JOURNALISTEN-HELD, WIJLEN DR. UDO ULFKOTTE,
DOOR DE JEZUIETENKRANT -RD.NL- BELASTERD EN
VERRADEN
Het schuldgetuigenis en de strijd voor recht en
gerechtigheid van wijlen dr. Udo Ulfkotte wordt in
geestelijke zin in de volle breedte van het Refodom gemist,
omdat alle refo-dominees laffe huurlingen en slaafse
aanbidders zijn van de tweekoppige monster SGP/RD en
zo de herders zo het volk.
Ingezonden RD-artikel:

"Gekochte journalisten" is omstreden boek over
corruptie in media - Pieter Ariese - 24-02-2017
https://www.rd.nl/boeken/gekochte-journalisten-is-omstreden-boek-over-corruptiein-media-1.1378010

RD-puppet Ariese braakt zijn lastergal uit over de journalisten-held,
wijlen Udo Ulfkotte: "Ulfkotte fulmineert er in zijn boek lustig op los, en deinst
er niet voor terug man en paard te noemen. De oppervlakkige lezer moet wel
denken dat de Duitse (en westerse?) media door en door rot zijn."

GPPB.: Ulfkotte heeft volkomen gelijk! De westerse MSM-media is
KUISVERROT EN DOOR EN DOOR SATANISCH, MET NAME HET RD.NL,
aangezien de leugenmachine, het RD.NL, opereert onder een christelijke
vlag! De kuisverrotheid van de MSM-RD.NL is met honderden feiten op
deze website bewezen. Geen enkele refo-dominee, maar wel steeds
meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat de MSM-kranten en
de politiek -inclusief het twee-koppige monster RD/SGP- liegen en
bedriegen en in dienst staan van de illuminatie. Ook journalist Arnold
Karskens heeft recent over dit (NOS)media-bedrog een feitenboekje
opengedaan. (Zie onderstaande link):
http://www.providencemountainranch.com/Journalist%20Arnold%20
Karskens%20presenteert%20zwartboek%20partijdig%20NOS-journaal.pdf

Zie ook:
https://www.wanttoknow.nl/nieuws/udo-ulfkotte-overlede
n/comment-page-2/

RD-Ariese: "Punt is dat Ulfkotte zelf een niet onomstreden figuur was. Uit een
portret dat weekblad Der Spiegel in 2015 schreef, rijst het beeld van een haast
paranoïde figuur die de Duitse regering allerlei complottheorieën voor de voeten
wierp. En het is duidelijk dat hij een diep verstoorde relatie had met zijn
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voormalige werkgever, de kwaliteitskrant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

GPPB.: In opdracht van illuminatie-RD-hoofdredacteur, De Bruijn,
vervalst de gekochte(!) RD-puppet Ariese de feiten over Udo Ulfkotte,
om de RD-criminaliteit te verbloemen over de rug van de reeds
overleden Ulfkotte. Bovendien is Ulfkotte juist met zijn verleden (als
omgekochte journalist) oprecht in de schuld gekomen, terwijl RD-Ariese
net doet alsof die totale ommekeer bij Ulfkotte niet heeft
plaatsgevonden. Vervolgens brengt RD-Ariese, een MSM-krant in
stelling, nl. Der Spiegel, om zijn lasteringen jegens de reeds overleden
journalisten-held Udo Ulfkotte wit te wassen en hem valselijk als een
paranoïde-figuur te belasteren. Zo gaan verraders altijd te werk, nl.
door anderen te beschuldigen van hetgeen ze zelf zijn en doen. Ulfkotte
heeft namelijk ook volkomen terecht het RD.NL als een lastermedium in
dienst van de manipulerende MSM openbaar gemaakt en dat is de reden
dat RD.NL het boek van Ulfkotte "omstreden" noemt en "niet
aanbevelingswaardig". Dit zijn de schoftenstreken van het verraderlijke
RD.NL zoals al jaar en dag op deze website is bewezen. Het is volstrekt
zwakzinnig dat RD-papegaai Ariese de Duitse MSM-krant "der
Frankfurter Allgemeine Zeitung" (waar Ulfkotte destijds voor werkte),
een "kwaliteitskrant" noemt, omdat de goebeliaanse propagandakrant,
het RD, ook voor een "kwaliteitskrant" wil doorgaan, ja, gekwalificeerd
in corruptie, leugen en bedrog!
Het RD-lasterartikel over Ulfkotte behoort tot de trendmatige van
God vervloekte schoftenstreken van het RD.NL. Ze noemen het
goede kwaad en het kwade goed, gelijk geschreven staat: "Haar
priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen;
tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het
verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe
verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van
hen ontheiligd", Ezech. 22:26. God zal het zien en zoeken en dat oordeel
is al van kracht.

