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Een Voorwoord van de Voorzitter
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                                                Nr. 5 - juni 2010                

Aan– of afmelden voor de nieuwsbrief:

http://www.dehoogstetijd.info

Naslagwerk voor termen die in De 
Hoogste Tijd regelmatig worden 

gebruikt (door Désirée Röver):
http://www.dehoogstetijd.info/naslag.pdf

Voorwoord van de Voorzitter

Het emotioneel geladen Voorwoord uit de vorige 

Nieuwsbrief heeft veel hartverwarmende reacties op-

geleverd, waarvoor een dankwoord hier op zijn plaats 
is. Vaak is het niet eenvoudig om met verschillende 

petten op artikelen te schrijven. In de rol als voorzit-

ter van het platform een voorwoord schrijven, terwijl 

de mens Luuk de tranen in de ogen staan, heb ik ge-

tracht zo goed mogelijk te verwoorden.

Lezers, voor wie dit Voorwoord hun eerste kennisma-

king met de Nieuwsbrief is (en die zijn er legio, want 

het aantal inschrijvingen voor de Nieuwsbrief blijft 

wekelijks stijgen), wijs ik even op de mogelijkheid om 

op onze website http://www.dehoogstetijd.info oude-

re nieuwsbrieven te downloaden.

Er is door de redactie kei- en keihard gewerkt de af-

gelopen maand. De Chemtrails Special kwam er im-

mers ook nog tussendoor. Nu dan weer de deadline 

voor de nieuwsbrief van juni en er tussendoor de juri-

dische procedures die (te) veel aandacht vragen. Dat 
alles in een dynamische tijdsperiode, waarin de kre-

dietcrisis veel burgers de ogen geopend heeft. Van 

veel kanten hoor ik geluiden, die erop duiden dat de 

topbankiers dit keer hun hand overspeeld lijken te 

hebben met wederom exorbitant hoge bonussen, ter-

wijl aan de andere zijde forse bezuinigingsmaatrege-

len aangekondigd worden voor de gewone burger.

Om die reden kan ik bestaande en nieuwe lezers al-

leen maar vragen: informeer uzelf!!! Geloof niets blin-

delings; zelfs niet van wat u allemaal in deze Nieuws-

brief aantreft. 
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Bezoek onze bronnen, raadpleeg andere bronnen, praat erover in familie-, vrienden- of kennissenkring. Want 

Kennis is inderdaad Macht. De Macht om Goed te doen. Dat beperkt zich zeker niet tot het zetten van een 

kruisje op 9 juni. Informeer uzelf en verbindt u met wat goed voor u voelt. Want we zijn met Velen en met 

Velen kunnen wij de wereld (her)scheppen.

Luuk van Dinter, voorzitter van platform De Hoogste Tijd 

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan minister Klink (VWS) om een kopie van alle 
documenten, die betrekking hebben op de ingrediëntendeclaraties van de vaccins voor de 
Mexicaanse Griep èn de afspraken tussen het ministerie en de vaccinproducenten GSK en Novartis 
over de juridische aansprakelijkheid, indien mensen schade ondervinden door de vaccinaties. 

Omdat minister Klink, tegen het advies van zijn eigen bezwaarschriftcom-
missie in, al 11 maanden weigert documenten openbaar te maken, ligt de 
zaak nu bij de rechtbank in Den Bosch. Deze had uiterlijk 21 mei vonnis 
moeten spreken over de dwangsomregeling en de termijn, waarbinnen de 
minister MOET beslissen. Dat is niet gebeurd. Wel heeft de minister via de 
landsadvocaat aan de rechtbank laten weten, het hele dossier van documen-
ten, nogmaals te bekijken op evt. (gedeeltelijke) openbaarmaking en daar-
over begin juni (naar verwachting) een beslissing te nemen.

Omdat Stralingsarm Nederland in andere procedures af en toe verloren 
heeft, omdat er wettelijke regels overschreden waren, mag van de recht-
bank geëist worden, dat zij zelf die wettelijke regels respecteert. Een al te 
scherp protest bij de president van de rechtbank in Den Bosch zou echter de 
procedure kunnen bemoeilijken en dat is niet iets, waar ik echt op zit te 
wachten. Er wordt nu gewerkt aan een, weliswaar mild geformuleerd, helder 
protest.

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Gezondheidsraad om een kopie van alle 
commissieverslagen, die minister Klink geadviseerd hebben omtrent de Mexicaanse Griep en de Q-
koorts.

De Gezondheidsraad weigert de documenten vrij te geven. Hiertegen liep een bezwaarschriftprocedure bij 
diezelfde Gezondheidsraad. Deze heb ik in moeten trekken, omdat door tijdsgebrek het niet mogelijk bleek 
tijdig voldoende gemotiveerd bezwaar te kunnen maken. Ik overweeg een nieuw WOB-verzoek op een andere 
naam in een andere, niet herkenbare en naar ons WOB-verzoek herleidbare vorm (want een herhaling van 
eenzelfde verzoek is niet toegestaan).

Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan het RIVM om een kopie van alle documenten, die 
betrekking hebben op de contracten en de prijsafspraken met reclamebureau ComBat over de 
propaganda voor de HPV-vaccinatie. 

Het RIVM heeft toegezegd een aantal documenten over het voortraject vrij te willen geven, maar géén con-
tracten en géén financiële gegevens. De laatste week van mei wordt tegen dit besluit een bezwaarschriftproce-
dure gestart. Daarnaast dient(de) op 26 mei een Kort Geding bij de rechtbank in Amsterdam, omdat ComBat 
niet wil dat het RIVM die gegevens vrij zal geven. Mijn inschatting (geschreven op 23-5) is dat dit Kort Geding 
kansloos is, omdat het RIVM een WOB-plichtige instantie is en dat ComBat dit vooraf had kunnen weten. Zulks 
zal ik bij de rechtbank de 26ste ook in mijn Pleidooi naar voren brengen. 

Luuk van Dinter, bestuurslid en juridisch adviseur Stralingsarm Nederland 

Update Juridische Procedures SAN
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Ingezonden stuk

Mijn moeder, die in een bejaardentehuis verblijft, wil ik zo spoedig mogelijk laten overplaatsen naar 
de gevangenis. Of ik gek geworden ben?

Lees en huiver:

 Mijn moeder zit in een kamertje even groot als een cel in de gevangenis.

 Zij krijgt 2x per dag een kopje koffie te drinken, limonade is te duur; zij moet om te eten 
driemaal naar de zaal sukkelen en gewoon eten wat de pot schaft.

 Dokter en medicatie tegen extra betaling.

 Als het mooi weer is mag ze eenmaal per 14 dagen mee gaan wandelen (in de rolstoel), echter alleen als er 
genoeg personeel is, of er per ongeluk een vrijwilliger voorhanden is. Indien er geen vrijwilligers waren die 
zich inzetten voor het goede doel, dan zag het er nog beroerder uit.

 Haren  wassen moet ze door familie laten doen, of er flink voor bijbetalen, maximaal 1x per week even in 
een bad, mits er genoeg personeel is.

 Kleding moet ze zelf kopen.

Ik kan de lijst nog veel langer maken! 
Daarvoor betaalt moeder meer dan 1000 euro per maand, netto wel te verstaan!

Onze gevangenen daarentegen:
- krijgen 3 maal per dag gratis te eten in de cel (keuzemenu).
- mogen alle dagen wandelen en gratis sporten.
- krijgen gratis kleding en die wordt gratis gewassen.
- krijgen gratis methadon en andere medicatie.
- krijgen - op aanvraag - gratis bezoek van een dokter.
- koffie of warm water (in thermoskan) wordt 2 maal per dag gratis gevuld.
- servies en bestek zijn gratis en wordt ook gratis afgewassen.
- hebben gratis tv in de cel met talloze zenders en hoeven hiervoor niet te betalen.
- kunnen indien ze willen werken nog tot 250 euro per maand verdienen.

Er is in de gevangenis meer personeel dan gevangenen. En dat kost de gevangenen 0,00 euro.
Zij moeten streng bewaakt worden of ze gaan lopen! Moeder kan al lang niet meer lopen.
Op het gebied van netheid kan ik in het gevang van de grond eten terwijl bij moeder de stofvlokken al weken 
in de hoekjes blijven liggen.
Vanwege zichzelf vervuilende oudjes, die vaak urenlang in hun luiers met eigen uitwerpselen liggen voordat zij 
verschoond worden, stinkt het bij moeder dag en nacht naar stront en pies.
Dit is geen verwijt aan het personeel. Je kunt geen groot gebouw schoonhouden met maar een paar mensen.
Je kunt geen 57 hulpbehoevende oudjes dag en nacht verzorgen met een paar verpleegsters.
Wat hebben onze oudjes misdaan dat zij daar moeten zitten en hun kinderen moeten bijpassen?
Is er misschien ook prijscontrole in de tehuizen?
Kan iemand mij één beperking opnoemen die een gevangene heeft ten opzichte van onze bejaarde ouders of 
grootouders (behalve "open-deur-dagen") en dat allemaal gratis?
Brave mensen worden gestraft om misdadigers te onderhouden en te belonen - waar zijn ze toch mee bezig!
En dit moeten wij allemaal maar goed vinden?

De harde waarheid
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WIE PRAAT ER IN DIT LAND TOCH STEEDS OVER NORMEN EN WAARDEN?
DAAR IS TOCH AL LANG GEEN SPRAKE MEER VAN.
IK KRIJG MOEDER NIET MEER UITGELEGD DAT ER GEEN GELD MEER IS VOOR PERSONEEL.
ZIJ VRAAGT MIJ DAN HOE HET ZIT MET DE MILJARDENSTEUN AAN BANKEN, DE MANAGERS EN DE BONUS- EN 
GRAAICULTUUR EN DE VERKOOP VAN BIJVOORBEELD ENERGIEBEDRIJVEN AAN HET BUITENLAND. 
GODDANK HEEFT ZIJ NOG GEEN ALZHEIMER EN HEEFT HET GELIJK VOLLEDIG AAN HAAR ZIJDE ALS ZIJ MET 
BETRAAND GEZICHT MOMPELT: "MIJN ZOON, ONS LAND IS TOCH GEWOON VERKWANSELD?"
STA DUS OP EN LAAT NU UW STEM GELDEN! STOP UW OUDERS IN DE CEL!
(Veel beter verzorgd en zij en u betalen niets, nakkes, nada.)
ER IS IMMERS PLAATS GENOEG IN DE GEVANGENISSEN TEN GEVOLGE VAN DIE VERMALEDIJDE 
EN LACHWEKKENDE TAAKSTRAF.
BINNEN AFZIENBARE TIJD ZIJN ER WEER VERKIEZINGEN. DENK OVER BOVENSTAANDE MAAR EENS HEEL 
GOED NA ALS U IN HET STEMHOKJE STAAT.
PER SLOT VAN REKENING WORDT OOK JIJ, NET ALS IEDER ANDER, IEDERE DAG EEN DAGJE OUDER EN KOMT 
EEN VERBLIJF IN EEN BEJAARDENHUIS (OF MISSCHIEN WEL GEVANGENIS) IEDERE DAG EEN 
STAPJE DICHTERBIJ. 

Door Karel D. Jongepier 1936, Spiritueel filosoof/dichter

De mens is net een kosmische bom op zoek naar zijn eigen ontsteking. 
De hel is de stilstaande tijd van de slechtste daad. 
Slechts dat wat de eeuwigheid vergezelt, bestaat. 
Hoe subtieler de krachten, hoe groter hun invloed. 

De ruimte om ons heen is het spiegelbeeld van ons binnenste. 
Toeval is de hand der goden. 
Goden kennen geen angst daarom zijn zij goden. 
Alles wat zich naar binnen richt, richt zich naar buiten. 

