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,"ik vrees voor de dag dat technologie menselijke interactie zal overstijgen. De wereld zal dan een generatie van
idioten hebben." Albert Einstein.
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Berlijn/Rotterdam, 23 december 2013.

Betreft: Ontwerpregeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende regels met betrekking tot het
ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013).
Geachte mevrouw Dr. Inge van der Leij.
Hartelijk dank voor uw kennisgeving en de toezending van de in hoofde genoemde “Ontwerpregeling”. In mijn ogen is deze
ontwerpregeling een ernstige inbreuk in het volkerenrecht en daarmee in strijd met het internationale recht. Daarmee is het
ook in strijd met de plicht van de staat en het staatshoofd om het algemeen belang te dienen. Beleefd verzoek ik u mij de
ontwerpregeling in het Engels toe te zenden zodat ik deze ontwerpregeling kan voorleggen aan instituties die gespecialiseerd
zijn in het volkerenrecht en daarover uitspraken kunnen doen.
Toelichting:
Uit de “ontwerpregeling” blijkt dat het opnieuw gaat om de moraal- en ethiekloze reaalpolitiek van 1853.1 Dit, in de geest van:
“Nederland kan het weer”2 In essentie gaat het hier om wetgeving voor de pseudowetenschap GENOMICS (Gen – CisgeneseNanotechnologie en Andragogie). Een beweging van de United Nations/FAO waar de minister voor veiligheid, Mr. Ivo
Opstelten, in Nederland voorzitter van is en wat in strijd is met de trias politica. Hierbij gaat het om doelbewust genetisch
gemanipuleerd materiaal in het milieu te brengen dat van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie.
M.a.w., voor de mensheid nieuwe genetisch gemanipuleerde organismen die zijn verkregen door middel van techniek.
Eenmaal in het milieu zullen deze organismen, op basis van de kosmische wil vroeg of laat, spontaan, bewust of per ongeluk
modificeren met andere organismen en buurmans grond. Hierdoor ontstaat vroeg of laat een genetische gemodificeerde
biodiversiteit. Van deze genetische gemodificeerde biodiversiteit zal het individu en daarmee ook de mensheid geen kennis
meer hebben. Er ontstaat nieuwe kennis. Deze nieuwe kennis over de biodiversiteit is dan uitsluitend in handen van anonieme
grootaandeelhouders van Hedgefondsen en multinationals die de patenten van het gemanipuleerde genetische materiaal
beheren, beschermd door de Codex Alimentarius van de Verenigde Naties. M.a.w., het gaat hier om de particuliere interesse
van de rijken.3 In feite verliest het individu en daarmee de mensheid de controle over zijn bestaan en zijn zijn. Het is een
indirecte vorm van verfoeilijk sociaal darwinisme waardoor de mens via de natuur wordt gemanipuleerd en daarmee in zijn
voortbestaan wordt bedreigd. Omdat de natuur, analoog aan het principe dat de aarde en de zeeën, van iedereen is, is het in
strijd met nationaal recht en volkerenrecht (“Mare librum” van Hugo de Groot).
De “Ontwerpregeling” is dan ook in strijd met de werkelijkheid en daarmee in strijd met het volkerenrecht, zoals Paus
Benedictus XVI in zijn geniale rede over het natuurrecht (Volkerenrecht) van 22 september 2011 in het Duitse parlement in
Berlijn besprak. Een rede die door de Nederlandse bisschoppen, Raad van Kerken en “public intellectuals” is verzwegen.
1
Zitat: ‘Das Wort “Realpolitik” erfand August Ludwig von Rochau 1853. Es läutete für große Teile des deutschen Bürgertums den Abschied
von Freiheit und Demokratie ein. Der Bourgeois wurde unter Bismarck nun „realpolitisch“, also nationalistisch, antidemokratisch und
obrigkeitshörig. Diese „Realpolitik“ kulminierte im Krieg von 1914.’ Ende Zitat. Rudolf Walther ‚Wie anders ist Deutschland’ TAZ 23/5/11.
2
Zie het youtupe filmpje van 2009 waarin Balkende voor een terugkeer van de VOC mentaliteit pleit.
http://www.youtube.com/watch?v=mBN8xJby2b8
3
Zie de brief van de Stichting VoMiGEN van 23 april 2012 aan de EU president de heer Herman van Rompuy. Op 4 maart 2012 onthulde hij bij
BuitenhofTV het begrip “particularisme” als zijnde het EU-beleid. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vomigen120423%20Rompuyagain.pdf
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“I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.”
Albert Einstein.