Hieronder hebben we de ware feiten van wijlen
journalisten-held, dr. Udo Ulfkotte, gepubliceerd, waarbij
hij ook zelf aan het woord komt en wat hij over de
corrupte media zegt slaat ook voor 100% op het RD.NL.

Gekochte journalisten
Door Eric van de Beek op 13 oktober 2014
Bron: http://www.novini.nl/gekochte-journalisten/
Udo Ulfkotte: "Ik ben de eerste die zichzelf beschuldigt en die bewijst
dat vele anderen medeschuldig zijn."
Vd Beek: De Duitse journalist Udo Ulfkotte onthult in zijn bestseller
"Gekaufte Journalisten" hoe hem geleerd werd "te liegen, te verraden en
niet de waarheid te vertellen aan het publiek." Als journalist van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung, een van Duitslands grootste dagbladen,
liet hij zich souffleren door inlichtingendiensten, om het nieuws te
manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten en in het nadeel van
de vijanden van Amerika. Volgens Ulfkotte is de Westerse media door en
door corrupt.
Ulfkotte: "Sommige media zijn niets meer dan propagandadiensten van
politieke partijen, geheime diensten en financiële instellingen."
Vd Beek: Gekochte journalisten, wie zijn dat?
Ulfkotte: "We hebben het hier over marionetten, journalisten die alles
zeggen of schrijven wat ze gevraagd wordt door hun opdrachtgevers.
Als je ziet hoe de mainstream media verslag doen over het conflict in de
Oekraïne, en als je weet wat zich daar werkelijk afspeelt, dan krijg je een
goede indruk van wat ik bedoel. Vanuit de coulissen wordt aangestuurd
op een oorlog met Rusland en Westerse journalisten zetten hun
helmpjes op."
Vd Beek: U was zelf een gekochte journalist, en nu bent een
klokkenluider.
Ulfkotte: "Ik schaam me dat ik er zelf deel van uitmaakte. Helaas kan ik
het niet ongedaan maken. Het is ook geen excuus dat mijn superieuren
bij de Frankfurter Allgemeine wisten wat ik deed en het goedkeurden.
Nu ben ik, voor zover ik weet, de eerste die zichzelf beschuldigt en die
bewijst dat vele andere journalisten medeschuldig zijn."
Vd Beek: Hoe werd u een gekochte journalist?
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Ulfkotte: "Het begon al snel nadat ik in dienst was gekomen van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ik leerde dat het heel normaal was om
in te gaan op uitnodigingen voor luxe reisjes en om als wederdienst
positief te berichten. Ik werd uitgenodigd door het German Marshall
Fund Of The United States voor een reis door de Verenigde Staten. Ze
betaalden al mijn onkosten en brachten mij in contact met Amerikanen
aan wie ze me graag wilden voorstellen. Zo is het begonnen, en ik was
lang niet de enige. De meeste journalisten van grote en gerespecteerde
media onderhouden nauwe contacten met het German Marshall Fund Of
The United States, de Atlantik-Brucke (in Nederland: de Atlantische
Commissie, EvdB) of andere zogeheten Atlantische organisaties. Veel
van die journalisten zijn zelfs lid of "fellow". Ik ben zelf fellow van het
German Marshall Fund. Als je eenmaal in zo'n netwerk zit, dan raak je
bevriend met Amerikanen die zorgvuldig voorgeselecteerd zijn Zo
ontstaat er en samenwerking met mensen van wie je denkt dat het je
vrienden zijn. Ze strelen je ego, geven je het gevoel dat je belangrijk
bent voor ze. En van het een komt het ander. Vroeg of laat vraagt
iemand je een gunst te verlenen. "Zou je iets voor me willen doen?" Als
je dat hebt gedaan, komt er weer een andere die je vraagt hem ergens
mee te helpen. Zo word je geleidelijk gehersenspoeld. Voordat ik er erg
in had, zag ik in de krant artikelen verschijnen waar mijn naam boven
stond, maar die waren geschreven door agenten van
inlichtingendiensten, en dan voornamelijk de Bundesnachrichtendienst."

in Frankfurt. Ik wist toen al dat het gifgas dat zoveel Iraniërs het leven
had gekost afkomstig was uit Duitsland. "

Vd Beek: Uw leidinggevenden wisten hiervan?

