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STICHTING TER VOORKOMING MISBRUIK GENETISCHE MANIPULATIE (VoMiGEN)       
Van Speykstraat 87 - 3014 VE Rotterdam. (Niederlande) www.wirsinduberall.de und www.vomigen.eu  

www.gentechvrij.nl e-mail: vomigen@vomigen.eu KvK te Rotterdam onder nr. 24290161 

 
“De duivel zit in de details, de details zitten in de andragogie, ofwel de banaliteit van het kwaad. Veroorzaakt door de kosmische 

wil van het moderne populisme die de semantische manipulatie binnen het semantische universum mogelijk maakt.”  

 
Open brief/tevens politiek vlugblad  
Aan directie en bestuur van Wageningen UR 
Wageningen University & Research centre 
Droevendaalsesteeg 4,  
6708 PB Wageningen        Rotterdam, 25 november 2013.  
 

Advertentie: Aantoonbare zuivere koffie. (VK 23/11/2013). 

Geachte dames en heren.  

Uw advertentie “Biologische koffie is voor de consument niet van gewonen koffie te onderscheiden.” in de Volkskrant 
van 23 november is list & bedrog. Alles wat leeft en ademt is namelijk biologisch. Ook genetische gemanipuleerde koffiebonen 
en zaden (Seeds). Alleen het door u gehanteerde bijvoeglijke naamwoord “biologisch” is zuiver maar niet de techniek van de 
koffie waar u voor adverteert. Binnen de context waarin u het woord biologisch gebruikt is dan ook een semantische 
manipulatie binnen het semantische universum. Hiervan verzoek ik u beleefd deze misleiding te rectificeren. 

Met deze semantische manipulatie wekt u tevens de indruk dat het om biologische teelt gaat waarvoor wij in Nederland het 
keurmerk EKO en Demeter kennen. Biologische koffie dienen dan ook aan de criteria van deze keurmerken te voldoen. In 
feite geldt dit ook voor het begrip “duurzaamheid”. Zonder de vermelding van de criteria is het begrip “duurzaam” list & 
bedrog. 

Algemeen: 

Ons gemeenschappelijk probleem in deze kwestie is het zwijgen. De EKO consument is nog steeds niet door de 
natuurvoedingswinkelier geïnformeerd over het feit dat op 1 januari 2002 de Raad van Advies, bij de controleorganisatie SKAL 
geruisloos is afgeschaft. Daarmee ook het idee van de algemene wil van de rede van Rousseau (La volonté générale). 
Hierdoor is er géén controle meer op de criteria van het biologische privaatkeurmerk EKO. Zie mijn brief aan the Committee on 
World Food Security (CFS) van 11 oktober 2013.http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robvomigenverburg10okt13.pdf .  

Zelfs de jaarverslagen van SKAL, met goedkeurende Koninklijke NIVRA accountantsverklaringen, hebben daar geen melding 
van gemaakt. Dit was voor de media een signaal om daarover te zwijgen.  Dit was in strijd met de plichten zoals opgenomen 
in de internationale gedragsregels voor de journalisten de “Code de Bordeaux”. Dit zwijgen gaat de natuurvoedingswinkels 
en hun klanten nu opbreken.  

Dit blijkt o.a. uit het onderzoek van de Consumentenbond waaruit zou blijken dat de biologische producten in de supermarkt 
een kwart goedkoper zijn dan in de natuurvoedingswinkels (Telegraaf 23.11.23). Echter, in de essay van Mr. Paul Ruijs “Wij zien 
u wel in de rechtszaal – Klassenjustitie in Nederland” kunt u namelijk lezen dat in een procedure van Zonnemaire 
Natuurvoeding B.V. met twee andere bedrijven, bekend als de drie biologische bakkers tegen de Consumentenbond, in de 
jaren ’90, kassabonnetjes voor aankopen voor hun onderzoek geen bewijsfunctie hadden. De biologische bakkers verloren dan 
ook al hun processen tegen de Consumentenbond.  

