat probleem heeft veroorzaakt.” Wat is het probleem in het
systeem? Corruptie, tot op het bot. Einstein zei ook: “Het is gemakkelijker
plutonium onschadelijk te maken dan het kwaad uit een mens te halen.”

Wanneer een fundering niet deugt gaan we daar niet verder op bouwen. Wanneer
blijkt dat die fundering helemaal niet kan voldoen, dan beginnen we helemaal
opnieuw. Het lastige is dat de bouwers allang zijn vertrokken en de bewoners
inmiddels op een groot knus kussen zitten.

 Dutch
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Die bewoners vinden het prima zo. Die paar die proberen te wijzen op de slechte
fundering worden meewarig aangekeken. Hoe harder ze schreeuwen, des te meer
de meute wegkijkt. Met elkaar wonen ze lekker, daar gaat het om. Dat het eens
fout zal gaan is niet te voorkomen.

Soms zijn er anderen die op een mildere wijze proberen het systeem te
verbeteren. Dat resulteert meestal in een assimilatie, ze worden langzaam maar
zeker opgenomen in het systeem. Of ze verdampen, ze raken een momentum
kwijt, verliezen steun of gaan onderling kibbelend ten onder.

Een enkeling houdt lang stand, maar zet nooit echt voet aan wal. In feite is dat
ook het systeem, jezelf in stand houden zonder eigenlijk echt iets te (willen)
bereiken. Mijn conclusie is dat je zo’n ver afgedwaald systeem nooit meer van
binnenuit kunt redden. Je moet helemaal opnieuw beginnen.

Dat kan alleen maar als de mensen buiten het systeem er iets aan doen. Niet meer
meedoen aan het systeem is één voorwaarde. De tweede is een nieuw systeem
bouwen. Of wil je dat overlaten aan die bewoners op hun kussentjes? Nee, het
komt toch echt op jou zelf neer. Jij moet ‘hét’ doen.

Dat is namelijk wat Einstein aangaf. Het moet op een heel andere wijze worden
aangevlogen. Zolang dit punt niet wordt ingezien, massaal door alle
buitenstaanders, gaat er helemaal niets veranderen. Dan blijven we gewoon
herhalen waar we al zo lang over mopperen.

We gaan de komende tijd beleven hoe alle bewoners van de toren van Pisa zich
gaan verplaatsen binnen die toren. De nieuwkomers moeten zich gaan bewijzen. Ik
verwacht meer van hetzelfde. Hooguit worden er een paar stenen recht gelegd.
Totdat de zwaartekracht weer toeslaat.

Het is triest en vermakelijk tegelijk, het is maar voor welke emotie je kiest. Je mag
ook boos worden of gewoon je schouders ophalen. Die emotie is óók het systeem.
Het probleem zit namelijk niet buiten jou, want buiten jou zijn geen problemen
waar jij iets aan kunt doen.

Zwart en wit of grijs

 Dutch
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Niet meedoen aan het systeem is steeds meer gemeengoed geworden. Nu nog die
innerlijke transformatie die de klus af moet maken. Grappig genoeg is dit nu juist
wél een systeem dat jij van binnenuit kunt veranderen. Wel een hele moeilijke
weg, want je kent die weg niet. Niemand kent die weg.

De ontdekkingsreizigers onder ons zullen er van smullen. Degene die op zoek zijn
naar een eigen kussen om op te zitten zullen van die weg gruwen. Wat ben jij,
ontdekkingsreiziger of theoreticus? Hoe weet je wat jouw weg is? En hoe weet je
of jouw weg een echte weg is?

Wanneer je hier niet een uur stil van bent en er dan nog een uur op mediteert, dan
ben je of al heel ver op weg of nog helemaal niet begonnen. Degenen die stil
worden wens ik een diepe wijsheid toe. We worden bewuster en komen steeds
meer in contact met elkaar. Het wordt voelbaar en dat doet mij goed.