Ulfkotte: "Ik beweer niet dat Rusland en China geen journalisten kopen.
Maar ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik beschrijf alleen wat ik weet
en waarvan ik bewijzen heb."

Ulfkotte: "Zeker. Zoals ik het zie, en in retrospectief, stuurden ze mij er
zelfs op uit om te spioneren. Zo werd ik op het vliegtuig gezet naar Irak.
In die tijd werd Saddam Hoessein nog gezien als een ‘good guy', als een
trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. De Amerikanen steunden
hem in de oorlog tegen Iran. Op zo'n 35 kilometer van de grens, in het
Iraanse Zubaidat, was ik getuige van een Iraakse gifgasaanval, waarbij
duizenden Iraniërs omkwamen en gewond raakten. Ik deed precies wat
mij was opgedragen. Ik maakte foto's van de gasaanval. Maar terug in
Frankfurt bleek dat mijn superieuren weinig interesse toonden in de
gruweldaad waarvan ik getuige was geweest. Ik mocht er een artikel
over schrijven, maar hiervoor werd mij nauwelijks de ruimte geboden,
alsof het nieuws waarmee ik kwam er nauwelijks toe deed. Tegelijk
vroegen ze mij de foto's die ik had gemaakt over te dragen aan Verband
der Chemischen Industrie, de branchevereniging van chemiebedrijven
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Vd Beek: Waarom ziet u dit als een bewijs dat u er op uitgestuurd werd
om te spioneren? Welk commercieel belang zouden die foto's gehad
kunnen hebben voor de Duitse chemische industrie?
Ulfkotte: "Ik heb geen idee."
Vd Beek: Wat is uw mening over persreizen? Deelnemende journalisten
verdedigen zich door te zeggen dat ze zich heel goed een onafhankelijke
mening kunnen vormen en dat ze nergens toe verplicht worden.
Ulfkotte: "Ik heb duizenden persreisjes gemaakt en heb nooit negatief
geschreven over degenen die de reisjes bekostigden. Je bijt niet in de
hand die je voedt. Zo begint de corruptie. Dat is precies de reden
waarom publicaties als Der Spiegel hun redacteuren niet toestaan
persreisjes te accepteren die ze niet zelf betalen."
Vd Beek: In uw boek noemt u vele journalisten die op de loonlijst staan
van Washington. Hoe zit dat met Moskou en Beijing? Waarom lezen we
daar niks over? Spenderen de Amerikanen meer geld aan het beïnvloeden
van journalisten?