Zitat: „Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze

nachdenken und sind alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt verwiesen. Erlauben Sie mir, bitte, daß
ich noch einen Augenblick bei diesem Punkt bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die
Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, der nach
wie vor weitgehend ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und
die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist
Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er
ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit“ Ende des Zitats. Rede von Papst
Benedikt XVI, im Bundestage in Berlin am 22.09.2011.4

Hierbij is het van belang te vermelden dat volgens publicaties de mensenrechten van 1948 in 2011 zijn gewijzigd in een
vrijblijvend document waarover de bevolking niet vooraf is geraadpleegd. Het kan dan ook geen toeval zijn dat Paus
Benedictus XVI in 2011, tijdens zijn rede in Berlijn, hierover het volgende zei:
Zitat „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“, hat der heilige Augustinus einmal gesagt.

Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte nicht ein leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, daß Macht von
Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand, das Recht zertreten hat und daß der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde
– zu einer sehr gut organisierten Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Abgrunds treiben konnte.“ Ende des
Zitats Die Geniale Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestage in Berlin am 22.09.2011.

Hierover zei de medeauteur, de “joodse public intellectual” Stéphane Hessels, dat de Universele Verklaring voor de Rechten
van de Mens slechts een programma zou zijn geweest van mooie woorden, zoals de Holocaust, dat ook was. Mooie woorden
die hij zelf mede heeft geschreven.5 Waarom hij en andere “public intellectuals” dit niet in 1948 heef gezegd weet ik niet.
Maar op zijn zachtst gezegd betekent dit dat de staten hun bevolking daarmee hebben bedrogen tot op het bot.
Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und das tragischste

Problem ist das Schweigen”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz („Prinz und -Martin Luther - King“ von David Jüng wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg FAZ 26. August 2013).

Het betekent, dat de waardigheid en onvervreemdbare rechten van de mens een dode letter zijn geworden, zoals diverse
gesubsidieerde andragogische kunsttentoonstellingen in Nederland al laten zien.6 Nu deze mensenrechten van 1948 niet
langer reëel zijn betekent naar mijn mening automatische dat de originele en soevereine mensenrechten van 1789 weer in
kracht treden en daarmee ook artikel 2 en 6. Immers, zonder mensenrechten is een democratie onmogelijk. Artikel 6, het
idee van de algemene wil van Rousseau (La volonté générale), dat zich oriënteert op het algemeen belang t.b.v. een
“Rechtsplichtstaat”. Dit, in tegenstelling tot de huidige volkswil van het populisme van de huidige “Rechtsstaat” van het
meerderheidsprincipe van de vriendendiensten van de partijpolitiek, lobbyisten, ngo’s en public intellectuals. Ook het
natuurlijke artikel 2 “Recht op verzet bij onderdrukking”, wat mijn inziens de politieke invloed van Spinoza moet zijn, treedt
daarbij weer in werking. We kunnen concluderen dat de huidige criteria van mensenrechten en democratie dan ook een

