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Excellentie,
U laat mij weten, dat het binnen uw zienswijze onduidelijk is hoe mijn zienswijze ten aanzien van de in 2005
afgeschafte “actio popularis” betrekking heeft op de onderhavige studie, citaat: “Daarom wordt niet inhoudelijk
op deze zienswijze ingegaan. De indiener van deze zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu hij
ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de
bescherming van mens en milieu worden geweigerd.” Einde citaat.
Onderstaand informeer ik welke gevaren het regeringsbeleid ten aanzien van de uitvoerende politiek
voor mens en dier heeft:
Voordat op 1 juli 2005 de “actio popularis”, het grondrechtelijk verweerrecht tegenover de staat van eenieder,
was afgeschaft, kon de burger soeverein grondrechtelijk, met het aspect van politiek gezag, bezwaar maken tegen
bestuurlijke kwesties. Deze bezwaarschriften leverde t.b.v. “grondrechtelijke geïnformeerde”
verantwoordelijkheid, voor iedereen begrijpelijke exemplarische jurisprudentie (Quaestio disputata), gelijk aan het
begrip rechtswetenschap. Nadat de “actio popularis” op 1 juli 2005 geruisloos was afgeschaft werd het begrip
“bezwaar” gewijzigd in “zienswijze”.
Het verschil is dat het begrip “bezwaar” toen voldeed aan het begrip “volkssoevereiniteit”. Bij “zienswijze” is het
standpunt van het bestuur gebaseerd op het populisme van de moderne. Kort gezegd: “Spreek/schrijftaal uit de
hoge hoed”. Dit is in strijd met de gedachte van de empiristen uit de radicale verlichting, waar hoge hoed filosofen
samen met Clairy Polak bij HUMAN.NL afgelopen zondag de mond vol van hadden. Zo ook uw onderhavige
zienswijze, waarmee tevens getoond wordt dat er van respect voor de “trias politica” geen sprake meer is.
Populisme ontstaat wanneer het staatshoofd en bestuurders de “volkssoevereiniteit”, gelijk aan het begrip “la
volonté générale” niet respecteren. Beide begrippen zijn uitgevonden door Jean Jacques Rousseau. De volonté
générale is opgenomen onder artikel 6 van de onvervreemdbare mensenrechten van 17892 en werd bij de
Europese Revolutie van 1848 omgezet tot het begrip “volkssoevereiniteit”.
Hiervan is “mens una” (een gedachte) van Spinoza de kern. Deze gedachte vindt zijn oorsprong in de antieke bij
Parmenides (Einheit im Unterschiede), synoniem aan “Je suis Charlie” een symboliek van het contraire consens
consultatie principe voor een contraire consultatie kennissamenleving “la volonté générale”. Het is de bron van
het politieke weten, de enige bron voor politieke vrijheid voor allen.
Volkssoevereiniteit betekent het tegenovergestelde van wat de toenmalige minister Donner in 2011, een uitspraak
van Otto von Bismarck, citeerde: ‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt
zijn”. (Avond van de persvrijheid 3/5/2011.).
In dat zelfde jaar zei de voormalige Paus Benedikt XVI Zitat: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch
anderes als eine große Räuberbande“, hat der heilige Augustinus einmal gesagt’. Ende des Zitats. Die Genialen
Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestage in Berlin am 22.09.2011.
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Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid,
van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op een klinische
studie waarbij naakt DNA wordt toegepast, en is
gebaseerd op een door de Minister van Infrastructuur en Milieu(hierna: de Minister) opgestelde milieurisicobeoordeling voor de toepassing van
naakt DNA(hierna ook aangeduid als de algemene milieurisicobeoordeling voor naakt DNA).
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Zitat:“ Einigen wesentlichen politischen Konsequenzen der Aufklärung aber, den Ideen der Amerikanischen Revolution von 1776 und der
Französischen Revolution von1789, den Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte, der Volkssouveränität und der repräsentativen
Demokratie, hatten sich maßgebliche deutsche Eliten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verweigert.“ Ende des Zitats (Gedenken ans
Kriegsende vor 70 Jahren Winklers Rede im Wortlaut).
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Het gegeven dat de „trias politica“ door de twee Nederlandse staatshoofden niet wordt gerespecteerd,
lijkt er op dat de invoering van de “tetras politica” in aantocht is. Van Trias naar Tetras van Richard de
Mulder van de “alumni” universiteit Erasmus Rotterdam. TETRAS POLITICA: Een vierde bestuurlijke
macht onmenselijker dan Hitler, Stalin en Mussolini.
Om het landelijke bestuur en de rechterlijke macht te informeren had het staatshoofd cum suis exemplarische
jurisprudentie nodig, gelijk aan het begrip “rechtswetenschap”. Immers, uit geen enkel Kamerstuk blijkt wat het
afschaffen van de actio popularis in essentie voor bestuur en het volk in de praktijk te betekenen had.