Vd Beek: Klokkenluiders lopen grote risico's. Hoe zit dat met u? Is er
geprobeerd publicatie van het boek te voorkomen?
Ulfkotte: "Nadat ik de Frankfurter Allgemeine had verteld over de
publicatie van mijn boek, stuurden hun advocaten mij een brief waarin
ze dreigen met allerlei juridische maatregelen als ik de goede naam van
medewerkers zou aantasten of bedrijfsgeheimen zou prijsgeven. Maar
het maakt mij niet uit. Want ik heb geen kinderen voor wie ik moet
zorgen. En ik verwacht ook niet nog heel lang te leven. De gifgasaanval
die ik meemaakte in Iran heeft ook mijn gezondheid ernstig geschaad. Ik
heb sindsdien drie hartaanvallen gehad. Je zou kunnen zeggen dat ik de
enige nog levende Duitser ben die kan navertellen hoe het is getroffen te
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worden door Duits gifgas."
Vd Beek: In uw boek noemt u volop namen van omgekochte journalisten.
Hoe gaat het met ze? Worden ze ontslagen? Proberen ze hun naam te
zuiveren?
Ulfkotte: "Het is geen enkele Duitse mainstream journalist toegestaan
mijn boek te bespreken. Dit op straffe van ontslag. We hebben nu dus
een bestseller waar geen enkele journalist over mag spreken of
schrijven. Nog schokkender: er zijn gerespecteerde journalisten die
volledig van de radar zijn verdwenen. Het is een interessante situatie. Ik
had gedacht en gehoopt dat ze mij zouden aanklagen en voor de rechter
slepen. Maar ze weten niet wat ze moeten. De Frankurter Allgemeine
heeft zojuist aangekondigd dat er 200 medewerkers worden ontslagen,
omdat ze in een hoog tempo grote aantallen abonnee's verliezen. Maar
aangeklaagd word ik niet. Ze weten dat ik alles kan onderbouwen met bewijzen."
Vd Beek: Als critici je niet kunnen pakken op de inhoud, dan vallen ze je
vaak aan op je persoon. Tot dusver is uw boek in Nederland slechts door
één landelijk dagblad besproken. Volgens Het Parool heeft u theorieën
over van alles en nog wat, van de mysterieuze verdwijning van
bigbandleider Glenn Miller in 1944, tot de oorzaak van de bacteriele
Ehec-epidemie uit 2011. Ook spreekt Het Parool snerend over uw "strijd
tegen de euro en de islam", en over uw betrokkenheid bij een extreemrechtse organisatie, Pax Europa. Verder neemt de krant u kwalijk dat u
dezelfde vrienden heeft als islam-criticus Ayaan Hirsi Ali.
Ulfkotte: "Laat me niet lachen. Ik heb nooit een eigen theorie geopperd
over de verdwijning van Glenn Miller. Ik heb slechts de
Bundesnachrichtendienst geciteerd over deze zaak. Zie mijn boek
Verschlussache BND. Die Parool-journalist slaat ook de plank volledig
mis over Pax Europa. Daar ben ik al jarenlang geen lid meer van, juist
omdat ze mij te rechts zijn geworden. Ook weet ik niks van de
vriendenkring van Ayaan Hirsi Ali. Ik ken deze mevrouw ook helemaal
niet. Ik heb haar simpelweg nooit ontmoet. Het enige wat klopt aan het
artikel is mijn afkeer van de islam. Maar ik vraag mij af hoe die
journalist zou denken over de islam als hij in mijn plaats was geweest.
In Herat, Afghanistan werd ik door de Taliban gedwongen mijn
christelijk geloof te verlaten en mijzelf te bekeren tot de islam. Ze
dreigden mijn keel door te snijden en mij te onthoofden met een zwaard."
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Vd Beek: In Duitsland is er heel wat te doen over de manier waarop de
media berichten over Rusland en Oekraïne. De programmaraad van de
publieke zender ARD betichtte de ARD van eenzijdige berichtgeving, de
Duitse raad voor de journalistiek veroordeelde Der Spiegel vanwege de
inmiddels beruchte cover "Stoppt Putin jetzt!” Er worden
protestdemonstraties gehouden bij kantoren van nieuwsorganisaties en
er zijn berichten over redacties die omkomen in de boze brieven van
kijkers, lezers en luisteraars. Hoe verklaart u dit?
Ulfkotte: "Veel van mijn landgenoten hebben het gehad met
nieuwsmedia die, in plaats van objectief te berichten, stemming maken
en de geesten rijp maken voor een oorlog met Rusland. Dat is de
waarheid. Je kunt het zien aan de snelheid waarmee deze media de
laatste maanden grote aantallen abonnees verliezen."
Vd Beek: U heeft samen met een aantal vooraanstaande vakgenoten 3
oktober uitgeroepen tot Tag der Wahrheit. Jullie riepen journalisten op in
"leugenstaking" te gaan en alleen nog maar de waarheid te vertellen. Hoe
is dit verlopen?
Ulfkotte: "We hebben geen verschil in de verslaggeving waargenomen
die dag. Maar ik ontvang wel steeds meer vertrouwelijke emails van
collega's die mij om advies vragen. Ze willen weer naar zichzelf in de
spiegel kunnen kijken en zijn daarom op zoek naar een bijpassende baan."
Vd Beek: Denkt u dat de alternatieve media een volwaardig alternatief
kunnen bieden voor de mainstream media? Zijn mensen beter
geïnformeerd als ze uw advies opvolgen en de krant de deur uitdoen en de
journaals wegzappen? Zijn er websites of blogs die u uw lezers zou willen
aanbevelen?
Ulfkotte: "Ik denk echt dat het is afgelopen met de betaalde
journalistiek. En nee, ik onthoud me van aanbevelingen voor websites of
blogs. Maar in het algemeen wil ik wel zeggen dat ik het internet
fantastisch vind."
N.a.v: Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste
und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken (Rottenburg: Kopp
Verlag, 2014), gebonden, 336 p.
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In memoriam: Dr. Udo Ulfkotte (1960-2017)
Geplaatst op 14 januari 2017 door E.J. Bron
(Door: Jochen Kopp – Vertaling: E.J. Bron)
Voor het grote aantal van zijn lezers in binnen- en buitenland, voor zijn
vrienden en collega´s is het bijna onvoorstelbaar: Udo Ulfkottes stem is
voorgoed verstomd. Enkele dagen voor zijn 57e verjaardag overleed de
betrokken journalist en schrijver op 13 januari 2017 aan een
hartinfarct. Voor de mensen die hem kenden en waardeerden, kwam dit
nieuws als een schok. Met zijn plotselinge dood verliest iedereen die
een alternatief voor de politieke en publicistische mainstream zocht,
een onverschrokken, moedige protagonist. Kopp Verlag verliest een van
zijn meest succesvolle bestsellerauteurs en ik persoonlijk een goede vriend.
De gepromoveerde politieke wetenschapper werkte vele jaren bij de
buitenlandredactie van de "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Hij
bezocht meer dan 60 landen. Door zijn talloze verblijven in het Nabije
en Midden-Oosten gold hij als voortreffelijk kenner van de situatie in de
islamitische regio. In tegenstelling tot de meeste van zijn critici, die
probeerden zijn werk in diskrediet te brengen, kende Udo Ulfkotte de
islam en veel islamitische landen heel goed. Al in een vroeg stadium
waarschuwde de journalist en schrijver voor een islamisering van
Duitsland en Europa. Veel van hetgeen waarvoor hij in zijn al jaren
geleden gepubliceerde boeken waarschuwde, is nu realiteit.
Udo Ulfkotte publiceerde zijn boeken bij enkele van de meest
gerenommeerde uitgeverijen van Duitsland, de afgelopen jaren
uitsluitend bij Kopp Verlag. Bijna al zijn boeken werden bestsellers. Tot
zijn grootste successen behoorde het in 2014 verschenen boek
"Gekochte journalisten", dat langer dan een jaar op de bestsellerlijst van
"Der Spiegel" stond en in meerdere talen werd vertaald.
Maar Udo Ulfkotte genoot niet alleen aanzien als schrijver en journalist.
Vanwege zijn duidelijke taal en omdat hij nooit een blad voor de mond
nam, werd hij uitgenodigd voor talrijke talkshows op tv en voor
voordrachten. Een van zijn laatste grote optredens was zijn toespraak
op het eerste grote KOPP-congres in Stuttgart in de herfst van 2016, die
veel aandacht kreeg. Bovendien was Ulfkotte al jarenlang de
hoofdredacteur van de informatiedienst "Kopp Exklusiv".