De hoogste snelheid is stilstand. 
Alleen als het verstand dienstbaar is aan het hart, dan zal men de zin van alles kennen. 
Wij zijn allen goden in embryonale staat groeiend in de schoot van de tijd, waar wij worden gevoed met de 
liefde van de universele Godheid. 
Het lineaire denken is als een draad die men slechts van punt tot punt placht te meten, alhoewel de draad zich 
tot de mooiste patronen laat vormen. 

Waar niet is strijd, bestrijdt slechts de tijd de onwetendheid. 
Alleen doordat alles één is, is deelbaarheid mogelijk. 
Het is een ernstige illusie te denken, dat we niet met elkaar verbonden zijn. 
Alleen verbeelding verheft ons boven de middelmatigheid. 

Harmonie is weerspiegelende liefde verankerd in vertrouwen. 
Als men het rationele wil ontraadselen botst men op het irrationele, dat als een dwaas te keer gaat en alles 
uiteindelijk weer rationeel maakt door de plaatsgevonden transformatie. 
Het geheim van de tijd ligt in het getal. 
Liefde is onze natuurlijke staat, al het andere is onnatuurlijk. 

De weg van bewustzijn loopt via het hart naar de terugkeer tot de bron. 
Daar waar ruimte is, is gedachte. 

AFORISMEN
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De dauw van de droefheid kan alleen verdampen in het vuur van de liefde. 
Inherent aan onze spirituele ontwikkeling neemt de synchroniciteit toe. 
God denkt niet, maar alle gedachten zijn in hem. 

In het centrum van het moment ligt het mysterie van God verborgen, dat constant zich wil openbaren mits wij 
het toelaten. 
Wie zich kan centreren in het moment, weet zich geborgen in God. 

copyright Karel D. Jongepier MAART 2010

Door Antonius

Waarschijnlijk een beetje vreemde titel, maar aan het einde zal het jullie wel duidelijk worden. 
Vitamines zijn belangrijke en noodzakelijke stoffen voor ons organisme (vita = leven) en we hebben er dage-
lijks een bepaalde hoeveelheid van nodig. Ellen Vader heeft al geschreven over het verbluffende effect van vi-
tamine C op je gezondheid en het vermijden van ziektes als je 1000 mg C per dag neemt. 

Vitamine A is ook een belangrijk vitamine en wel speciaal voor de ogen. 
In het Himalaya gebied wonen miljoenen mensen. In Nepal, een vredig land tegen de bergen, is 1% van de 
bevolking blind door staar, glaucoom of vitamine A gebrek. Van die blinde mensen, kinderen en ouderen, 
woont 92% op het platteland, is 80% van de blindheid te voorkomen en op het geheel valt 60% onder staar. 
Vandaag de dag is staar makkelijk te opereren, zodat mensen snel een groot gedeelte van hun gezichtsvermo-
gen weer terugkrijgen. 

Eind zeventiger jaren hebben gedreven nederlandse oogartsen zich in Nepal vrijwillig ingezet om mensen aan 
staar te opereren; de kosten waren toen zo'n 25 gulden per operatie. Daarvan is een televisiereportage ge-
maakt die als volgt verliep: 
Uit de mistige bergen komt een oude man met een jongetje van 8 jaar hand in hand naar de nederlandse hou-
ten barakken oogkliniek gestrompeld. Ze waren al twee en een halve dag onderweg, lopend met een stok, met 
wat eten en water. De oude man, die weigerde de hand van zijn kleinzoon los te laten, had ernstige staar. Er 
werd besloten om hem de volgende dag te opereren; hij was bevreesd en zijn kleinzoon moest die nacht bij 
hem blijven, want je weet maar nooit in de duisternis met de Berggoden. 
De operatie, een kleine ingreep, verliep vlot en na enkele uren kwam de oogarts terug om het verband eraf te 
halen. De oude man had het handje van zijn kleinzoon stevig omklemd, toen het verband eraf ging, en plotse-
ling schreeuwde hij, half huilend: "ik zie wat licht!" Rustig ging de dokter verder en vroeg wat hij nog meer 
zag: "ik zie mijn kleinzoon met mijn handen, maar ook nu met mijn nieuwe ogen en o, o, wat is het een mooie 
jongen" en hij streelde hem over zijn haar en wilde hem van alle kanten bekijken, met zijn nieuwe ogen, maar 
ook nog met zijn handen, "zijn oude ogen"! 

Langzaam mocht hij opstaan en proberen te lopen, stevig zijn kleinzoon omklemd; na een paar uur met wat 
eten, goede raad en medicijnen gingen ze lopend de mistige bergen weer in, uitgeluid door de medische staf, 
die steeds het jongetje hoorde roepen "Opa, zie je me nog steeds??" "Ja, ja, en wat ben je toch mooi!" 

Bij Antonius, jullie schrijver, zelf slachtoffer van een traumatische cataract, liepen er ook wat druppels naar 
beneden. 

Al die ellende daar kan men voorkomen met de juiste voeding, met vitamine A dat een sleutelrol kan spelen en 
een goede school en medische begeleiding. 

Vitamine A, een sprookje in de Himalaya? 
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Waarom zijn we wel in staat om Irak en Afghanistan plat te gooien met bommen en kunnen of willen we geen 
vitamine A "bombarderen” in die landen of voor groentetuinen met worteltjes zorgen? 

De ogen, één van de meest gecompliceerde organen, nog niet of misschien nooit transplanteerbaar, die te 
moeten missen en constant in de duisternis te moeten leven, de schoonheid van je Lief nooit meer te kunnen 
zien, je kinderen en kleinkinderen niet te zien opgroeien, geen kleurige bloemen en blauwe hemel, en dat vaak 
alleen door een vitamine A gebrek. 

Nil desperandum! Zie verder: http://www.eyecarefoundation.nl

Antonius

Door Jeanette Klein Velderman

Op het artikel “Waarom staat hier gras?” dat in De Hoogste Tijd nieuwsbrief van mei 2010 stond, kwamen heel 
wat reacties binnen.

Het is duidelijk dat er nogal wat mensen zijn die zich zorgen maken over de huidige ontwikkelingen. De stij-
gende olieprijzen, de voedselschaarste, het genetisch manipuleren van onze gewassen, het zijn allemaal rede-
nen om vooral toch eens kritisch naar onze manier van leven te kijken.

Een pasklare oplossing voor de dreigende problemen, bijvoorbeeld van de overheid, is er zomaar niet, we zul-
len er zèlf iets voor moeten doen. We zullen vindingrijk moeten zijn en vooral sámen naar andere manieren 
van leven moeten zoeken.

Maar gelukkig zijn de pioniers al aan de slag!

Over heel de wereld zijn mensen, vaak in groepsverband, aan het proberen hoe ze de veranderingen die nodig 
zijn, het beste kunnen vormgeven.

Te denken valt aan initiatieven als: letskringen, transition towns, ecodorpen, city repair, guerilla gardening, de 
zelfvoorzienende leefhectare, Anastasiadorpen en permacultuur.

Wat al deze initiatieven gemeen hebben is dat ze mensen aansporen om met elkaar en met de natuur samen 
te werken in het voordeel van alle partijen: mensen, dieren, planten en aarde. Het uitputten van de bronnen 
en het vervuilen van ons hele systeem kan niet veel langer meer doorgaan.

Het moet en het kàn ook anders!

In deze en in volgende nieuwsbrieven, gaan we kijken wat er al aan initiatieven is op dit gebied en 
wij vragen u vooral bij te blijven dragen aan dit onderwerp door uw ideeën en tips te mailen naar 
info@dehoogstetijd.info. 

De eerste initiatieven die wij belichten

De eerste initiatieven die wij belichten zijn De Zelfvoorzienende Leefhectare door Mireille Hollaar (zie verderop 
in deze nieuwsbrief) en op de volgende link vindt u een radiointerview dat Henk Mutsaers van Gezondheids-
radio mocht hebben met Douwe Beerda van http://www.permacultuurnederland.org/ over permacultuur en de 
grote voordelen die het biedt voor onder meer de voedselproductie. Dit interview is streaming audio en zal tot 
1 juli 2010 te beluisteren zijn. Hierna wordt het in verband met de grootte van het bestand, van de website 
verwijderd.
http://www.dehoogstetijd.info/nieuwsbrief/juni2010/permacultuur.html 

“Waarom staat hier gras?” (vervolg + reacties)
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Nu eerst de reacties op het eerste artikel.

Na het lezen van je bijdrage over de wereld en de voedselbedeling in de hoogste tijd kan ik het niet laten je 
eventueel iets te bezorgen dat je een beter overzicht kan bezorgen over het bewust gevoerd systeem! Ik wens 
je veel leesgenot.
Het is een probleem waar we enkel ons kunnen in ergeren.
Groeten en tot je dienst,
A.

Hier vindt u het artikel dat genoemd wordt in deze reactie
http://www.tab2000.nl/wehaveachoice/Platform/Enough.pdf
________________________________________________________________________________________

Ik las van Uw idee om overal struiken en bomen neer te zetten. Een heel goed idee denk ik.
Maar op veel plekken is de grond vervuild en de lucht ook.
Heel lang durfde ik niet in mijn tuin iets te telen omdat in het koopcontract stond dat er niets geteeld mocht 
worden. Tot we een onderzoek lieten doen en het er goed uitzag.
Nu ben ik voorzichtig begonnen. Mijn man zei ook: dat zetten ze in een koopcontract zodat als er iets is met 
die grond ze hun handen ervan af kunnen halen. Je was tenslotte toch gewaarschuwd.

Ik ben blij met uw ideeën en uw nieuwsbrief.
Een goede zaak, maar ook ik ben een vreemde eend in de bijt van de familie.
Niemand gelooft mij.
Groetjes,
E
________________________________________________________________________________________

Ik heb dat ook altijd gedacht en mocht van mijn directie op ons waterproduktie bedrijf peren- en appelbomen 
planten in plaats van populieren, maar gemeentes hebben hier geen belangstelling voor. Waarom is mij niet 
helemaal duidelijk. Ik zal het nieuwe college bij ons er eens op attenderen, kijken wat er gebeurt. Wij hebben 
hier wel wat notenbomen staan maar als die rijp zijn, zit er allerlei volk in die bomen, waarbij er nogal wat 
vernield wordt en misschien is dat een reden waarom de gemeenten niet overgaan op fruit-notenbomen.

m.vr.gr. 

J Den Hollander
________________________________________________________________________________________

Beste Jeanette Klein Velderman, 

Oh wat een goed en scherp inzicht.
Inderdaad, de voedselprijzen schieten de pan uit tegenwoordig.
Bij nader intensief onderzoek op diverse vlakken, en dit op dagelijkse basis, maandenlang bij (bio-boeren/
lokale streekgroenten/distributie-centra enz. kwam ik tot 1 vaststelling: WE MOETEN HET ZELF DOEN.
Ze houden ons allemaal voor de gek met misleidingen!
Zelfs al schakel je alle tussenroutes of alle 'olie-verwante' attributen uit, je komt er nog niet.
Zelfs al haal je persoonlijk je groenten/fruit rechtstreeks bij de bio-boeren, met je eigen draagtas en met jouw 
transport, je komt er ook niet.
Zelfs al ga je rechtstreeks bij de toeleverancier (fabrikant of groothandel die de warenhuizen bevoorraadt), 
wel, ook daar kom je er nog niet.
Ik heb het dan nog niet gehad over de prijzen-oorlog die op subtiele wijze doorgevoerd wordt naar de 
consument in grootwarenhuizen (Delhaize/Colruyt)
Zodus ben ik op eigen onderzoek gegaan: micro-organismen bestudeerd en bodemstructuur met al zijn 
volwaardige bouwstoffen en 85 mineralen, kortom de natuurlijke bouwstenen voor onze voeding! 
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Binnenkort hoop ik mijn eigen voorzienigheid te kunnen creëren, ondersteund door de pyramidekrachtvelden 
(electro-magnetisme), voorbereid op wat ons te wachten komt…

MVG
Pascale Pieters
Onafhankelijk researcher
________________________________________________________________________________________

Hallo Jeanette Klein Velderman,

Bij jouw verhaal moest ik denken aan de boeken over Anastasia, een vrouw uit de Taiga in Siberië.