De jurisprudentie, gelijk aan het begrip rechtswetenschap: “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen
aan” van de Raad voor de Journalistiek van 16 april 2007, nr. 2007/19 http://www.rvdj.nl/2007/19 laat zeer transparant
exemplarisch zien, dat het afschaffen van de “actio popularis” gelijk staat aan een misdaad tegen de mensheid.
Kan het zijn dat hiervoor Jan Marijnissen bij de SP is vertrokken?
Immers, heel duidelijk is te lezen dat een burger een andere burger niet meer soeverein met het “aspect” van
politiek gezag kan waarschuwen wanneer hij of zij onwetend en onnodig in contact staat of komt te staan met
gevaarlijke situaties. In het huidige voorbeeld gaat het om giftige kankerverwekkende stoffen. Een Raad voor
journalisten die in 2007 werd voorgezeten door vertegenwoordigers van de hoogste Nederlandse rechtscolleges.3
Deze uitspraak is mede ondertekend door prof. drs. E. van Thijn/PvdA. Dit is de oorzaak dat in Nederland de ziekte
kanker extreem en volstrekt onnodig toeneemt en waarvoor het Staatshoofd en de uitvoerende politiek voor
verantwoordelijk is. Was dit een revanche van de Joodse Professor Ed van Thijn voor wat zijn familie is overkomen
tijdens WO II?
Het artikel “Biotechbedrijf Kiadis naar de beurs” „ Wij kunnen levens redden”, zegt Manfred Rüdiger de
topman van Kiadis, dat een kankermedicijn ontwikkelt”. (NRC 17 juni 2015) Deze uitspraak toont overduidelijk aan,
dat de huidige moraalloze reaalpolitiek, waarbij het maken van populistische medicijnen ter bestrijding van kanker,
voorrang heeft op het beschermen van collectieve waarden ofwel het “algemeen belang”. Alleen het herstel van
de ACTIO POPULARIS kan het aantal kankergevallen verminderen.
Het afschaffen van de actio popularis was dan ook in strijd met soevereine mensenrechten en in strijd met het
internationale verdrag van Burgerlijke en Politieke Rechten (BuPo). Mede hier ligt de legitimiteit om de natuurlijke,
morele, soevereine, onvervreemdbare mensenrechten van 1789 weer zo snel mogelijk in werking te laten treden.
Dit zelfde gebeurde tijdens WO II. De Joodse gelovigen die door andragogie op gehoorzaamheid waren
geconditioneerd, werden door de NS gedeporteerd omdat het volgens de toenmalige KVP minister van verkeer
Van Schaijk goed was voor de Nederlandse economie van die tijd, zoals mensen nu kanker krijgen omdat, zo naar
het schijnt, ook goed is voor de economie.4 In ieder geval is het economisch goed voor de anonieme
grootaandeelhouders van het Biotechbedrijf Kiadis.
Uit de berichten van de Groningse gasbel, met een gerealiseerd opbrengst volgens krantenberichten van 500
miljard Euro, blijkt dat daar ook nooit rekening is gehouden met het welbevinden van het volk. Waar dit geld is
gebleven weet niemand, dan alleen de elite.
Alleen het herstel van het grondrechtelijke verweerrecht de “actio popularis” kan heel veel leed en moraalloos
bestuur voorkomen.
Genetisch gemanipuleerde medicijnen die alleen gemaakt kunnen worden doordat, naast het afschaffen van de
actio popularis, in 2011 de soevereiniteit van de mensenrechten van 1948, volgens Stéhane Hessel, t.b.v. de
reaalpolitiek door de elite van de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zijn terug getrokken.5 Hierdoor

3

Jurisprudentie: “Volkskrant. “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan”. VK 20/1/2007. Zie http://www.rvdj.nl/2007/19 Voorzitter
in 2007: Mr. A. Herstel, oud-raadsheer en rechter-plaatsvervanger, voormalig hoofdofficier van Justitie in Utrecht en Rotterdam, en voormalig
voorzitter NCRV Vice-voorzitters: mr. Th. Groeneveld, vice-president van het gerechtshof 's-Gravenhage mr. C.A. Streefkerk, raadsheer in
de Hoge Raad der Nederlanden. mw. mr. H. Troostwijk, lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Deze andragogische
uitspraak(staatseducatie voor volwassenen), voor een gedragswijziging onders rechters en bestuurders is mede ondertekend door de joodse
“public intellectual” Ed van Thijn/PvdA.
4
Citaat: ‘De kiemen echter, lagen er vlak na de oorlog. Zo werd op 17 september 1945 het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen
de toenmalige KVP minister van verkeer, Van Schaijk, in de Haagse Houtrusthallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoormensen uitbundig
omdat ze de dodentreinen hadden laten rijden. Dit was goed voor de Nederlandse economie geweest, zei hij’ . Einde citaat. ‘Einde van een
mythe’. Bob Smalhout. Tg. 12/12/10.