Udo Ulfkotte zich daardoor net zomin afremmen als door de vaak meer
dan oneerlijke aanvallen van zijn tegenstanders. Betrokken zoals altijd
publiceerde hij de afgelopen maanden nog boeken, schreef
krantenartikelen en gaf interviews aan binnenlandse en buitenlandse
media.
Bijna tot de laatste minuut van zijn leven zat Udo Ulfkotte aan zijn
bureau om te werken. Hij wilde nog veel projecten en ideeën realiseren.
Maar toen werd hij plotsklaps uit het leven getrokken. Of, om Friedrich
von Schiller te citeren: "Rasch tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm
keine Frist gegeben; es sturzt ihn mitten aus der Bahn, es reißt ihn fort
vom vollen Leben."
Kopp Verlag, zijn vrienden en collega zullen dierbare herinneringen aan
hem bewaren. Wij nemen onze hoed af uit eerbied voor de overledene.
Jochen Kopp - Rottenburg, januari 2017-01-14
Lees via onderstaande link alle in het Nederlands vertaalde
artikelen van en over dr. Udo Ulfkotte
https://ejbron.wordpress.com/?s=Udo+ulfkotte
Bron artikel:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Jochen Kopp
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com).
---------------------------------------------------------Bron-artikel:
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKJOURN
ALISTENHELDzpDRzozpUDOzpULFKOTTE_DOOR_JEZUITENKRANT_RDzoNL_BELAST
ERD_EN_VERRADEN.html

Hoewel het met zijn gezondheid al enige tijd niet meer zo goed ging, liet
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