De boeken zijn geschreven door een Russische zakenman, Vladimir Megre.

Hij heeft haar bezocht en alles wat zij hem vertelde en hem heeft laten ervaren opgeschreven. Inmiddels zijn 
er 8 delen (eigenlijk 9; 8I en 8II).

In Drenthe is er zelfs al een start gemaakt om een Anastasia-dorp te maken naar het voorbeeld uit de boeken. 
Ik zou er zelf heel graag aan meedoen, maar op dit moment is het nog niet haalbaar, maar het begin ga ik 
maken door een Cederboom in onze tuin te planten.

GEWELDIGE boeken met veel waarheidsgehalte (intuïtief gevoel!!!) en zeker in Rusland al, zonder en 
met kennis van de boeken, uitgevoerd!

In USA al groepen die gaan starten en één vrouw (gezien op site; ?) is 22 jaar geleden zelf begonnen met 
vragen stellen aan de planten en "goed" luisteren naar de antwoorden. GEEN tv, krant en gelukkig leven in en 
met de natuur!!

Mijn hart maakt een vreugdesprong wanneer ik hierover schrijf en lees in de boeken.

Misschien ontvang ik van jou een reactie terug?!

Warme groet,

Bertina Jansen
________________________________________________________________________________________

Hallo Jeanette,

Je idee spreekt me zeer aan. En eigenlijk is het zo makkelijk te realiseren. Het is een kwestie van doen. De 
natuur houdt zich zelf in stand. Je kunt op allerlei plaatsen zaadjes planten. Van appel, peren, bramen, bessen 
en eventueel ook groentesoorten, verzin het maar. 

Vorige week heb ik van de tomaatjes die ik lekker vond, de pitjes in een bakje met aarde gezet. Gewoon 
binnen, voor het raam. Buiten is het nog te koud. Er staan nu al kleine ieniemienie plantjes stoer op te komen. 
Van komkommer en paprika heb ik dat nu ook gedaan. Zo werkt de natuur toch gewoon! Verder is er veel info 
te vinden op internet. 

Ik heb al eens zaadjes gekocht, maar waarom niet gewoon de pitjes gebruiken? 

Maar goed, in woonwijken bijvoorbeeld zou je met de buurt een grasveld kunnen omtoveren tot een 
gezamenlijke fruit/groente tuin. In overleg met de gemeente misschien? Scheelt hen weer onderhoud.

Alles is zo ontzettend aan regels gebonden, maar misschien is burgerlijke ongehoorzaamheid een goed 
alternatief. Het wordt tijd dat we onze eigen verantwoording oppakken.

Ingrid van der Kleijn
DecoDream
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________________________________________________________________________________________

"Waarom staat hier gras" is me uit het hart gegrepen. Achter mijn tuin en de tuinen van de buren is een heel 
brede grasstrook en dan water. Ik heb gevraagd aan de gemeente of we die grasstrook mochten gebruiken 
voor groenteteelt. Dat mag alleen als iedereen dat wil. Ik woon in een seniorenwoning met veel 80+ers die hun 
tuin al helemaal bestraat hebben omdat ze het tuinieren niet meer aankunnen. Dus gaat het niet door helaas.
Maar alles verandert buitengewoon snel in deze tijd, dus we houden goede moed!

M
________________________________________________________________________________________

Dag Jeanette,
Naar aanleiding van jouw oproep in De Hoogste Tijd stuur ik je 
een brief van Mireille Hollaar die zij destijds als introductie 
schreef aan B&W in Vlaardingen. Zij pleit onder meer voor het 
gebruik van openbare ruimten voor eetbare gewassen, net zoals 
jij een visioen hebt van het gebruik van een braakliggend stuk 
grond. 

Haar brief kan jouw visioen verder inspireren.
hartelijke groet,
C

Noot redactie: Een artikel van genoemde Mireille Hollaar 
met de titel “De zelfvoorzienende Leefhectare) vindt u in 
deze nieuwsbrief.

________________________________________________________________________________________

Hallo Jeanette, 
Wat fijn dat je dit verwoord hebt! Ik ben het van harte met je eens. Zelf gebruiken wij onze voortuin voor 2 
appelbomen, een perenboom en in het najaar komt daar een tweetal pruimenbomen bij. Deze bomen kun je 
relatief klein houden en leveren in de nazomer 2 volle emmers fruit op! Grappig detail is dat het niemand 
opvalt….. In onze achtertuin hebben we een klein stuk als groentetuin gemaakt. Net voldoende voor de echte 
seizoensgroenten. Van aardbeien tot radijs, sla, bonen en natuurlijk courgettes en pompoen. Het gft afval gaat 
op de composthoop, zodat we kunnen recyclen. De pitten drogen we en sturen we op naar Prof Willem van 
Cotthem in België, die deze naar derde wereldlanden doorstuurt, zodat de mensen daar gratis zaad krijgen. Op 
internet is veel info over hem te vinden. 
Zo dragen we een steentje bij aan zelfvoorzienend zijn. Voelt erg goed om te doen; smaakt heerlijk en vraagt 
eigenlijk niets extra… 
Warme groet, 
Cynthia van Asten

Noot redactie: Voor meer informatie over het inzamelen van zaden door Professor Willem van 
Cotthem kunt u kijken op http://zadenvoorleven.wordpress.com/
________________________________________________________________________________________

Hallo Jeanette, 

Het valt mij ook op dat er steeds meer gras groeit en steeds minder voedselrijke bomen, planten en struiken. 
Bij ons in de buurt waren recentelijk nog rozebottelstruiken. Deze zijn weggesnoeid. Dit is niet een op zich 
staand voorbeeld. Het valt mij op dat er steeds meer voedselrijk gewas wordt weggesnoeid.
Zo worden we steeds meer "afhankelijk" van de voedselproducenten. 
Want stel je voor dat de burgers zelf voedsel uit de natuur gaan halen. 

Peter
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Door Luuk van Dinter

De laatste tijd lijkt de mediastilte rondom de Bilderberg groep doorbroken te worden door het vasthoudende 
karakter van met name internetblogs en websites. Het aantal treffers in een zoekmachine op het woord “bil-
derberg” loopt in de duizenden.

Met dit artikel is het geenszins de bedoeling om hetzij een volledig feitenrelaas van deze historische gebeur-
tenis te geven, noch in te gaan op allerlei speculaties van het doel van de jaarlijkse Bilderbergconferentie.

Maar omdat de bijeenkomst van de elite uit de politieke we-
reld, de wetenschap en het bedrijfsleven er steeds minder in 
slaagt om de aandacht van de media voor dit jaarlijkse ge-
beuren te censureren, is het goed er kort bij stil te staan.

De conferentie, die dit jaar van 3-6 juni gehouden wordt in 
het nabij Barcelona gelegen Sitges, vond voor het eerst plaats 
in 1954 in het Bilberghotel in Wageningen. Hieraan heeft de 
groepering ook zijn naam te danken. Medeoprichter was prins 
Bernhard, samen met Jozef Reitinger en David Rockefeller. 
Het koningshuis heeft, bij monde van de Rijksvoorlichtings-
dienst altijd de betrokkenheid met de Bilderberggroep ont-
kend en op navolgbare wijze de jaarlijkse aanwezigheid van 
prins Bernhard en later ook koningin Beatrix, soms vergezeld 
door een der prinsen, uit de media weten te houden.

Omdat er vraagtekens gezet kunnen (en moeten) worden 
over het democratisch gehalte van een geheime bijeenkomst 
van zoveel belangrijke mensen op een Bilderbergconferentie, 
verdienen de pogingen van undercover actievoerders om lo-
catie, tijdstip en namen van deelnemers naar buiten te bren-

gen, diep respect. Om die reden zal dit artikel ook 
via een persbericht aan alle media in Nederland ge-
zonden worden met de vriendelijke vraag of men óók 
aandacht wil schenken aan de aanstaande bijeen-
komst in Spanje, cq. of de betreffende redactie wil 
aangeven, waarom men over zo’n belangrijk evene-
ment niet wil berichten.

Dat geeft U, waarde lezer(es), de mogelijkheid 
om in uw favoriete krant na te gaan of en wat 
er bericht wordt. En als U ons wilt tippen, als er 
in Uw krant niks over bericht wordt, kunnen wij 
werken aan een lijstje van kranten, die hun 
lezers niet willen informeren als zoveel belang-
rijke wetenschappers, politici en topdirecteuren 
bijeenkomen met een geheime agenda.   

U kunt ons mailen op bilderberg@dehoogstetijd.info

De Bilderberg-conferenties
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Door Mireille Hollaar 

De nieuwsbrief van "De Hoogste Tijd" heb ik gelezen en ook "Waarom groeit hier gras" van Jeanette Klein 
Velderman. 
Hopelijk beginnen jullie en jullie stadsgenoten ook zeer spoedig in de gras- en  gemeenteplantsoenen, in jullie 
voor- en achtertuinen, dat is snel nodig, overal. 

Uitleg over een Zelfvoorzienende Leefhectare
Een Zelfvoorzienende Leefhectare is 1 hectare grond, waarop u met uw gezin zelfvoorzienend, in harmonie met 
de natuur direct aan huis en ook met uw eigen zuivere water en voeding, kunt leven, wonen en werken. 
Deze uitleg krijgt u tijdens een rondleiding op een Zelfvoorzienende Leefhectare te Scheveningen, Den Haag, 
waarbij moeders met baby en/of grotere kinderen van harte welkom zijn. 

Wij adviseren over een permacultuurbenadering voor uw Zelfvoorzienende Leefhectare, of uw huidige voor- of 
achtertuin, waarbij u de bomen kan laten staan. 

Wij geven ook een permacultuuradvies voor het gemeenteplantsoen vlakbij uw huis, wanneer u samen met uw 
kinderen en buurtbewoners in het gemeenteplantsoen uw biologische voeding wilt kweken, u vrij wilt zijn van 
genetische manipulatie en minder afhankelijk van supermarkt, olie en import, u de sociale contacten in uw 
straat of wijk wilt verbeteren en u overlast, uitlaatgassen, vervuiling en narigheid op straat wilt verminderen. 

In Den Haag hebben wij, middels een brief met verzamelde handtekeningen van bewoners die in een bepaald 
gemeenteplantsoen willen beginnen, de medewerking van de wethouder gekregen en heeft hij voor dat 
gemeenteplantsoen reeds bodemonderzoek uit laten voeren met positieve uitkomst. 
Binnenkort vangen wij in dat gemeenteplantsoen aan om vanuit de permacultuurtechnieken inwoners van de 
stad in hun eigen gemeenteplantsoen voedsel, kruiden, bloemen, regenwateropvang, waterzuivering en 
wormenbak te laten realiseren met daarbij een ecologische, zichzelf uitzaaiende oogsttuin. 

In Den Haag kan dit nu in iedere wijk, in ieder gemeenteplantsoen. 
Uzelf kunt zo’n initatief natuurlijk ook voor elkaar krijgen op de plek waar u woont. Via www.permacultuur.eu 
nodigt u iemand uit die de permacultuurjaaropleiding gedaan heeft om les te geven, of u of een andere 
inwoner uit de straat volgt die opleiding. Of u schaft permacultuurboekjes aan, bijvoorbeeld via 
http://www.omslag.nl: "Permacultuur; ontwerpen met de Natuur" van Douwe Beerda en begint met elkaar. 

Wij kunnen ook een permacultuuradvies geven aan boeren die met hun vlees- of melkboerderij willen 
omschakelen naar een “Zelfvoorzienend Leefhectarendorp”. 