Mr. A.H. (Bert) van Delden beweerde zelfs dat de bakkers nul komma nul kans hadden. De zaak staat bekend als de 
“nationale broodaffaire”. Nu verliest de totale branche en hun klanten het van de Consumentenbond „Gentechnik im Biomarkt 

(TAZ 10.8.13/Seite 7). Hierbij opgemerkt dat ook voor de natuurvoedingswinkelier het spreekwoord geldt: “Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald”. Mijn advies informeert alsnog uw EKO cliënten dat er geen controle meer is op de 
criteria van EKO. Vorder deze controle terug op basis van het recht op ongestoord genot van eigendom. EKO is privé en niet 
van de staat. “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, waar ik verderop in deze brief zal terugkomen.  

De toenmalige coördinator voeding en milieu, Marcel Schuttelaar, is nu met partners, een belangrijke lobbyist om gentech 
door de strotten van de Europeanen te duwen. Binnenkort is dit ook van “crowdfunding”  te verwachten. “Topman Zalm is 
sceptisch over crowdfunding”, maar de staatsbank ABN AMRO zet initiatief “Seeds” toch door. Betekent dit genetisch 
gemanipuleerd eten uit je eigen stad? (Stadsinitiatief Rotterdam).  

Toeval of niet, maar de toenmalige koningin Beatrix had in 1992 nieuwe normen en waarden aangekondigd en niemand weet 
welke dat zijn.1 In 2004 liet de toenmalige kroonprins weten het verschil niet te proeven tussen genetische gemanipuleerde 
groenten en biologische groenten. Zijn groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel vertelde hij. 
(Agd 14/8/2004/p8 en p9).  

Niet alleen het zwijgen over voorgaande zaken is list en bedrog maar ook de mensenrechten van 1948. Recentelijk is door 
klokkenluider Stéphane Hessels, mede auteur van de universele verklaring voor de rechten van de mens van 1948 van de 
Verenigde Naties, onthuld dat deze niet bestaan. Het is slechts een programma van mooie woorden en hoop  zo schrijft hij  
„An die Empörten dieser Erde“ – „Vom Protest zum handeln“/Seite 39. Waarom zei hij dat niet in 1948?  

                                                 
1 Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor 
normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden). 
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Ook de microkredieten van Maxima, om gentech, ofwel de pseudowetenschap GENOMICS, in de ontwikkelingslanden in te 
voeren, is een programma van mooie woorden en hoop. Nu de mensenrechten van 1948 niet blijken te bestaan treden 
automatisch de originele mensenrechten van 1789 weer in werking en daarmee ook artikel 6 en 2. Artikel 6. het idee van de 
algemene wil van de rede van Rousseau (La volonté générale), i.p.v. de huidige volkswil van het moderne populisme. In feite 
gaat het hier om het populisme van het meerderheidsprincipe van de vriendendiensten van de partijpolitiek en lobbyisten. Bij 
artikel 2, gaat het om het recht op verzet bij onderdrukking, de politieke invloed van Spinoza. Het is de enige manier om de 
pseudowetenschap GENOMICS, waaronder het genetisch manipuleren van de planten en groenten, een halt toe te roepen. 

Er is niemand op deze aarde die op een genetische gemodificeerde biodiversiteit zit te wachten die veroorzaakt wordt door 
genetische manipulatie ofwel de pseudowetenschap GENOMICS van welke beweging Opstelten in Nederland voorzitter is.   
Daarbij komt dat de pseudowetenschap GENOMICS mutanten genereert.  

Om deze te verwachten mutanten op een algemene acceptatie van de samenleving te doen laten lijken, zien wij nu overal 
gesubsidieerde mutantenkunst ontstaan2 (Kunstproducent “Mothership).3 Doordat het grondrechtelijke verweerrecht 
tegenover de staat, ook wel het procesrecht van eenieder, de zogeheten actio popularis is ingeruild voor de Franse 
rechtsspreuk pas d'intérêt, pas d'action, (Bron: Thom de Graaf) ofwel de particuliere interesse van de EU elite (Bron: 

Herman van Rompuy Buitenhof 4 maart 2012) is er ook geen rechtswetenschap. Hierover zwijgen de advocaten zoals de 
natuurvoedingswinkeliers en de hoofdredacteuren van de media ook zwijgen. De mensheid zal dan ook zijn menselijke waarde 
verliezen dankzij het zwijgen t.b.v. de rijkdommen van de elite. Hoe dom kunnen we zijn?  