4

Die Geniale Rede von Papst Benedikt XVI an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin am 22 September
2011. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpausduitsetaal.pdf German http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpaus.pdf Englisch.
5
Zitat: „Monsieur Hessel Sie legen enormes Gewicht auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Nun ist es aber leider in der
Realpolitik* nicht zwingend, dass der Umsetzung der Menschenrechte Priorität eingeräumt wird. Sind Sie auch ein bisschen
desillusioniert?“ Ende des Zitats Stéphane Hessel, Zitat: „Natürlich muss man diesen besonderen, wunderbaren Text nicht als eine Tatsache
nehmen. Eine Tatsache ist er nicht, aber er ist eine Hoffnung und ein Ziel und auch ein Programm!“ Ende des Zitats. Gespräch mit André
Marrty „An die Empörten dieser Erde“ – „Vom Protest zum handeln“/Seite 39. André Marrty. *Zitat: ‘Das Wort “Realpolitik” erfand August
Ludwig von Rochau 1853. Es läutete für große Teile des deutschen Bürgertums den Abschied von Freiheit und Demokratie ein. Der Bourgeois
wurde unter Bismarck nun „realpolitisch“, also nationalistisch, antidemokratisch und obrigkeitshörig. Diese „Realpolitik“ kulminierte im Krieg
von 1914.’ Ende Zitat. Rudolf Walther ‚Wie anders ist Deutschland’ TAZ 23/5/11.
6
Kunsttentoonstelling: “Mik toont de mens als een machteloze mier” http://www.stedelijk.nl Rotterdam CS. Twee apathische hoofden, Claudia
en Herman als zijnde een noodkantoor voor de VVV http://www.rotterdam.info/bezoekers/locaties/praktisch/3004/vvv-rotterdam/
Advertentie “Nederlandse Energie Maatschappij”. Paard met de uier van een koe. Kinderkleding van van Oililys met mutanten. De
kunsttentoonstelling in Den Haag „Ja natuurlijk“ hoe de kunst de wereld (van de elite) redt.
'Territory': een tentoonstelling aan de rafelige randen van Rotterdams havengebeid. Het laat zien wat toekomstige generaties te wachten staat.
Erger als Auschwitz. Zie ook: “The Science of Human Perfection. How Genes Became the Heart of American Medicine” by Nathaniel Comfort.
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"Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation
von Idioten sein." (Albert Einstein).

misverstand zijn van de geschiedenis. Een misverstand dat nu nog vredig en volstrekt legitiem op basis van gezond
verstand, ofwel het idee van de algemene wil van Rousseau (La volonté générale) door ieder individu kan worden
gecorrigeerd.
Hiervoor dient het individu, als zijnde een politiek wezen van de rede, dit wel bij de uitvoerende politiek te bevragen,
waarmee automatisch hij/zij dan zelf het belangrijkste criterium van de andragogie ter hand neemt. Public intellectuals zullen
dan moeten volgen waarmee dan een existentiële discussie hierover zal ontstaan. Is het niet vandaag, dan is het morgen!

“Filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het komt er op aan deze te veranderen”. Karl
Marx: De wereld veranderen kan alleen door de mensenrechten van 1789 opnieuw legitiem en vredig in het daglicht te

brengen en te bespreken en daarmee ook het idee van de “algemene wil” van Rousseau (La volonté générale) i.p.v. de
huidige volkswil van het populisme van het meerderheidsprincipe. Waarom Karl Marx en zijn adellijke partner Friedrich Engels
dit niet hebben gedaan is mij onduidelijk. “Macht doet nooit een stap terug – behalve voor grotere macht” Malcolm X.
1925-1965. De volonté générale is een grotere macht. Artikel 6.Mensenrechten 1789.
Want naast het gegeven dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 1948 een dode letter schijnt te zijn, is
ook het Vrijhandelsverdrag tussen de EU en de USA hierop aangepast. Hier is, volgens publicaties, een recht opgenomen om
investeringen te beschermen.7 Hierbij kunnen, wanneer een wet de anonieme grootaandeelhouders van multinationals en
hedgefondsen niet goed uitkomt of schade berokkent deze wet opnieuw laten beoordelen, waarmee zij direct invloed op de
wet kunnen uitoefenen. Duidelijk is, dat het genereren van mutanten, zombies en andere ziektes bij GENOMICS zeer groot is.
Een recht wat de consument die het product moet gebruiken, in casu de burger ofwel het volk, niet gegeven is. M.a.w., er is
sprake van ernstige discriminatie binnen het recht. Dit onrecht, ten voordelen van de particuliere interesse van de rijken zoals
dit ook vòòr de Franse Revolutie gold, kan alleen worden bestreden met artikel 6 en artikel 2 van de mensenrechten van 1789.
Op grond van deze feiten zal ik nader onderzoeken waar wij deze “Ontwerpregeling”, bestaande uit een 152 pagina’s tellende
brei aan verwijzingen naar regels en wetten, kunnen laten toetsen op het volkerenrecht. Want deze regels zijn niet onze regels
en de genoemde wetten zijn niet onze wetten. Het zijn nieuwe wetten en regels van de toenmalige koningin Beatrix. Zij heeft,
mede namens de Raad van Europa met de heer Thorbjørn Jagland als voorzitter, in 1992 nieuwe normen(plichten) en
waarden (regels en wetten) aangekondigd. Hiervan weet niemand welke dat zijn.
Citaat: “Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt
vastgehouden”. Einde citaat. Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix Normen betekent plicht; regels betekent waarden.