Ecologische projecten van Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren: 
http://www.dehoogstetijd.info/2010/0601.html

Voor sfeerbeelden van zelfvoorzienender leven, zie de website van het volgende initiatief dat overeenkomsten 
heeft met zelfvoorzienende leefhectaren/dorpen: 
http://www.ekodoarpfryslan.nl/ 

Meer Permacultuur in Den Haag: 
http://www.gezondegronden.nl 
http://www.gezondegronden.nl/permacultuurjaar2009-2010.htm 
http://www.permacultuur.nu/joomla/ 

Mireille Hollaar—Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren 

De Zelfvoorzienende Leefhectare 
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Door René Tissen 
Business Universiteit Nyenrode 

De afgelopen week keek ik behoorlijk op van harde cijfers van de Bank voor Internationale Betalingen over de 
risico’s van Nederlandse banken in de PIIGs-landen. In Griekenland zitten we voor zo’n 11 miljard euro. 
Terecht maken we ons daarover grote zorgen. 

Zorgen 
Over Ierland maken we ons eigenlijk geen zorgen. Dat zou wel moeten. Want in Ierland zitten we voor 30 mil-
jard. Ik schrijf hier bewust ‘we’ want in geval van nood springt de belastingbetaler bij. In Ierland is de nood 
hoog, maar klotst het water nog net niet over de rand. Kwestie van tijd. In Portugal, ook zo’n kanshebber op 
megaproblemen, bedraagt het uitstaande risico 12 miljard euro, zo’n beetje de omvang van het risico van Grie-
kenland. Ik ga nog even door. In Italië, dat ogenschijnlijk gezond is, liggen de belangen nog gevoeliger. Daar 
zitten de banken voor 68 miljard Euro in. Iedere burgereconoom die recent een keer in Italië is geweest weet 
dat het land dik in de problemen verkeert. Dat was al zo toen ABN-Amro het Italiaanse Antonveneta overnam. 
Sindsdien is het alleen nog maar erger geworden. 

Harde klappen 
Dan komt nu de klapper. Spanje. De Nederlandse bankensector loopt voor het lieve sommetje van 120 miljard 
euro risico in dit zongerijpte land. Even slikken. Dat betekent maar één ding. Als Spanje failliet gaat – het 
wordt stelselmatig ontkend - gaat Nederland er rechtstreeks achteraan. Dan zijn ook wij failliet. De cijfers die 
ik noem zijn feitelijk. Het risico op problemen is een inschatting. Diepgaande psychoanalyse is echter niet 
noodzakelijk om te weten dat Spanje aan de vooravond van een bankroet staat. De natie is geheel werkloos –
want met 20-25% ben je dat - terwijl de persoonlijke schuldenlast van de bevolking astronomisch is. Zonder 
werk en zonder geld komt een land er niet bovenop. Zo simpel is het. 

Probleemlanden 
De Nederlandse blootstelling aan deze probleemlanden – totaal zo’n 250 miljard euro - verbleekt bij het risico 
dat Duitsland en Frankrijk lopen. Die gaan snel richting het biljoen. Tot op heden wordt de mogelijkheid van 
een faillissement van deze als gezond gekenmerkte Eurolanden – inclusief Nederland - als onzinnig van de 
hand gewezen en toch is het dat niet. Uit de moderne ondernemingspraktijk weten we dat het gooien van goed 
geld (van gezonde landen) naar kwaad geld (van zieke landen) niet leidt tot genezing maar juist tot het tegen-
overgestelde. Beide ondernemingen (landen) komen er slechter voor te staan. In het ergste geval – en dat is 
nu aan de orde - gaan alle partijen eraan. Omdat ze van binnenuit (de banken) worden uitgehold. Dat is erger 
dan aangevallen worden. 

Nationalisatie 
Dit weekeinde meldde oud Minister Bos dat hij al in een vroeg stadium had overwogen om alle Nederlandse 
banken te nationaliseren. Even bij stilstaan. Wat een slechte minister. Hij had zelfs ABN-Amro en Fortis nooit 
mogen nationaliseren. Dat avontuur gaat Nederland nog veel geld kosten. Voorlopig constateer ik dat wij in 
Nederland géén idee hebben hoe te reageren op de noodsituatie die in de PIIGS-landen momenteel ontstaat. 
Wij lopen braaf achter Europa en het IMF aan. Rechtstreeks richting de afgrond. Angela Merkel had voet bij 
stuk moeten houden. Dan had Griekenland in één keer door de zure appel heen moeten bijten en uit moeten 
treden. In Nederland moeten we ook leren. Namelijk dat het beter is om ongezonde banken failliet te laten 
gaan. Dan houden we namelijk een gezonde economie over. Een nieuwe bank kan iedereen beginnen. Een 
nieuwe economie niet. 

Bron: 
http://www.dehoogstetijd.info/2010/0602.html

Harde cijfers 
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Door Ron Fonteine 

Soms is het wel eens leuk om naar het gedrag van mensen te kijken. Mooi voorbeeld was natuurlijk de laatste 
dodenherdenking op de Dam. Je ziet dan goed het effect van massahysterie. Mensen weten niet wat er mis is, 
maar gaan toch rennen en lopen desnoods kinderen onder de voet. 

Aan de andere kant kennen we situaties waarbij mensen iemand gewoon laten verdrinken en als groep blijven 
toekijken en niets doen. Op 5 mei een mooi voorbeeld van kuddegedrag. Bij ons worden de kliko’s geleegd op 
woensdag. Dus even de lijst van de gemeente erbij gehaald en daaruit blijkt dat de ophaaldag verschoven is 
naar 8 mei. 
Tot mijn verbazing zie ik donderdagmorgen 6 mei de eerste kliko op straat verschijnen. Ben benieuwd hoe de 
rest van de straat reageert. En ja hoor, binnen een uur staan er 5 containers bij, dus 5 van de 8 bewoners vol-
gen meteen het voorbeeld van de eerste bewoner die waarschijnlijk niet weet wanneer de gemeente komt. De 
rest baseert zijn oordeel dus op een verkeerde keuze van een ander. Het aantal kliko's groeit, dus zullen de 
twijfelaars dan toch maar in het verhaal meegaan omdat ze denken dat ze het blijkbaar mis hebben en sluiten 
zich alsnog bij de kudde aan. 
Ik vertik het uiteraard, want ik heb de feiten gecontroleerd en ga niet mee in dit kuddegedrag. 

Dit gedrag zie je dus dagelijks met 
voeding. We hebben ooit gehoord 
dat eieren slecht voor ons cholesterol 
zouden zijn, dus blijft dit foute ver-
haal al sinds de jaren zeventig door-
slepen. 

De grote kudde verdiept zich niet in 
voeding, dus volgt de rest de kudde 
ook maar. Als een klein clubje zegt 
dat verzadigde vetten slecht zijn dan 
komen er schaapjes die dat kleine 
clubje verafgoden, zeg maar de 
groupies van de gevestigde orde en 
deze trekken de rest van de kudde 
mee in het verhaal. 

En als je het maar lang genoeg vol-
houdt dan gaat de meerderheid mee. 
Dat zie je in elke oorlog en bij elke 
propagandacampagne. De rest van 

de kudde gaat echter zelf op onderzoek, leest de andere kant van het verhaal en laat zich niet als lemmings 
leiden door clubjes, vaak zwaar gesponsord door multinationals, die niets aan de basisproducten zoals room-
boter, noten, fruit en groente kunnen verdienen. 
Dus wordt er een nieuw "gezonder" geraffineerd product bedacht en de oude oerversie gedemoniseerd. Je 
huurt dan een dikke bekende Nederlander in die meewerkt aan de propaganda voor deze superboter en de 
meerderheid van de kudde slikt dit weer als oude koek. Triest dat zo'n persoon zich hiervoor leent, maar de 
kachel moet branden en geld is snel verdiend. 

Als mensen wel eens tegen Mike zeggen dat rood vlees, eieren, verzadigde vetten etc slecht zijn dan zegt Mike 
altijd, welk rood vlees, welke eieren, welke vetten. Je zult je daar eerst in moeten verdiepen voor je dit soort 
uitspraken kunt doen. 

Kuddedieren 
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Een stukje ellendevlees van een varken uit een betonnen doodskist, zwaar onder de antibiotica en MRSA bac-
terie, kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld een stuk wildernisvlees van een dier dat iedere dag geniet van 
een mooi stuk natuurgebied en niet wordt vetgemest met omega 6 vetten en stress. 

Als je gezond wilt worden/blijven, dan ver wegblijven van propaganda van de overheid, industrie en clubs als 
het Voedingscentrum. Gewoon je kennis vergroten en teruggaan naar de basisvoeding zoals de mensheid al 
miljoenen jaren heeft gedaan. Pas toen de industrie onze voeding mismaakte, ging het mis. We zijn verslaafde 
junkies geworden die ons op de been moeten houden met snelle suikers, medicatie, pepmiddelen als cola, kof-
fie en alcohol, onze eetlust opjagen met geraffineerd zout en smaakversterkers en onze hormonen naar de 
filistijnen helpen met de pil, plastic flesjes, cosmetica, schoonmaakmiddelen etc. 

Wees geen schaap, vergroot je kennis. Dit is je wapen tegen een ziekmakende industrie die de grootste 
bedreiging is voor de mens. 

Niet terrorisme, niet schurkenstaatjes, nee, de echte bedreiging komt van gewetenloze bedrijven die voeding 
manipuleren (gentech), raffineren, of die de dagelijkse cocktail produceren van chemicaliën en farmaceutische 
middelen die vele generaties ziek, afhankelijk en dom zullen maken. 

De overheid vindt het prima, zolang wij maar produceren en consumeren. En word je ziek, dan komen de kos-
ten voor rekening van de kudde en niet van de vervuilers. Die lachen zich kapot om zoveel goedgelovige volge-
lingen, verslaafd aan hun verslavende chemische wondermiddelen. Ik vraag me nog altijd af waarom zware 
mensen light-producten kopen, ze weten dat het niet werkt en toch iedere dag weer in het karretje. 

Dat ze juist de vetste producten moeten eten en dat juist die vetarme producten ervoor zorgen dat ze nog 
meer suikers eten en zo altijd honger hebben, wil er na al die vetarme propaganda niet in. Vet is cruciaal voor 
je hormonen, verzadiging en hersenen. Je lichaam schreeuwt om vet. Door de suikers loop je rond met een 
batterij om je middel, maar iedere keer dat je suikers eet en insuline aanmaakt wordt dit depot uitgeschakeld 
en kun je de energie niet vrijmaken. 

Wil je een andere weg volgen, dan doen wij ons best je te informeren over de andere kant van het verhaal. 
Laat je niet gek maken, gebruik je gezonde verstand. 

Ron Fonteine http://www.leefbewust.com
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Samenvatting van de campagne

Onjuist toegepaste EU wetgeving walst de oude en effectieve medicinale culturen plat, zoals Ayurveda. 
Bepaalde kruidenmengsels en producten die hoge doses vitamine en mineralen bevatten, zullen verboden 
worden. 
De macht van de Human Medicinal Products Directive (HMPD, ofwel Wetgeving over Medicale Producten voor 
Menselijk gebruik), die ogenschijnlijk is opgesteld om consumenten te beschermen tegen medische missers 
zoals de thalidomide tragedie, wordt nu zo breed gebruikt dat het voedsel, kruiden en voedingsstoffen – zelfs 
water—als medicinaal kan betitelen. 
Veel kruidenproducten worden daarom beoordeeld op onjuiste farmaceutische criteria en niet door kundige 
medicinale kruidenspecialisten en anderen met gedegen kennis op het gebied van traditionele medicijnen. 
De kosten om te kunnen voldoen aan deze pro-farma eisen, zijn voor de meeste kleine en middelgrote 
bedrijven onevenredig hoog en ook voor kruidenleveranciers en kleine kruidenproducerende bedrijven buiten 
de EU zal dit grote gevolgen hebben.