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). 

Dat er geen rechtswetenschap is als het om GENOMICS en het algemeen belang gaat heb ik schriftelijk aangetoond bij de 
Ethiekraad in Berlijn.4 Een ieder die bezwaar maakt tegen de particuliere interesse van de elite van de EU wordt namelijk niet 
ontvankelijk verklaard. Niet alleen bij de Raad van State maar ook bij het Europese Gerechtshof voor de rechten van de 
mens.5 GENOMICS zonder rechtswetenschap staat gelijk aan eugenica zoals door Dr. Jozef Mengele, de doodsengel van 
Auswitsch, in de praktijk was gebracht.  

Dit moet ook de reden zijn dat men in het Erasmus MC plotseling patiëntenkaarten heeft ingevoerd waarbij een foto verplicht 
is. Volgens een stelling in het NRC gebruikte Diederik Samsom hiervoor zijn eigen kinderen. “De volgende generatie, die heeft 
voor mij twee heel concrete gezichtjes”. M.a.w., het natuurlijke gezichtje en het digitale gezichtje op plastic kaarten en 
internet. Een van de criteria om in het panopticum (koepelgevangenis) te moeten leven zoals in 2005 door Prof. Dr. Paul 
Frissen in 2005 is aangekondigd.6 Hoezo NSA spioneert? Duidelijk is dat deze pseudowetenschap GENOMICS zonder 
rechtswetenschap medische missers gaat veroorzaken en mutanten. Hierover zullen steeds meer mensen amok maken. Een 
fototootje moet de lastposten dan ook snel kunnen traceren.  

De wortels van al dit verraderlijke zwijgen ligt in de semantische manipulatie binnen het semantische universum van het 
begrip “rechtsstaat” van vòòr de Franse Revolutie. Sinds de Franse Revolutie is het de plicht van de staat het algemeen 
belang te dienen. Hierbij is de elite vergeten het woord “plicht” toe te voegen aan het begrip “rechtsstaat”. Rechtstaat 
dient dan ook alsnog aangepast te worden in “rechtsplichtstaat”, zodat de elite de plicht van het idee van de algemene wil 
van de rede van Rousseau (La volonté générale), die zich oriënteert op het algemeen belang, nooit meer zal vergeten.   

In afwachting van uw antwoord van de door ons verlangde correctie verblijf ik. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.  

Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN). 

R.A. Verlinden.  

Verlinden is deelnemer van de GMO- Free- Conference 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 de intelligentie van de anonieme burger. 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.  

                                                 
2 De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2013  Citaat: “Mijn moeder heeft schilders ooit omschreven als stijl verrassend Ons wakker schudden en 

onze ogen openen voor  een nieuwe beleving en zingeving voor het alledaagse. Haar liefde voor de schilderkunst en voor de kunst in het algemeen is voor 

mij altijd een grote bron van inspiratie geweest. Einde citaat. Koning Willem Alexander.  
3 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. 
4 "Die Zukunft der genetischen Diagnostik – von der Forschung in die klinische Anwendung"  (GENOMICS). 

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/RobethikratGenomtests110513.pdf 
5 Jurisprudentie “Verlinden tegen Nederland” zaaknummer 3636/09 (Wob: Actio popularis Zaaknummers). “Verlinden II tegen Nederland” Zaaknummer: 

35911/09 Lijst 14 eist zijn borgsom terug. Stichting VoMiGEN genetisch gemanipuleerde anjer Zaak nummer:   
6 www.panopticondefilm.nl “Hard op weg naar totalitaire samenleving”. Moderne burger leeft in het feodalisme en zit vast in de koepelgevangenis’ 

(panopticum)  Prof. Dr. Paul Frissen/CDA. NRC 20/10/05).  

 