Copyright © 2023 Niccos. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag
verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Frontnieuws

https://www.frontnieuws.com

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie
over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele

recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische
behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming.
De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de
overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

Over democratie en verkiezingen

NICCOS DOSSIER

 Dutch
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Over democratie en verkiezingen
februari 12, 2023

I n de huidige natuur heeft de mens een neiging
direct te oordelen bij het lezen of horen van iets.
Het past in je straatje of het is onzin. Niet vaak

wordt er echt even stilgestaan bij wat zich aandient. Terwijl
dit best belangrijk is, omdat juist bij dit zelf stilstaan er
verdieping kan worden gevonden. En daarbij gaat het om
de grote lijn, niet om wat details die mogelijk niet kloppen
en waar je gemakkelijk op af kunt dingen. Het gaat niet om
mijn tekst, maar om mijn denkrichting. Wat betekent het
voor jou? Bij ieder deel kun je even stilstaan. Zo je wilt,
schrijft gastauteur Niccos.

Deel 1: Democratie is een leugen.

Er wordt gezegd dat democratie de minst slechte bestuursvorm is. Ik dacht
altijd dat democratie de beste bestuursvorm was. Nu weet ik dat democratie
juist de slechtste bestuursvorm is.
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De reden is dat je verantwoordelijkheden overdraagt naar een
vertegenwoordiger die daar nooit rekenschap over hoeft af te leggen. Ja, je
kunt deze vertegenwoordiger niet terug laten keren op een post, maar hij of
zij hoeft geen verantwoording af te leggen over de gedane handelingen uit
jouw naam.

Bij een dictatuur weet je wie er ellende aanricht, maar bij een democratie kun
je alleen het systeem zelf veroordelen. Een dictator kan eens vervangen
worden door een betere leider. In een democratie zit je voor altijd gevangen
in ‘het systeem’.

Uiteindelijk behoeft de mens geen extern leiderschap als het zijn innerlijk
leiderschap heeft gevonden. Een democratie weerhoudt de mens om dat
innerlijk leiderschap te vinden, het creëert de illusie en houdt deze in stand
dat anderen beter leiding kunnen geven aan jou dan jij zelf.

De individualisering is nodig om het eigen leiderschap te kunnen vinden en
daarvoor moeten alle systemen verdwijnen. Ieder systeem maakt de
individuele mens afhankelijk. Samenwerken is goed, maar dit moet niet
geïnstitutionaliseerd worden omdat ieder systeem uiteindelijk corrumpeert.

Democratie is inmiddels volledig gecorrumpeerd. Het systeem dient het
systeem in plaats van het volk, het volk moet het systeem dienen in plaats
van andersom. Wanneer het systeem dit tegenspreekt weet je dat het zo is.

Het meest gevaarlijke is als het volk niet inziet dat een dictatuur zich
voordoet als democratie. Het volk leeft dan in de illusie van een democratie
terwijl het bestuurd wordt door ‘een dictator’. Die dictator is dan niet één
persoon, maar een systeem.

Een systeem is een ‘black box’ en bevat zichtbare en onzichtbare personen en
organisaties in een netwerk van diverse belangen. Zelfs de personen in zo’n
netwerk weten niet alles en kennen niet alle belangen. De democratische
illusie werkt dus door in het systeem.
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Dit systeem is niet alleen van toepassing op een democratie maar
bijvoorbeeld ook op een religie. Er is een hiërarchisch netwerk van belangen
en de actoren daarin werken op basis van ‘need to know’. Een onzichtbare
leiding bepaalt de koers.

Natuurlijk kan dit ook bij een dictatuur, maar daar kun je tenminste een
dictator als persoon aanwijzen, beoordelen en afzetten. Wanneer je in een
democratie een persoon afzet, dan wordt deze binnen het systeem gewoon
vervangen door een nieuw poppetje.

De mens heeft een weg nodig naar innerlijk leiderschap. Een democratie
helpt daar het minst bij. Een democratie is een handige bestuursvorm voor
een systeem dat het volk de illusie geeft mee te kunnen doen. Democratie is
een leugen.

Deel 2: Indoctrinatie zit diep

Bovenstaande tekst roept bij veel mensen direct weerstand op. Ze zijn dan
meestal van mening dat democratie in de huidige vorm weliswaar niet deugt,
maar dat democratie toch echt beter is dan andere bestuursvormen.