Lees verder op deze link:
http://www.dehoogstetijd.info/2010/0603.html

Europa wil traditionele Oosterse geneeswijzen verbannen

Door Ans Reurekas 

Goedemiddag! 

Nu algemeen, zelfs via de mainstream media, bekend is gemaakt dat de druk op de Europese economie afste-
vent op een ongekend en onbeheersbaar niveau, ontstaan wereldwijd initiatieven die oplossingen bieden. 
Hieronder valt ook de Lotusbank. Op zaterdag 5 juni wordt dit initiatief geïntroduceerd door Otto van Nieuwen-
huijze. 

Welkom bij de opening van de LotusBank 
Het is een ongekende soort bank. 
Daar is alles gebaseerd op eigenWaarde en respect. 
Degenen die meedoen zijn eigenaar van de bank, en maken hun eigen geld. 
De Lotusbank is een verkenningstocht, een ontdekkingsproject. 
Verschillende sprekers vertellen over hun ervaringen met andere vormen van geld. 
In Nederland is al veel ervarting met eigen/locale uitruilsystemen. 
In de Lotusbank komen al die gedachten samen, om onze beleving van (w)aarde te herstellen. 
Neem je vragen en gedachten mee; en nodig vrienden en bekenden uit. 
De problemen die we nu zien in het instorten van de waarde van geld hebben een oplossing. 
Het probleem is dat dit geld wordt gemaakt door bankiers; van privé bedrijven, de banken. 
Geld is een uitruilsystem, gebaseerd op vertrouwen en inzet van andere mensen. 
Als je dat principe doorziet, kan je je eigen geld maken, en je eigen bank zijn. 

De LotusBank is opgezet als oefening om dat principe te verkennen. 
Het is een samenwerk-webzaait, waarin je geldige afspraken kan maken. 
Deze gemeenschap staat open voor soevereinen: met verantwoordelijkheid voor eigen leven. 
Wat dat is en hoe dat werkt is onderwerp van deze bijeenkomst. 

DE LOTUSBANK
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Zaterdag 5 juni: van 11.00 uur tot 17/18.00 uur bij: De Lezing - Stormvogelweg 1 (v/h Havikweg 1), 2106 AR 
Heemstede 
Parkeermogelijkeid aanwezig 
Openbaar vervoer: vanaf NS station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen, de 1e straat rechts = 
Stormvogelweg 1 (2 min.) 
Entree € 15,- per persoon. 
Lunch zelf mee te nemen; koffie, thee, water en koek zijn aanwezig. 
Graag van te voren dit melden op inschrijfformulier http://www.delezing.nl/agenda 

Welkom! 
Hartelijke groet: Ans Reurekas 
http://www.kesnl.nl 

Bijdrage van Antonius

Regelmatig duiken er berichten op over Monsanto en aanverwante multinationals omtrent hun producten, die 
levensbedreigend zouden zijn voor de mensheid.

Terecht of onterecht??? 

Beide! Laatst was er weer eens een artikel over het inspuiten van koeien om zo de melkproductie te verhogen. 
Het product, BST (bovine-somatropine) is gebaseerd op het natuurlijke hormoon, dat koeien zelf produceren 
voor hun dagelijkse melkproductie en door het te synthetiseren en bij koeien in te spuiten, levert Bertha tot 
10% meer melk per dag!

Theoretisch gezien uitstekend: minder koeien, minder "uitlaatgassen" die de ozonlaag aantasten, minder mest-
problemen! Maar is het wel gezond?? Veel milieugroepen proberen constant te bewijzen dat die "Monsanto 
melk" kankerverwekkend is, zonder echt met bewijzen te komen. 

Maar ook zij, die regelmatig alles wat nieuw is, bekritiseren kunnen gerust zijn; het "Monsanto melk" concept 
werd in de tachtiger jaren al door het eigen Monsanto personeel naar de prullenbak verwezen en zal in Europa 
ook geen poot aan de grond krijgen. Ook in de Verenigde Staten wordt het slechts sporadisch verkocht.

Dus weer paniek voor niets; maar als oud medewerker van Monsanto wil ik u toch informeren, dat Monsanto 
en alle andere firma's, zoals Bill Gates' Microsoft en farmaceutische multinationals, grotendeels producten op 
de markt brengen, die wij, de Mensheid, denken nodig te hebben om ons gelukkig te voelen.

Aanstootgevend? Nee, wij willen allen goedkope T-shirts uit China, sportschoenen uit Indonesië, electronische 
apparatuur uit Japan en Korea, mooie auto's, 2 maal vakantie per jaar. Dus geven wij aan de industrie tekens, 
dat er voor ons "iets" ontwikkeld moet worden!

Bill Gates is schatrijk geworden omdat wij allen graag computeren, daar graag voor betalen en de gratis soft-
ware van Linux onwetend weigeren.

Monsanto heeft bijna nooit zelf ideeën gehad en deze in commerciële producten omgezet. De meeste nieuwe 
producten ontstaan door nauwe samenwerking met regeringsinstanties, menslievende en milieuvriendelijke 
organisaties en pas daarna wordt een intens marktplan opgezet om zo'n product te ontwikkelen! Ander voor-
beeld is dat de farmaceutische industrie doorgaat met medicijnen via vaccinaties toe te dienen, een nieuwe 
technologie om zo de wankele concurrentie van "veilige" generieke medicijnen uit India en China de kop in te 
drukken!

Maar goed, terug naar Monsanto, ook hier werden de GMO gewassen niet voor hun eigen plezier ontwikkeld; 
met alle mogelijke regeringsinstanties zijn deze producten op de markt gekomen, om enigszins in de nabije 

Monsanto, het Zwarte Schaap
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toekomst het hoofd te bieden aan de nijpende voedselproductie op onze aardkloot. Shocking? Nee, want de 
huidige mensheid ligt voor de TV, is werkschuw en plant zich voor zijn eigen seksuele plezier ongestoord voort. 
Dus op naar de 10 miljard mensen, voer voor Monsanto en vele andere multinationals om de mensheid schrik 
aan te jagen voor hun eigen voedsel.

Een ander voorbeeld, terugkomende op "Monsanto's-Melk-Koe"; lieve mensen en speciaal jullie uit de 
alternatieve beweging: melk is NIET goed voor de mensen! 

Melk wordt door de koe geproduceerd voor haar kalveren; jonge kinderen hebben er baat bij om zo hun 
calcium naar binnen te krijgen, maar dan stoppen ermee, daar melk door ons mensen slecht verteerd wordt en 
de hoofdoorzaak is van alle mogelijke reumatische aandoeningen en andere spijsverteringsproblemen.

Maar we gaan door met melk drinken, kiezen uit honderden toetjes, eten kaas en gaan dan naar de arts voor 
gewrichtspijnen en komen trots terug met een recept voor NAISD oftewel Celebrix (alweer een uitstekend Mon-
santo gelieerd product) tegen de pijn en een paar maanden later melden we de dokter dat het iets beter gaat, 
maar wat maagklachten, dus maagzuurremmers , een totaal onnodig product, maar het eerste medicijn uit de 
tachtiger jaren, dat door de jaarlijkse 1 miljard dollargrens schoot.

Liever veel medicijnen dan ons leven en/of eetpatroon veranderen!

Dus koren op de molen voor Monsanto en anderen om nieuwe producten te ontwikkelen om ons, de Mensheid 
toch zo gelukkig mogelijk te maken en te houden, want dat betekent: "Kassa" .

En dankzij Bill Gates' Microsoft kunnen we dat alles thuis met een glas melk opzoeken en bekritiseren. 

Het Nieuwe Europa: 1/3 van de bevolking zit thuis (gepensioneerd, ziek, werkeloos of allochtoon), 1/3 werkt in 
de zorg of dienstverlening en als laatste: 1/3 produceert in een kwijnende industrie, die naar de goedkope 
landen wil verhuizen!

Honi Soit qui Mal Y Pense

Bijdrage Guido Jonkers 

Dit artikel verscheen onlangs in het Financieële Dagblad en laat niet alleen inhoudelijk de belachelijke gang van 
zaken zien, zoals een MINISTER die meende te moeten volgen. Het artikel laat ook zien dat de vraagtekens die 
wij, en een aantal andere alternatieve sites al die tijd hadden, inmiddels ook worden gezet door de Main-
StreamMedia, waar je het FD toch wel bij kunt rekenen. 

Wat mij nog steeds bijstaat is het Lee Towers-juichgebaar dat dierenarts en vaccinexpert, Dr. Ab Osterhaus 
meende te moeten maken, en wat te zien is in de documentaire die op TV verscheen, toen hij per SMS het be-
richt te zien kreeg op zijn mobiele telefoon, dat de overheid 34 miljoen vaccins had besteld... 

Tot op de dag van vandaag snappen wij niet, waarom Ab Osterhaus dáár nou zó blij over moest zijn. “YES!” Is 
dat een normale reactie voor een viroloog, die als belangrijkste persoon in Nederland een epidemie/pandemie 
heeft voorspeld, en de overheid in feite waarschuwt..?

Een normale reactie was immers geen blije geweest, maar een knik of een geëmotioneerde tekst. Maar nu 
juichte deze man alsof hij er zelf heel veel beter van werd, vergeef ons de interpretatie.

De Mexicaanse griep brengt gemoederen in Europa in beweging, maar Haagse politici zwijgen als het graf. De 
Raad van Europa, het onderzoeksorgaan van het Europees Parlement, is kritisch over de aanpak van de Mexi-
caanse griep door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De Raad heeft de afgelopen weken verklaringen van betrokkenen uit politiek, industrie en de WHO opgetekend. 

BELEID GRIEPPANDEMIE RUIKT VERDACHT
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De conclusies, vervat in een uitgelekt conceptrapport, zijn ongemeen hard:

Lees verder: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/beleid-grieppandemie-ruikt-verdacht

BELANGRIJK INTERNATIONAAL OPSPORINGSBERICHT ! 

Op 17 augustus 2009 heb ik een klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter Jean-
Claude Claeys van Gent (België ) wegens het opzettelijk en systematisch in de atmosfeer brengen van chemi-
sche en biologische stoffen die nefast zijn voor de volksgezondheid. 
Hiervoor is een dossier geopend met als referte 185/09. 

Kort daarna ben ik gestart met de burgerbeweging Belfort-group, waarmee ik op 29 mei een internationaal 
symposium over dit onderwerp organiseer. 

Het zal ook voor de toekomst belangrijk zijn om op verschillende manieren druk te blijven uitoefenen. 

Een mogelijkheid is klacht neer te leggen bij de politie, die men verplicht is in een pv te noteren ! Vraag ook dit 
pv te laten linken aan mijn klacht van bij de onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys, Opgeëistenlaan 40 1/B te 
9000 Gent (dossiernummer 185/09 ). 

Tracht hierbij zo nauwkeurig mogelijk te zijn : op welke plaats je tussen welk tijdstip ( uur en minuten ) 
'sproei'-vliegtuigen' hebt zien passeren vanuit windrichting X naar windrichting Y. 

Je medewerking is heel belangrijk om de maatschappelijke druk te helpen opvoeren. 
Wij danken je bij voorbaat voor uw moedige en vastberaden bijdrage tot het verdrijven van de chemtrails. 

Combattieve groet,  
Peter Vereecke 

BELFORT-group 

Citizens in action 
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Bijdrage van Antonius

Vroeger was alles beter! En jullie geloven dat? 

Ik werkte op het laboratorium van Drukkerij de Spaarnestad in Haarlem, een uiterst rooms-katholieke instel-
ling, gezegend en wel door de bisschop van Haarlem bij de opening en drukkerij/ uitgeverij van de weekbladen 
Panorama, Libelle, Katholieke Illustratie en Sjors en Sjimmie. Zoals gezegd uiterst katholiek en sociaal, soms 
bij het wisselen van de ploegendienst zag je dat er meer kneuzen de drukkerij in en uit liepen dan bij de soci-
ale instelling van Nazorg. 