Doordat “public intellectuals” hier over zwijgen gaat het weer om het verraad der intellectuelen met een publiek domein (“La
Trahison des Clercs -Benda 1927”). De ontwerpregeling kent geen grondrechtelijke relatie met het volk, het kent geen

verantwoordelijkheid en kent geen sanctiemaatregelen wanneer het mis gaat. Dankzij het feit dat de actio popularis in 2005
geruisloos werd afgeschaft en ingeruild is voor de Frans rechtsspreuk “pas d'intérêt, pas d'action” is grondrechtelijk
verweer hierover tegenover de staat niet meer mogelijk. Voor mensen die zich toch willen verweren en melding willen maken
van misstanden heeft de SP een klokkenluiderswet geregeld. Hiermee kan de bestuurlijke elite selectief bepalen wat wel en
wat niet met een schouderklopje in de openbaarheid komt. Het ontbreekt dan ook aan vertrouwen. Het is een ernstige inbreuk
op de criteria van de democratie en de mensenrechten. Het risico is dan ook groot dat een samenleving zal ontstaan van
zombies,8 mutanten en idioten, zoals de andragogische gesubsidieerde kunsttentoonstelling “Mik, toont de mens als een
machteloze mier” i.p.v. de mens als een politiek wezen van de rede (Aristoteles), ons laat zien. Ik zal dan ook een
rechtstreeks verzoek doen aan Koning Willem Alexander om een kunsttentoonstelling over “De mens als een politiek wezen
van de rede” van Aristoteles, aan te moedigen. Dit mede ondersteund door het ministerie van economische zaken
7

„Benutzen Unternehmen den Investitionsschutz, um auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen? Markus Krajewski“.(TAZ 23.12.13). Zie ook
de website van Desiree Stokkel. http://www.desireestokkel.nl/
8
Artikel „Herrscher über Zombies“, es beginnt eine bizarre Choreografie des Grauens - vor der womöglich auch Menschen nicht sicher sind.
(Süddeutsche Zeitung 8/12/12.): „Herrscher über Zombies“. Zitat: „(n)Europarasiten dringen in die Körper anderer Lebenswesen ein und
kapern deren Nervensystem. Dann manipulieren sie das Verhalten ihrer Opfer, um eigene Ziele zu erreichen. Eine bizarre Choreografie des
Grauens vor der womöglich auch Menschen nicht sicher sind.“Ende des Zitats. „Herrscher über Zombies“, Süddeutsche Zeitung 8/12/12.
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“Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una
generazione di idioti”. Albert Einstein

die mij op 10 juli 2013 schriftelijk heeft laten weten dit een origineel idee te vinden. Want ook het
vertechnologiseren van de andragogie, wat een onderdeel is van GENOMICS, speelt hierin een rol.9 Tijdens het
Amsterdamse gala van de wetenschap in Amsterdam, van 26 november 2013, presenteerde Patti Valkenburg,
oprichtster CcaM, het Onderzoekscentrum Jeugd en Media die in 2011 een Spinozapremie ontving, een staaltje
andragogie. Als voorbeeld van gedragsverandering vertelde zij dat zij baby’s bij enkele maanden oud al in interactie brengt
met signalen van beeldschermen, terwijl kinderen tot en met het 4e levensjaar geen enkele idee hebben over hun toekomst.10
Ik heb haar dan ook in de Schouwburg van Amsterdam waar dit gala plaats vond en plein public laten weten dat deze vorm
van andragogie Nederland tot een achterstandsland maakt en wat slecht is voor de economie. Ook de tien Amsterdamse
basisscholen, die dit schooljaar meedoen aan een pilot waarin kinderen vanaf 2,5 jaar al naar de basisschool gaan, is hier een
onderdeel van.
Het is niets anders dan het beïnvloeden en verstoren van de belangrijkste deugd van de mens “de opmerkzaamheid”.
Hierbij wordt de observatiekwaliteit aangetast om daarmee een gedragswijziging te bewerkstelligen die de staat wil. (Peter
Hilhorst 20/8/13). Dit is begonnen in de jaren ’80 door massaal computerspelletjes, zoals Nintendo op de markt te gooien