Wat hier gebeurt is het blootleggen van de diepe indoctrinatie die we
ondergaan. Democratie wordt met de paplepel ingegoten. Op de basisschool
leren we al dat democratie geweldig is. Is er één leraar maatschappijleer die
ooit kritiek heeft geuit op democratie als bestuursvorm?

Wanneer je iets keer op keer hoort en leest, net als reclame, dan wordt het
vanzelf niet alleen ‘waar’, maar wordt het ook ‘de norm’. Om over groepsdruk
maar te zwijgen, want o wee degene die afwijkt van de collectieve mening.

Grappig genoeg kun je binnen die zogenaamde democratie niet kiezen voor
iets anders dan democratie. Je kunt het systeem zelf niet ter discussie stellen,
omdat je daarmee het systeem zou kunnen afschaffen. Terwijl democratie
beweert dat de meerderheid mag beslissen.

Verkiezingen in Nederland - Bent u nog steeds
ont-stemd?
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Democratie wil leidend zijn aan cultuur en dat is tegennatuurlijk. Een volk
heeft een cultuur en de bestuursvorm zou daar volgend aan moeten zijn.
Wanneer een volk verandert en daarmee de cultuur verandert, dan zou
daardoor ook de bestuursvorm moeten kunnen veranderen.

Ook hier zullen direct veel mensen beginnen te steigeren. Omvolking. Maar
daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat democratie hier geen ruimte
voor biedt. Het systeem wil leidend zijn. Het volk moet zich daarnaar
schikken. De cultuur moet zich daarnaar schikken.

Ja, maar democratie kun je ook anders inrichten, bijvoorbeeld meer direct en
met meer inspraakmogelijkheden zoals referenda. Nee, dat is een illusie,
omdat weggegeven macht altijd zal corrumperen. Gerommel in de marge. De
illusie blijft en wordt alleen maar geraffineerder.

Een andere weerstand op de tekst van deel 1 is wat ik schrijf over dictatuur.
Er is een grote weerstand voor dictatuur. Ook hier zie je de diepte van de
indoctrinatie. Er is een aangeleerde walging voor dictatuur, net als dat je hebt
geleerd te walgen van de lucht van stront.

Natuurlijk zijn er genoeg voorbeelden van dictators die verschrikkelijk waren.
Die zijn natuurlijk veel erger dan sommige democratische leiders. Ahum, nee
dus, die zijn beide even rot. Bij de één is het wat duidelijker en bij de ander
blijft alles netjes onder de oppervlakte.

Ik ben geen voorstander van een dictator, het gaat mij erom te laten inzien
dat democratie net zo dictatoriaal is. Het lijkt alleen zoveel leuker. En waar
mensen onder een dictator zelf moeten blijven nadenken, worden ze in een
democratie helaas dommer.

In een democratie verloedert de cultuur. Hier zitten natuurlijk veel meer
haken en ogen aan. De werkelijkheid is veel complexer. Het gaat mij ook niet

De Spirituele Weg
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om één waarheid of dé waarheid, maar om eens stil te staan, wat
geïndoctrineerde gedachte af te schudden en te begrijpen waar we staan.

Het gaat nu niet om ‘Ja, maar wat dan wel?’ Eerst moet de indoctrinatie
worden afgeworpen. Je kunt pas gaan bouwen als de oude fundering is
afgebroken. Voor die tijd moet je ook geen plannen maken, omdat voor je
het weet er toch nog wat gedachtenzooi is achtergebleven.

Deel 3: Ga toch/niet stemmen.

Aanstaande 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen die kunnen leiden
tot andere politieke verhoudingen in de Eerste Kamer en gevolgen kunnen
hebben voor de houdbaarheid van de regering. De vraag voor velen is of je
gaat stemmen en dan op wie.

Grappig om hier te zien dat het volk niet rechtstreeks de Eerste Kamer kiest,
maar dat dit via de Provincies gaat. Lekker democratisch, maar goed.

Heeft het volk nu invloed op het beleid? Kunnen de stemmen het beleid
veranderen als het politieke spectrum zou veranderen? Is dat ooit gebeurd?
Ik ben geen historicus en ook niet zo politiek geëngageerd, maar voor mijn
gevoel maakt het geen donder uit.