Maar goed, onze taak op het laboratorium was om alle fotografische, galvanische baden te controleren en een 
oog (niet meer dan dat) op de bodem- luchtvervuiling te houden. Soms een ondankbare taak, daar er regelma-
tig een koper- of chroombad, gebruikt voor het galvaniseren van de diepdrukcilinders, eenvoudig het riool in 
werd gekieperd. Dit resulteerde dan in een uitermate schoonbeitsen van het haarlemse riool, het aantasten 
van de betonnen rioolbuizen en het uitroeien van alle vissen in Haarlem's beroemdste rivier "Het Spaarne", en 
wel zodanig dat mijn vader, berucht en beroemd sportvisser, zijn visstek in Spaarndam voor enige weken 
moest opgeven daar het 6-waardige chroom, een uiterst giftig zwaar metaal, de vissen ilico presto naar de 
hemel had verwezen, een waarlijk roomse daad van dierenliefde. 

De fixeerbaden van de fotografie werden wel bewaard, daar het opgeloste zilver gemakkelijk verwijderd kon 
worden en verkocht werd, daar de bisschoppelijke miswijn toch van een bijzonder goed jaar diende te zijn. Ook 
in die tijd, einde '60, begin '70er jaren, begon men in Haarlem aan een biologische waterzuivering te denken, 
een unicum, maar de gemeente was toen zéér bevreesd voor de zware metalen (chroom, koper, lood, ijzer en 
zilver) van de Spaarnestad, echter niet voor het surplus aan laboratoriumvergif; herinner mij een grote partij 
kaliumfluoride gekenmerkt met doodskop, dat plots van de gemeente zo het riool in mocht: omdat fluor toen in 
de mode was tegen tandbederf. Gelukkig hadden we onze haarlemse medestrijder en mijn privé-arts dr. Hans 
Moolenburgh om verder onheil van fluorverbindingen in het drinkwater te kieperen te doen stoppen. 

Werd er dan niets aan de gezondheid van het personeel gedaan? Jawel, ik zei toch: de Spaarnestad was een 
sociale, roomse instelling, dus verschillende afdelingen die met chemicaliën of lood werkten, die mensen kre-
gen per dag een halve liter melk en een vitamine C pil (25 mg) in de winter. Het personeel van de diepdruk-
kerij en inktverzorging dat soms laveloos op de grond lagen, bedweld door de giftige tolueendampen, mocht 
een kwartiertje de buitenlucht in. 

Later verhuisde de drukkerij naar de Waarderpolder in een nieuw gebouw als deel van het VNU-concern en 
werd het langzaam toch beter. Ook werd in die tijd het loodzetten totaal overboord gegooid, daar er geleidelijk 
aan foto-zet computers in de zetterij werden gebruikt. 

Eén schandaal, waar ik Antonius het nog steeds moeilijk mee heb, was het opstarten van Cibachrome, een 
kleurcontrolesysteem van Ciba-Geigy, u weet wel die zwitsers! Ik wist dat de gebruikte chemicaliën voor dat 
procedé giftig waren, maar na een wel zéér hartelijk en volledig betaald verblijf in Fribourg-CH werd mij nog 
maar eens verteld, dat het wel mee viel. In 1973 hebben we Nederland verlaten en zijn naar België vertrokken 
om bij Monsanto te gaan werken. 

Toen, einde jaren '80, had ik na een gedegen chemische opleiding bij Monsanto betreffende het gevaar en de 
veiligheid van chemicaliën eindelijk door, dat er één fotografisch bad voor het Ciba-Chrome procedé uiterst 
giftig was. Paul, mijn beste hippie- en muziekvriend die het ontwikkelsysteem bediende, is in 1991 aan een 
plotselinge hersenbloeding overleden. Fred van het laboratorium en analist voor de Ciba-baden overleed in 
1998 aan leverkanker en Simon, ook analist, overleed in 2003 aan een hersentumor. Alle drie waren regel-
matig met die chemicaliën in contact, waarvan Paul dagelijks. 

Vroeger was alles beter! 
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Mijn goede vriend Paul voelde wat er aan de hand was, ik heb nog enige zaken voor zijn dood voor hem mogen 
uitzoeken; hij heeft dit de directie en de bedrijfsarts toen voorgelegd aan de hand van mijn oude lab rappor-
ten. Helaas, alles was plotseling vernietigd! 
Ciba-Geigy heeft zijn formules gewijzigd of zoals de Belg zegt: opgeschoond! 

Die goeie oude tijd: echt niet, als je daardoor drie vrienden verliest!

Door Douwe Beerda

Oh jee oh jee, je hoopt natuurlijk dat zo een bericht nooit nodig zou zijn, maar helaas. Gisteren was ik op een 
politieke discussieavond over ontwikkelingssamenwerking en daar ging het ook over landbouw. Wat jammer 
was, is dat bijna geen enkele partij ook maar iets van de hele peakoil snapt en dus ook niet ziet wat voor tijd-
bom er onder het huidige landbouwsysteem ligt. Ze weten niet eens dat er 10 tot 100 calorieën fossiele ener-
gie gebruikt worden voor de productie van 1 calorie aan voedsel, waardoor we kortom olie eten en op desas-
treuze manier wereldwijd de biodiversiteit en daarmee de ecologie vernielen. Er was slechts 1 positieve uit-
zondering en dat was de Partij voor de Dieren. Het rare was echter dat één aanwezige uit de zaal van de uni-
versiteit van Wageningen heel sterk tegen deze dame ageerde en wilde beweren dat biologische landbouw de 
wereld niet zou kunnen vinden. 

Na die tijd heb ik met deze dame van de Partij voor de Dieren gesproken en zij wist mij te vertellen dat Wage-
ningen zich vaak wat mooier doet voorkomen dan ze daadwerkelijk zijn. Sterker nog, er blijken directe banden 
te zijn tussen Monsanto en de universiteit van Wageningen. Nog veel erger, de universiteit van Wageningen 
heeft ervoor gezorgd dat Gerda Verburgh een stuk minder kritisch op Monsanto is geworden en zie het resul-
taat, veel meer gentech in Nederland. Details hierover in een eerder NRC artikel wat ik na het nodige google-
werk vond. 

Op de volgende link is hier meer informatie over te vinden:
http://www.nrc.nl/economie/article2363718.ece/Visie_gengigant_Monsanto_reikt_tot_in_Tweede_Kamer

Persoonlijk vind ik dit erg kwalijk, Wageningen is er zo namelijk direct verantwoordelijk voor geworden dat 
Gentech een grote opmars in Nederland heeft kunnen maken. Wageningen heeft haar eigen instituut gebruikt 
om Monsanto haar ideeën onder het mom van "de wetenschap" te pushen op het hoogste bestuurlijke niveau 
van Nederland. Ik snap natuurlijk dat wie betaalt bepaalt maar was zelf nog helaas onterecht in de veronder-
stelling dat zoiets niet in Nederland, laat staan aan een hoog aangeschreven instituut als Wageningen, zou ge-
beuren. 

Normaliter ben ik vooral voor het feit dat de permacultuurgemeenschap zich vooral zelf goed organiseert en 
dat niets beter is dan zelf het goede voorbeeld geven zodat de case voor permacultuur sterker wordt. Het is 
echter daarnaast ook belangrijk te weten wat voor krachten er binnen Nederland spelen en welke instituten 
welke agenda`s hebben. Het is in mijn ogen schandelijk en erg jammer dat hiermee duidelijk is geworden waar 
Wageningen haar loyaliteiten heeft. Voor de mensen die zich afvragen wat er mis is met Monsanto bekijk deze 
documentaire eens: 
The World According to Monsanto: http://www.youtube.com/watch?v=hErvV5YEHkE 

Ik zou iedereen willen oproepen flink ruchtbaarheid aan deze zaak te geven. Verspreid het in je netwerken en 
probeer het ook in de wat grotere pers te krijgen. Als iemand hier nog ideeën voor heeft dan hoor ik dat ook 
graag. 

Vriendelijke groet, 
Douwe Beerda 

Nog meer Monsanto
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Dit artikel is het laatste in de reeks, omdat hiermee de belangrijk-
ste argeloos gebruikte draadloze toepassingen benoemd zijn. Over 
mobieltjes, en vooral over de nieuwste UMTS mobieltjes, zoals de I
-Phone en diverse luxe elektronische agenda’s (PDA’s), is al zo vre-
selijk veel alarmerends geschreven, dat een herhaling hiervan in de 
Nieuwsbrief onnodig is.

Op velerlei verzoek zal ik in het julinummer wèl iets meer ingaan 
op de mogelijkheden om jezelf tegen al dat draadloos geweld te 
beschermen, als je zelf daaraan geen deel neemt, maar wel de ge-
volgen draagt van burgers, die wel zo nodig……

Draadloze huistelefoons werken anno 2010 allemaal volgens het 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) protocol. 
Een industriële standaard, waarbij alleen technische aspecten cen-
traal gestaan hebben. Vandaar dat, net als bij WiFi, er amper tot 

geen aandacht geweest is voor stralingsschade. Dat begint heel langzaam te veranderen onder druk van de 
publieke opinie, waarover later meer.

Op rommelmarkten en in kringloopwinkels is het nog wel mogelijk oudere modellen te krijgen, die nog werken 
volgens het analoge principe; deze toestellen hebben een veel kleiner bereik (pakweg 10-20 meter) en halen 
vaak de zolder of de tuin niet, maar bieden in ieder geval wel wat bewegingsruimte.

DECT telefoons hebben als grootste nadeel dat zij 24 uur per dag “stralen” tussen het basisstation en de hand-
set(s). Ook als zij niet in gebruik zijn en ook als de set op het station staat. Daarnaast is het zendvermogen 
hoog. Logisch, want in de kelder, op zolder en achterin de tuin wil de fabrikant ook een werkend toestel leve-
ren. Op voorlichtingsdagen van burgers, die protesteren tegen de bouw van een (UMTS) zendmast in hun 
woonomgeving, laat ik vaak met een stralingsmeter zien en horen, dat de DECT telefoon, die bij heel veel van 
die bezwaar makende burgers thuis staat, veel meer straling afgeeft dan die 40 meter hoge mast buiten er-
gens op een centrale plek. Dat verbaast de mensen wel. En op mijn beurt verbaast het mij dan weer, dat des-
ondanks er nog steeds bezwaar gemaakt wordt tegen die zendmast buiten, maar dat de DECT telefoon in huis 
niet weg mag, want……..

Zoals ik al schreef, heeft de publieke opinie fabrikanten ertoe gebracht 
om met “stralingsarme” DECT-telefoons op de markt te komen. Deze 
“stralen” alleen nog maar, als ze daadwerkelijk gebruikt worden. Ik 
noem het even voor de volledigheid van dit artikel; er is genoeg over te 
vinden door in een zoekmachine –stralingsarme DECT- in te toetsen. 
Het moge de lezer duidelijk zijn, dat men bij gebruik nog steeds “de vol-
le laag” krijgt en dat ik niet overdrijf bij mijn veronderstelling dat er be-
paalde (jonge) gebruikers zijn, die heel wat afbellen. 

De oplossing is heel simpel; een toestel aan een draadje met een ver-
engsnoer; dan kan er gewoon van kamer naar keuken gewandeld wor-
den onder het praten. Of een plekje gekozen worden, languit op de 
bank. Raakt ook al die draad niet in de knoop…. Toch?

Luuk van Dinter, bestuurslid en juridisch adviseur Stralingsarm 
Nederland

Het onderbelichte aspect van draadloze DECT huistelefoons
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Door Anneke Bleeker

Vroeger… een woord dat vaker gebruikt wordt als het om herinneringen gaat. 
Je herinnert je iets van vroeger… Meestal wordt daar met een bepaalde nostalgie aan teruggedacht. 