zonder ouders tégen de verslavingseffecten te waarschuwen.11 Ook in de huidige baby- en kinderkamers zien wij veel
speelgoed met veel onnatuurlijke geluiden pingels en pangels, waarmee de opmerkzaamheid van het kind in het eerste
stadium van zijn leven op een onnatuurlijke wijze bewust wordt gemanipuleerd. Hierbij leert het vooral reageren op digitale
geluiden en digitale commando’s. Dit zelfde zien we bij de NS kaartenverkoop en Stadswinkel in Rotterdam. Ook politie en
veiligheidsmensen hebben dopjes in hun oor waarbij ze getraind worden om te reageren op de digitale commando die zij via
hun iPod doorkrijgen. Daarbij wordt het eigen denken uitgeschakeld: “I fear the day that technology will surpass our human
interaction. The world will have a generation of idiots.” Albert Einstein. Ook is er veel speelgoed en stoffen van nieuw materiaal

in de baby- en kinderkamers waarbij geen melding meer wordt gemaakt waarvan het gemaakt is. Ouders worden hierover niet
gewaarschuwd en de Consumentenbond blijft hier in gebreke, terwijl keuzevrijheid in de 60er jaren hoog in het vaandel stond.

Citaat: De benoeming van het woord andragogie vinden we voor het eerst bij Alexander Kapp (1833): Plato’s opvoedingsleer,
als pedagogie voor individuele en als staatspedagogie. Het begrip andragogie werd opnieuw uitgevonden in de ‘20er jaren van
de vorige eeuw door de intelligente joodse voordenker Rosenstock cum suis. Toeval of niet, citaat: “Reeds in 1933 wist men
het…men wist in 1933 reeds waarheen de reis zou gaan- althans men kon het weten. De nationaalsocialisten had het gehele
volk op oorlog en gehoorzaamheid gedrild…” Einde citaat De andragogie is opnieuw in Nederland uitgevonden (“Andragogie is
springlevend”. Drs. Thea Cohen, 8 maart 2008) en opnieuw is het volk op gehoorzaamheid gedrild. Als enig land is er in Nederland

geen protest, geen dialoog en geen openlijke verontwaardiging over “Obama: “Spying on citizens allowed” by the National
Security Agency (NSA)”. Nederlandse studenten zeggen volstrekt politiek apathisch: “Ik heb niets te verbergen”
http://panopticondefilm.nl Einde citaat.

Hierdoor zijn niet alleen ouders maar ook grootouders, dankzij de andragogie, al tot volledige politiek apathische wezens
gedenigreerd. Anders gezegd, zij hebben zich al tot een machteloze mier laten onderwerpen, al zullen ze dit volgens Bertrand
Russell, die dit al in 1952 voorspelde, nooit toegeven. Quote "It is to be expected that advances in physiology and psychology will give
governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries.... Diet, injections, and injunctions
will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any
serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy,
because the government will tell them that they are so." End of quote Bertrand Russell - The Impact of Science on Society, 1952.

9

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie stärken Partnerschaft mit israelischen Forschern. Gemeinsam ergründen sie, wie
das Gehirn Wahrnehmungen in Verhalten umsetzt. “Wie die sensorische Verarbeitung im Gehirn das Verhalten von Tieren
beeinflusst” FAZ 15/1/2013. “Brain Awareness Week (BAW). “Neuroscience is booming“ (FAZ 12/4/2013). „Die digitale Ideologie“, (SZ
2/4/2013) „Buch beißt Leser“ (FAZ 11/4/2013) „Digitale Studienmaterial horcht die Studenten aus“ .
10
„Tierisch Menschlich“ Tagesspiegel 14.12.13
11
“Hoffnungen eines Kindes – Die Eltern haben aufgegeben, die Wünschen worden großer “ FAZ „Es lebe die Spelkonzole“ 12.12.13/Seite 12
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« Je crains le jour que la technologie va dépasser notre interaction humaine. Le monde aura une génération
d'idiots. » - Albert Einstein.