Wie van degene die gestemd hebben bij de vorige Tweede
Kamerverkiezingen heeft voor of tegen onteigening van boeren gestemd? Wie
had voor of tegen het afschaffen van de dividendbelasting gestemd? Dit
waren zaken die elders werden besloten, zoals tegenwoordig alle zaken
elders worden besloten.

Politieke partijen hebben hun eigen stokpaardjes, maar zitten er uiteindelijk
ongeveer hetzelfde in. Voor zichzelf. Net als goede doelen geen noodzaak
zien in een definitieve oplossing, omdat ze daarmee zichzelf zouden opheffen.

Wat te geloven?
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Maar het gaat niet alleen om loze verkiezingsbeloften en gerommel in de
Europese marge. Het gaat om het systeem zelf, want dat is corrupt tot op het
bot. Als je al gaat stemmen, dan toch liefst op een partij die het systeem zelf
op de schop wil hebben.

Daar is er maar één van helaas en nee, ik promoot die partij niet. Het gaat
mij om de gedachte. Het gaat mij erom aan te geven dat als je stemt, je
zeker wilt zijn dat er aan de fundering wordt gewerkt in plaats van een
torentje ergens bovenaan de ratrace.

Ik stem zelf niet, want ik wil mijn stem niet weggeven, niet meedoen aan dat
circus. Ja, ik heb natuurlijk wel last van het systeem, dat verandert niet. Maar
het geeft mij vrijheid, in mijn hoofd en in mijn hart. In mij zelf. Ook al heb ik
aan de buitenkant van het bestaan wel last van de collectieve keuzes.

Iedereen mag het zelf weten. Wanneer de meeste mensen blijven stemmen
zoals ze gestemd hebben, dan houden we meer van hetzelfde. Dat is dan de
collectieve keuze en bepaalt het onze cultuur. Misschien verandert het door
een beetje meer naar links of rechts te gaan. Kleine kans dat het wezenlijk
verandert, maar wie weet.

We gaan stap voor stap vooruit. We hebben nog een flinke weg af te leggen.
In wezen is dit een spiritueel pad. Het gaat in wezen niet om een systeem,
maar om onze evolutie. Wat wij er zelf van maken. Door een systeem op te
tuigen. Of door zelf te evolueren.

Wanneer meer mensen even stilstaan bij wat zich aandient, dan zou dat al
een hele mooie stap vooruit zijn. Even eerlijk zijn in jezelf. Volledig open zijn.
Bewust zijn van je eigen waarden. Rustig een keuze maken ongehinderd van
de groep. Komt goed.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of
gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe
link worden gegeven.
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Omtzigt kreeg 44 pagina’s terug met allemaal
rechtszaken, over onder meer een staatsbezoek aan
Marokko en afspraken over migratie, Schiphol en mest.

Het gaat om zaken waarbij er een uitspraak is geweest,
de regering zich niet aan de uitspraak gehouden heeft
en een dwangsom betaald heeft. Het aantal is de
afgelopen drie jaar opgelopen van ongeveer 30 zaken
naar meer dan 150 zaken en al die zaken zijn politiek
gevoelig.

Symphony
@Symph0ny3 · Volgen

Bizar: Omtzigt CONFRONTEERT het CDA 
met 44 (!!) pagina's aan VEROORDELINGEN 
voor dit kabinet

13,4K keer bekeken 0:44 / 2:18

Ga verder met kijken op Twitter

1:56 a.m. · 17 mrt. 2023

https://twitter.com/Symph0ny3?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://twitter.com/Symph0ny3?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://twitter.com/Symph0ny3?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F&screen_name=Symph0ny3
https://twitter.com/Symph0ny3/status/1636652611360137216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://twitter.com/Symph0ny3/status/1636652611360137216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://twitter.com/Symph0ny3/status/1636652611360137216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F&tweet_id=1636652611360137216
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F&in_reply_to=1636652611360137216
https://twitter.com/Symph0ny3/status/1636652611360137216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1636652611360137216%7Ctwgr%5E2a2af38eaa5c1b1a99c1b16e51a14627b6dc6416%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fomtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen%2F


3/17/2023 Omtzigt wilde weten hoe vaak onze regering is veroordeeld en dit kreeg hij terug: 'Van mijn stoel gevallen'

https://www.ninefornews.nl/omtzigt-wilde-weten-hoe-vaak-onze-regering-is-veroordeeld-en-dit-kreeg-hij-terug-van-mijn-stoel-gevallen/ 3/9

(Video verwijderd? Klik hier...)