Iedereen heeft wel van die gedachten waarbij je denkt… toen wist ik niet dat ik er nu zo op terug zou kijken. 
Eigenlijk was het heel waardevol maar dat besef had ik toen nog niet, een gedachte die ook heel herkenbaar 
zal zijn. 
Mijn gedachte bij vroeger is dat ik met mijn opa altijd aan het ‘studderen’ was met bloemetjes, plantjes en an-
dere elementen uit de natuur. Mijn opa en oma hadden een mooie bloementuin met seringenbomen die in het 
voorjaar prachtige boeketten opleverden, ook op de vaas. In de zomer bloeide er heel veel; daarnaast was er 
ook een groentetuin. Ook had opa wat verder van huis, in de polder, nog een stuk tuin en ik ‘scharrelde’ altijd 
om hem heen als ik bij hen logeerde. 
Een eigen tuintje had ik ook. Groot was het niet, maar wat was ik daar trots op. De radijsjes zag je bijna groei-
en, althans het blad boven de grond. Snel resultaat voor kinderen. Twee stronken boerenkool waren natuurlijk 
mijn trots toen deze in de winter bij ons thuis op tafel kwamen. 
Het verschil tussen de groente en het onkruid leerde je vanzelf en je begreep heel goed dat alles eerst groeien 
moest voor het op je bord kwam. 

Hoe is dat tegenwoordig? 

Vaker dan leuk is, komen we tot de ontdekking dat veel kinderen denken dat alles groeit zoals het aangeleverd 
wordt. Laat ze een wortel zien en ze weten niet wat het is. Doperwtjes, groeien die niet zo aan de boom? Wat 
zijn peulen dan? Groeien doperwtjes in peulen? Tuinbonen ook? Zuurkool, dat groeit toch zoals het in het vat 
zit? 
En zo raken we steeds verder weg van de natuur, van dat waar we het van moeten hebben. 
Daar bovenop komen de onzalige berichten dat ook nu in Rusland weer bevestigd wordt dat genetisch gemodi-
ficeerd voedsel schadelijk is. 

Onderzoekers hebben recentelijk bewezen dat genetisch gemodificeerde organismen gevaarlijk zijn voor zoog-
dieren. Zo ontdekte men dat zoogdieren die gevoed werden met deze producten, hun vermogen tot reproduce-
ren verloren. 
Hamsters kunnen zich snel reproduceren. Een groep van deze ‘proefkonijnen’ werd twee jaar lang gevoerd met 
‘gewone’ sojabonen, die verschillende percentages genetisch gemanipuleerde bonen bevatten. 
Daar stond een groep hamsters tegenover die zuivere soja te eten kreeg. Het tragische is dat deze zuivere so-
jabonen met moeite nog gevonden werden in Servië, één van de weinige plaatsen waar ze nog voorkomen. 
Helaas is 95% van alle soja ter wereld transgenetisch! 
De hamsters die met het gemanipuleerde mengsel gevoerd werden, groeiden steeds langzamer en werden op 
een steeds later tijdstip geslachtsrijp. 
De derde generatie hamsters was al niet meer in staat om voor nageslacht te zorgen. 

We weten nu dat dit met hamsters al zichtbaar is en snel te meten, omdat zij in verhouding niet heel oud wor-
den. Het hele proces is duidelijk geworden in een paar jaar tijd! 
Waarom willen wij mensen dan alles verder maar accepteren, om over jaren tot de ontdekking te komen dat 
we eigenlijk heel verkeerd bezig zijn geweest? 

Hoe zal onze bevolking er over twee of drie generaties uitzien, als we dat al halen met alle invloeden die we 
maar blijven accepteren? Alle genetisch gemanipuleerde voeding en niet te vergeten: alle farmaceutische mid-
delen voor verzonnen ziektes, de vaccinaties… 
Op voorhand je helemaal volgooien met stoffen om vooral gezond te leven. Een plezierig en fijn gevoel te 
hebben. Gelukkig te zijn. Gelukkig waarmee? Wat is geluk? Wat is gezondheid? 

Kleinschalig puur… of grootschalig gemanipuleerd? 
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Wat is je gezondheid je waard? Wil je meer weten over alles wat er gaande is op het gebied van voedsel, medi-
cijnen en vaccins? 
Wie dat wil komt bij die informatie en wie dat doet blijft zich verbazen! 
Is het eerlijk om van ons lichaam te verwachten dat het ons geestelijk gezellig en ook nog comfortabel naar 
een hoge leeftijd zal brengen? 
Een lichaam dat zoveel aanvallen te verwerken krijgt, gaat toch vanzelf protesteren? 

Kijk eens met andere ogen naar wat baby’s aangeboden krijgen. Potjes kant en klaar voedsel met een teveel 
aan suiker. Als het tegenzit opgewarmd in de magnetron. Flessenvoeding, vaak aangeboden in plastic flesjes 
en ook weer opgewarmd, in het allerergste geval in de magnetron. Al vroeg wordt zo’n klein lijfje belaagd met 
vaccins met lichaamsvreemde stoffen. Dit alles om vooral maar beschermd te zijn tegen al die gevaren die op 
de loer liggen op de aarde! 
Daarbij komen alle E nummers, die je beter kunt vermijden, als vanzelf in allerlei producten en voor je het 
weet heeft een kind van een paar jaar stiekemweg al heel wat binnen gekregen. 

Nemen we de gegevens uit Rusland met de hamsters hier ook even bij. Want genetisch gemanipuleerd voedsel 
is zo langzamerhand ook ‘ingeburgerd’… 
Dat alles bij elkaar opgeteld en het feit dat kinderen veelal niet meer weten hoe groente groeit en wat het is… 
Dit alles zet je toch wel aan het denken? Of niet? 

Weer even de hamsters als voorbeeld, die bij de derde generatie met uitsterven bedreigd waren. Wat gebeurt 
er bij ons mensen? Zijn wij sterker en beter dan hamsters? Ja, wij leven langer dan een hamster, maar als be-
kend is dat zij hun vermogen tot reproduceren verloren, moeten wij dan maar doorgaan met alles tot ons te 
nemen, te laten gebeuren, totdat generaties na ons tot de ontdekking komen dat wij er een ongelofelijke puin-
hoop van hebben gemaakt door alles maar te blijven accepteren? 
Wat in elk geval duidelijk mag zijn is het feit dat wij onszelf zo gezamenlijk laten uitroeien! 

‘Terug naar de basis’ is een kreet die vaker geuit wordt. Dan niet terug naar het primitieve van vele eeuwen 
geleden, nee, maar wel het gevoel weer één te zijn met de natuur. Dat kun je alleen bereiken als je daarvoor 
open staat en als we onze kinderen hierop attenderen, leren wat te doen en hoe te handelen. 
Kennis moet overgedragen worden van ouders op kinderen. Als dat stopt kun je niet verwachten dat enkele 
generaties later nog kunnen weten hoe aardappelen werkelijk geteeld werden of hoe appels geplukt werden in 
vroegere tijden. 

Gemak dient de mens en dat zie je nu overal in terug. De kreet: ‘Tijd is geld’ doet ook een duit in het zakje. 

Aardbeien: mijn opa had deze planten in de groentetuin staan. Mooie lange rijen… Er kwamen stekken aan 
stelen uit de moederplanten. Al kruipend plukte je deze rode prachtige vruchten. Ze mochten niet op de aarde 
liggen i.v.m. het schimmelen en wegrotten. Veelal werd er stro om de planten gelegd, dit als bescherming 
zodat de aardbeien niet het zand raakten. 

Hoe gaat dat tegenwoordig? 

Steeds meer zie je aardbeienserres. De aardbeien hangen op plukhoogte in lange bakken. De kweker bepaalt 
welke voedingsstoffen toegevoegd worden. Kunstmatig dus! Niets puur natuur. 

Dat is terug te vinden in de smaak en structuur van de vrucht. Dit is een reden waarom tegenwoordig velen 
zeggen… de smaak van dit of dat is niet meer zoals vroeger. 
Boeken met vergeten groentes en teeltechnieken zijn nostalgisch om te hebben. 
Is dit het goede beeld? Wordt het niet hardlopend tijd dat we ons bezinnen en gaan nadenken over waar we 
mee bezig zijn? 
Al die aanvallen die onze gezondheid geen goed doen plus het gegeven dat kinderen niets meer weten van 
natuurlijke zaken die voor ons ‘gesneden koek’ waren? 
Wie dat besef heeft kan zelf het tij keren. 
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Wees bewust bij alles wat je tot je neemt en leer je kinderen weer hoe groentes, planten en bloemen groeien. 

Geen grote tuin? Geen excuus! Voor alles is een oplossing! In een bloempot kun je al kruiden, tomatenplanten, 
paprikaplanten en andere soorten telen. Zelfs aardbeien kunnen staand of hangend een lust voor het oog zijn. 
Voor wie geen tuin heeft maar wel een balkon is dat de oplossing. 
Heel simpel kun je al tuinkers zaaien, dit geeft snel resultaat, want kleine kinderen willen liever direct resulta-
ten zien. Een bruine boon in een bloempot geeft ook plezier. 
Met andere woorden: mogelijkheden genoeg om direct en kleinschalig te beginnen. 

Dan is een tuintje buiten natuurlijk heel leuk. Wie denkt dat het veel werk is komt er hier ook niet mee onder-
uit want kleinschalig is al heel veel mogelijk. Bedenk ook dat je niet voor de hele buurt aan de slag hoeft, want 
je bepaalt zelf hoeveel koolplantjes of andere groentes je zelf wilt kweken. 
Voor deze vorm bestaat een mooie benaming: ‘Square Foot Gardening’ wat niets anders betekent dan 
kleinschalig tuinieren, maar wel met keuze uit diverse producten. 
Wie zich een klein beetje verdiept in dit onderwerp, samen met de kinderen, zal al snel enthousiast worden. 

Uit ervaring kan ik vertellen dat je als kind reuze trots bent op het feit als jouw groente door je moeder 
gekookt of anders verwerkt op tafel staat. Dat gevoel kan ik mij ook nog herinneren samen, met de momenten 
dat ik met mijn opa bezig was in zijn grote tuin en in mijn mini tuintje. 
Nog nooit had ik zulke lekkere boerenkool gegeten als die winter! Bloemen van eigen oogst in een vaas zijn 
ook veel waardevoller dan de mooiste gekochte. Als kind kijk je daar heel anders tegenaan. 

Deze gedachten blijven een kind bij en als zij bewust leren hoe dit allemaal in werkelijkheid gebeurt zullen zij 
ook bewuster omgaan met alles wat moeder natuur ons te bieden heeft. Jong geleerd is oud gedaan…maar dan 
ook het gebruik van meststoffen. Uiteraard gaan we voor puur natuur en niet voor de kunstmatige ‘rotzooi’ die 
weer voor allerlei ellende zorgt, want deze stoffen worden ook opgenomen in de cellen van de planten. 

Leer een kind een dagboekje bijhouden, dan zijn ze nog bewuster bezig met hun ‘trots’… 

Wie zelf zijn of haar producten teelt van niet gemanipuleerde zaden of plantjes krijgt ouderwetse producten 
zonder toevoegingen. 

Wij mensen zijn er op gebouwd om ons te voeden met producten van natuurlijke oorsprong. Vergeet de 
Russische hamsters niet! De groep die ‘proefkonijn’ was had geen normaal leven meer. 

Zijn wij tegenwoordig niet met alles proefkonijn? Met vaccins, medicijnen en zelfs ons voedsel? 

De hoogste tijd om nog wakkerder te worden! Of ben jij het type dat dan maar zegt… ‘Ja zeg, veel te moeilijk, 
dan leef ik liever maar minder lang maar wel met de wetenschap dat ik ongestoord alles kan blijven doen en 
niet op hoef te passen wat ik in mijn winkelwagen stop?’ 