Doordat nu aangetoond is dat in de jaren ‘30, nadat de andragogie opnieuw was uitgevonden het Duitse volk
inclusief de joodse gelovigen op gehoorzaamheid waren gedrild is dit nu in Nederland het geval.12 Nederland is zo
goed als het enige land waar geen enkele verontwaardiging is over de NSA affaire. Dit geeft haarscherp aan dat de
meeste bewoners reeds politiek apathisch zijn en wat gelijk staat aan het gehoorzamen aan wat de staat wil.
Dit kan geen toeval meer zijn. De criteria van de andragogie zullen dan ook besproken moeten gaan worden. Althans, als de
50 plus beweging onze jongeren een menswaardige toekomst willen geven:
„De duivel zit in de details, de details zitten in de andragogie”. Dat betekent sluikende geleidelijke staatsopvoeding
voor een gedragswijziging bij kinderen en ouderen die de staat wil. De andragogie genereert gehoorzaamheid en verwarring
veroorzaakt door semantische manipulaties binnen het semantische universum, veroorzaakt door de kosmische wil van het
populisme van de moderniteit. (In Nederland noemt men deze opvoedingsmethode “een gekookte kikker” van Joep Brinkman. Zie: “Voor
de verandering – Een praktische inleiding in de agogische theorie” p39.). Heden geldt dit ook voor het digitale web. Daar liggen de

kwintessenties van de “banaliteit van het kwaad” van Hannah Arendt. Dit veroorzaakt onzekerheid over de controle van
voeding, klimaatverandering, zombiebanken en democratie: “Rousseau voor allen!” Zo luidt het motto voor de huidige
en komende generaties. Het gaat daarbij om de vraag: “Hoe zullen wij onze kinderen laten opgroeien? Hoe zal men
kinderen opvoeden over de politieke (Protagoras), democratische deugden (Montesquieu) en mensenrechten? In kwintessens
gaat het om de vraag wie bepaald de criteria van de staatsopvoeding ter verbetering van het verstand? („Tractatus de Intellectus
Emendatione“ von Spinoza).

In afwachting van uw antwoord en toezending van de ontwerpregeling in het Engels of andere Europese ambtstaal verblijf ik
met vriendelijke groeten. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
Hoogachtend.
De Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN).

Robert A. Verlinden.

Verlinden is deelnemer van de GMO- Free- Conferences in Brussel. Hij was voormalig lid van het bestuur van het platform
Biologica, lid van de Raad van Advies bij de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO en was p.l.v. voorzitter
van de Vereniging in Natuurvoedingswinkels (VWN). Hij is oprichter van de stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische
Manipulatie (VoMiGEN). Hij was tevens coördinator en initiatiefnemer en kandidaat nummer 17 op de voormalige politieke
groepering van burgers i.p.v. partijleden www.lijst14.nl en kandidaat nummer 1 op www.lijst11.nl. In essentie intelligente
voordenkers van anonieme burgers. Beide politieke groeperingen zijn, in strijd met de plichten van de Code de Bordeaux van
1954, door de hoofdredacteuren van de onafhankelijke persvrijheid, de vrijheid om te zwijgen, doodgezwegen en door de
overheid en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gediscrimineerd. Zie jurisprudentie Verzoekschrift 35911/09
‘Verlinden (II)tegen Nederland’ van 8 september 2011. Hoezo Verlinden tegen Nederland? Op 3 november, dus drie weken
voor de verkiezingsdatum van 22 november 2006, nam minister Nicolaï, in strijd met de beroepstermijn van 6 weken, een
ministerieel besluit om stemmen op afstand mogelijk te maken. Een jaar later concludeerde de commissie stemcomputers o.l.v.
Mr. Korthals Altes, dat circa een miljoen stemmen waren zoekgeraakt.
*Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het
algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.
Hello .... Hello ... "Choir without Borders” at the train station in Leipzig “Ode to
joy”. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZxUmq2tOQ2Q instead off „Science without boardersHolland”, like worldwide GENOMICS and worldwide NSA spying.
http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU Gustav Mahler: Das Lied von der Erde ~ Von der Schönheit
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Citaat: ‘In opdracht van de bezetter gaf de Joodse Raad Het Joodsche Weekblad uit, dat elke vrijdag van 11 april 1941 t/m 28 september
1943 verscheen. Het bevatte naast andere inhoud de officiële mededelingen (vooral geboden en verboden) van de bezetter aan de Joden (een
soort Staatsblad / Staatscourant), vaak met aansporingen van Cohen en Asscher om zich er stipt aan te houden, niet alleen voor ieders eigen
bestwil, maar ook om de andere Joden niet in gevaar te brengen’ Einde citaat. Bron Wikipedia.
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