Negentig procent wordt niet
gepubliceerd
“De regering heeft nu twee miljoen euro betaald in
bakken zaken, sommige gaan terug naar 2018, die na
vier, vijf jaar nog steeds niet openbaar zijn,” zei
Omtzigt in de Tweede Kamer. Hij vroeg Kamerlid Inge
van Dijk (Financiën, Binnenlandse Zaken) hoe de CDA-
fractie zo’n lijst beoordeelt.

“Ik ben van m’n stoel gevallen,” aldus Omtzigt.
“Negentig procent van de uitspraken wordt in
Nederland niet gepubliceerd.”

Hoe kan dit?
Van Dijk antwoordde: “Mijn eerste reactie is: bijzonder
dat deze niet gepubliceerd zijn. Ik wist het niet eerlijk

709 Antwoorden Link kopiëren
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gezegd, maar mijn eerste reactie is: vraagteken, hoe
kan dit?”

Gezondheidswetenschapper Yvonne Simons reageert:
“Staatscriminelen die veroordelingen ook nog eens
verborgen houden voor iedereen. Kan gewoon.”

Pieter Omtzigt · 15 sep. 2022
@PieterOmtzigt · Volgen
Als antwoord op @PieterOmtzigt
En hier de 44 pagina’s met meer dan honderd 
gerechtelijke uitspraken waaraan ministeries 
niet voldoen en waar ze boetes/dwangsommen 
moeten betalen 
(2) 
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En nog een paar pagina’s hierover.  
Let wel: de overheid voldoet hier niet aan
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Let wel: de overheid voldoet hier niet aan 
de wet, ondanks een uitspraak van de 
rechter  
(En nee, VWS is bij lange na niet de 
koploper) 
(3)
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Foto: Christine Lagarde (World Economic Forum CC BY 3.0)
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Financieel journalist Arno Wellens schrijft: “Ze zegt het
echt. Iedereen verdacht.”

“Wij worden bestuurd door ‘rovers’,” zegt financieel
expert Ab Flipse.

Eerder deden Vovan en Lexus zich voor als een
Amerikaanse oud-ambassadeur. De Oekraïense minister
Koeleba gaf in gesprek met het komische duo toe dat
Kiev achter de explosies op de Krimbrug zat.
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Vovan en Lexus ontlokten haar opvallende uitspraken:
de CBDC gaat wel degelijk over controle. Lagarde geeft
toe dat deze digitale euro in staat zal zijn om controle
uit te oefenen op wat we uitgeven. Een controlestaat
dus.

Lagarde deed nog een opmerkelijke uitspraak. Ze zei
dat Nederlanders enthousiast zijn over de digitale euro.

Denachtzuster(s)
@Denachtzuster1 · Volgen

16/3/23 - Het hoge woord is er uit: 
de #CBDC is onderdeel van een 
nieuw op te richten totalitair 
financieel systeem waarbij de staat 
over uw bestedingen regeert — 
namens de Europese centrale bank, 
Christine @Lagarde 
youtu.be/CtrNk2jHyVM
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Opmerkelijk gesprek
FVD-Kamerlid Ralf Dekker spreekt van een ‘opmerkelijk
gesprek’. Hij wijst erop dat dit groot nieuws is in
Duitsland, maar dat het hier in Nederland nauwelijks
wordt genoemd.

“Dus dit is wat Rutte Lagarde tijdens de thee vertelt,”
reageert jurist Sietske Bergsma. “Je krijgt toch een
behoorlijk inkijkje zo. Dat verdelen van de volken in de
EU op grond van buigzaamheid, en dat voorop stellen.
Protesten zijn voor hun slechts een volksaard-dingetje,
geen inhoudelijk verzet via politieke weg. Die weg is
allang afgesloten voor Lagarde.”

Ze zegt het echt

4:02 a.m. · 17 mrt. 2023

Lees het hele gesprek op Twitter
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