De keuze ligt bij jezelf. Alleen… onze kinderen hebben geen keuze, wij kiezen voor hen! 

Een goede site als je op zoek bent naar vergeten groenten: 
http://www.hofvantwello.nl 

Luister naar een kind wat betreft tuinieren: 
http://www.makkelijkemoestuin.nl 

Nog een goede site: 
http://www.denieuwetuin.be 
En: 
http://www.squarefootgardening.com 

Anneke Bleeker http://www.verontrustemoeders.nl
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Door Anneke Bleeker

Het ene vaccin heeft net voor commotie gezorgd en het volgende is alweer in aantocht. 
Wat is dat toch dat ons lichaam zoveel niet lichaamseigen stoffen wordt opgedrongen? Een vaccin voor dit en 
eentje voor dat en voor je het weet spuiten ze je plat! 
Daar begint het aardig op te lijken want het is dit afgelopen jaar wel extreem wat er op dit gebied allemaal aan 
de hand is. Als je dan ook bedenkt dat een kind van 9 jaar in de VS al 40 shots heeft gehad, wat het resultaat 
oplevert van 113 vaccins, dan ga je toch echt wel even nadenken.
Maar Nederland begint ook aardig ‘mee te kletsen’ op dit vlak, want nu is er een advies van de 
gezondheidsraad dat vertelt dat alle baby’s in ons land automatisch een vaccin tegen Hepatitis B moeten 
krijgen. 
Een klein onschuldig kind, stel je voor, net op onze toch al harde wereld, moet dan ook direct maar ingespoten 
worden omdat er gevaren op de loer zouden liggen… 
Kunnen wij zeker weten dat dit waar is? 
Men is van mening dat Minister Ab Klink van Volksgezondheid daartoe moet besluiten. De WHO had al eerder 
dat advies gegeven, maar we weten ook dat farmaceuten belangen hebben en er mensen op plekken zitten 
waarbij je minstens de vraag kunt stellen of zij wel echt objectief kunnen nadenken! Of er geen 
belangenverstrengeling aan de orde is! 
Men neemt aan dat er naar schatting in Nederland 60.000 mensen een chronische Hepatitis B infectie hebben, 
maar het grootste gedeelte van deze groep is migrant en dan met name van de eerste generatie die naar ons 
land is gekomen. Velen weten niet eens dat zij ziek zijn. 

Besmetting verloopt o.a. via seksueel contact, onhygiënisch handelen op allerlei gebied en denk dan ook aan 
de omstandigheden in ziekenhuizen. Een moeder-kind besmetting tijdens de bevalling is een mogelijkheid, 
maar ook door het plaatsen van een tatoeage is het mogelijk deze ziekte op te lopen. 

Per jaar overlijden er tachtig tot driehonderd personen aan deze ziekte. Dan wordt er gesteld dat als er niets 
aan deze besmetting gedaan wordt, er mogelijk leverkanker of leverfalen kan optreden. 

Mensen worden opgeroepen zich te laten testen. Het gaat met name om diegenen die drugs gebruiken of 
hebben gebruikt. Wie een bloedtransfusie heeft gehad vóór 1992 kan in de risicogroep zitten of als je in het 
buitenland mogelijk een tandartsbehandeling hebt ondergaan of daar een tatoeage hebt laten zetten. 

Homoseksuelen behoren ook tot de risicogroep. 

Als we dit allemaal zo eens bedenken, dan is één ding zeker: je brengt velen in de angst. Wat ook het 
nadenken waard is, is het feit dat als we vaccins inspuiten met stoffen die ervoor moeten zorgen dat we juist 
die ziekte niet krijgen… we vaak juist zien dat we het tegenovergestelde bereiken. 
Afgelopen ‘griepepidemie’, waar zo nodig 34 miljoen vaccins voor ingekocht moesten worden, heeft als 
resultaat dat wie zich niet heeft laten vaccineren nergens last van heeft. Luister eens naar personen die nu al 
geruime tijd lopen te kwakkelen en er maar niet overheen komen. Vraag eens of zij het griepvaccin hebben 
gehad. Grote kans dat dit zo is. 
Laatst sprak ik een jonge moeder die een zoontje van 4 jaar heeft en een kleintje van een half jaar. De oudste 
heeft na zijn vaccinaties ongelofelijk veel ellende gehad, ze moesten ontstoord worden en dat deed deze 
ouders besluiten het tweede kindje niet te vaccineren. 
Niet lang voor ik de moeder sprak was zij benaderd door de leidsters van de crèche met de vraag wat er met 
dat kleine mannetje aan de hand was? Hij was als enige nooit ziek en alle andere kinderen waren dat af en toe 
tot zeer regelmatig. 
Zij, de moeder, gaf vol trots als antwoord dat hij nooit gevaccineerd was! 

Vaccin op vaccin! 
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Hepatitis B heeft invloed op de lever, dat is bekend. Zou het dan ook zomaar zo kunnen zijn dat we door het 
vaccin juist leverklachten oproepen? 
Trek de vergelijking met het griepvaccin, wie het heeft gehad krijgt evengoed meestal de griep of langdurige 
verschijnselen. 
Een klein kind dat niet gevaccineerd is, is nooit ziek, wat in een crèche opvallend is! 

Blijft ook nog de vraag: hoelang gaan we door met overal een vaccin voor te accepteren? 
Gaan we de VS achterna qua hoeveelheid? Een kind van 9 dat al 113 vaccins heeft moeten incasseren, 
verdeeld over 40 shots! 

Is het misschien belangrijker de bronnen aan te pakken die nu deze ziekte kunnen veroorzaken? Is dat 
misschien veiliger dan een hele bevolking bloot te stellen aan gevolgen die niet te overzien zijn? Kost dat te 
veel geld? Wat zijn de kosten van al die vaccins? De farmacie heeft er geen baat bij de bron aan te pakken, dat 
is waar, ook op voorhand is dat overduidelijk! 
In mijn boek: ‘Wat je niet verteld wordt over vaccinaties’… staat ook het verhaal van een vader die haarfijn 
vertelt wat zijn zoon is overkomen door het accepteren van het Hepatitis B vaccin. Wie dat gelezen heeft zal 
zich waarschijnlijk wel eens bedenken. Baby’s kunnen dat niet; die vertrouwen gevoelsmatig op ons. 
Wij hebben de verantwoording voor onze kinderen, maar ook voor de gevolgen van wat wij hen laten 
inspuiten! 
Bezint eer gij begint! 

Anneke Bleeker 
http://www.verontrustemoeders.nl

Door Ellen Vader

Denk even mee: je krijgt een pil mét chip voorgeschreven, 
slikt deze door en dan begint het... In de maag wordt het 
chipje geactiveerd en gaat dan via je mobieltje signalen 
uitzenden, rechtstreeks naar de pc van de huisarts die on 
line kan volgen of je je medicijnen netjes op tijd inneemt. 

Science-fiction? Denk het niet... Proteus Biomedical Cali-
fornië, Novartis Zwitserland, Philips en MicroChips hebben 
deze technologie al ontwikkeld en inmiddels exclusieve 
rechten opgekocht. 

Voordelen vanuit het medisch circuit: 
1. Continue monitoring medicijngebruik 
2. Gezondheidsrisico’s al in een vroeg stadium vast te 
stellen 
3. Redden van mensenlevens 
4. Verlaging ziektekosten 

Nadelen voor de patiënt: 
1. Dokter die 24u per dag over je schouder meekijkt 
2. Vermanend sms'je als je je pil niet op tijd inneemt 
3. Inbreuk op privacy persoonlijke gegevens (arts-apotheek-ziekenhuis-verzekeringen-overheid-
farmaceutische industrie) 
4. Inleveren van vrije wil (zelfbeslissingsrecht) 

Smart-pill: digitale revolutie in de gezondheidszorg 
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Door Ellen Vader

Een goede patiënt noem ik iemand die, 
als hij een goede dokter gevonden heeft, 
bij hem blijft tot hij dood gaat. 
Oliver Wendell Holmes 
(schrijver/dichter 1809-1894)

Als je kunt, 
help dan anderen.
Als je dat niet kunt,
doe ze dan tenminste 
geen kwaad.
Dalai Lama

Het verstand
waarschuwt ons wat we
moeten vermijden.
Het hart zeg ons wat
we moeten doen.
Joseph Joubert

Als iets niet
goed voelt,
dan is daar
een reden voor.
James Wanless

Zeg wat jij wilt zeggen,
in plaats van wat
anderen willen horen.
Henry David Thoreau

Velen slapen door een
storm heen,
maar liggen wakker van een mug.
Verner von Heidenstam 

Citaten

En dan? Dan staat de deur open naar het verder robotiseren van de mens: sensoren op het lichaam, zodat 
bijvoorbeeld stofwisseling, hartslag, temperatuur, bloedsuikerspiegel op de voet gevolgd kan worden. En smart 
phones kunnen over een tijdje waarschijnlijk foto’s maken op basis van geluidsgolven die zich door het lichaam 
verplaatsen (aanstaande moeders die hun eigen pretecho kunnen maken?). 

Bron: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/43041508/ 
Zie ook: 
Eric Topol, ‘Transforming medicine via digital innovation’, in Science Translational Medicine, 28 januari 2010. 
‘Pills get smart: Potential encapsulated’, in The Economist, 14 januari 2010 
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"De Hoogste Tijd" is een maandelijkse nieuwsbrief 

met onderwerpen die worden aangedragen door 

burgers en burgerinitiatieven over kwesties die u in 

de reguliere media meestal niet zult lezen en horen.

Laten we opstaan en duidelijk maken dat we in vrij-

heid willen leven en zelf over ons lichaam en onze 

gezondheid willen beschikken. 
Dit is een fundamenteel recht dat niet door anderen 

mag worden geschonden!

Websites van participerende partijen:
http://AntiMonsanto.Come2me.nl 

http://citizensinactionbelgium.ning.com 
http://CodexAlimentarius.come2me.nl 
http://denieuwewereldorde.Come2me.nl 
http://EU2000.Come2me.nl 

http://Farmacie.Come2me.nl 
http://hetgevaarvanamalgaam.Come2me.nl 
http://ObamaBarak.Come2me.nl 
http://wehaveachoice.weebly.com 

http://WO3.Come2me.nl 
http://www.amalgaam.be 
http://www.argusoog.org 

http://www.argusoogradio.org 
http://www.stralingsarm-nederland.org 
http://www.verontrustemoeders.nl 
http://www.WantToKnow.be 

http://www.WantToKnow.nl 
http://www.karelencaroline.nl/ 
http://www.stralendegroeten.nl/ 

http://welzijnkanker.nl/index.htm 
http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/ 
http://www.emnatuurlijk.nl 
http://www.asmi-ikben.nl 

http://juppmundi.webs.com 

Colofon http://www.pateo.nl 
http://nulpuntenergie.net 

http://www.agape.be 
http://www.youtube.com/user/HealthRanger7
http://www.kiezenvoorvrijekeuze.nl/
http://www.bloesem4free.nl/

http://www.burgersfront.org
http://www.uitdaging.net
http://www.trillingsfrequenties4all.nl
http://www.stralingsvrijebenb.vpweb.be/

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/

Wilt u uw website op deze nieuwsbrief laten vermel-

den? Dan stelllen wij het op prijs indien u op uw 

website op een goed zichtbare plaats onderstaande 

banner zet.

Gebruik voor de banner deze link: 
http://www.dehoogstetijd.info/nieuwsbrief/images/bannerDHT.gif

en laat deze verwijzen naar:
http://www.dehoogstetijd.info

U kunt uw website aanmelden voor deze lijst via 

info@dehoogstetijd.info.

U kunt kopij insturen naar:
kopij@dehoogstetijd.info

© Overname of vermenigvuldiging van informatie is 

uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en 

handhaving van verwijzingen in deze informatie 