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. http://antoniusbuch.files.wordpress.com/2012/07/hessel-andie-empoerten-dieser-erde_.pdf *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

werd het beroep uit 2011 tegen de vergunning om de beroemde anjer van Prins Bernhard genetisch te
manipuleren door het Europese Hof voor de Mensenrechten niet ontvankelijk verklaard.6
Hierbij gaat het om de belangen van de elite van TTIP en van de “Codex Alimentarius”, waarvan Prof.
Dr. Ir. Louise Fresco op 17 juni 2015 voor het eerst melding van maakte. “Handelsverdrag TTIP kan
juist positief zijn” (NRC 17 juni 2015). Toen ik hier een opmerking over maakte verwees zij mij per E-MAIL naar
Google. Een verwijzing die gelijk staat aan “leren in beweging”, wat het principe is van de ervaringsgedrag
wetenschap de “Andragogik”.
Dit is de oorzaak, dat nu overal in Europa gevraagd wordt: “Wat is het verschil tussen “mensenrechten” en
“soevereine mensenrechten?”. Zo wordt nu ook de oproep luider om de geschiedenis van de Duitse-Joodse
Andragogik op te helderen. Hierbij krijgen de kinderen van de grootvaders die Hitler hebben bejubeld inzicht hoe
dit door de Andragogik in de 1920er jaren werd georganiseerd.
Geen Nederlandse zelfbenoemde klokkenluider of nieuwe- sociale media die hier melding van maakt. Een attitude
die haarscherp aangeeft dat men in Nederland niet Lastig mag zijn, waardoor veel mensen volstrekt onnodig lijden.
Volgens Cobie Frank een erfenis van WO II.7
De zeer jonge Tarik Z. was t.b.v. zijn plichten die hij tegenover zijn medemensen en samenleving heeft wel lastig.
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Hij probeerde het “verraad van intellectuelen” op een zeer inventieve en moedige wijze, zonder enige vorm
van geweld, aan de orde te stellen. Vervolgens krijgt hij van het OM vier jaar cel. Een commentaar van de
zelfbenoemde klokkenluider Nico van den Ham, die de gedateerde asbest problematiek aan de orde stelt, schrijft
diverse malen dat deze jonge man dom en niet zo slim was.
Een rechtbank, die volgens foto’s, uit een meerderheid van “gendervrouwen” bestond. (“OM eist 4 jaar cel tegen
'journaaldreiger' Tarik Z”. VK 19 juni 2015). Het verdrag van Amsterdam uit 1999 maakt de Europese gender
ideologie mogelijk, wat gelijk staat aan een gedragswijziging door de grote onbekende “Andragogik”.
De geschiedenis leert ons, dat de soort daarmee wordt verzwakt, zowel de man als de vrouw. De vrouw
transformeert daarbij in moraalloze wezens. Een ervaring die men tijden WO II heeft opgedaan. Literatuur toont
aan dat de Nazi-vrouwen wreder waren dan de Nazi-mannen. De beginselkennis hiervan kunt u vinden bij Johann
Gottlieb Fichte, ook wel de Joodse Messias genoemd. 9
Dit moet ook de reden zijn, dat in Duitsland zoveel weerstand is tegen de Europese genderideologie. Iets waar de
gemiddelde Nederlander dankzij het geweldige onderwijs en de politieke “Bildung” nog nooit van heeft gehoord.
Men is nu dan ook gewaarschuwd voor bestuurlijke vrouwen aan de top en vooral de vrouwen op websites.
Websites die net als Hitler niet terugpraten. M.a.w., met het zogenaamde digitale tijdperk heeft de bestuurlijke
elite de dialoog verbannen en daarvoor het volk duizenden Hitlertjes in de vorm van websites teruggegeven. Met
anderen woorden: “Laten wij, de elite, waken over de vrijheid van het spreken op Fakebook + Google & Co”,
getekend “Pim”.
M.a.w., veel Nederlanders zijn net als tijdens WO II opnieuw onbetrouwbaar. Vooral de schimmen op het Internet.
“Hoog geboren” U mag weer van adel zijn. Adellijke Nederlanders komen weer voor hun afkomst uit. Ze zijn de
schaamte voorbij”, schrijft Ileen Montijn.
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R.A.Verlinden, alias Emile Rousseau van de tweede moderne.

cc. T.b.v. het diffuse veiligheidsgevoel een afschrift naar de landelijke politie.
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ECHR-1L.GER11.OOR. Beschwerde Nr. 63079/10. RvS: 201001002/1/M1. Berufung gegen die Genehmigung für das genetische Manipulieren
von den berühmten Blumen des verstorbenen Prinzen Bernhard, den Nelken im Jahre 2011. Die Stiftung VoMiGEN wurde ohne Argumenten,
ohne Fakten, ohne Zahlen und ohne Einschatzungen nicht zulässig erklärt. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robanjerhofvjus101014nelken.pdf
7
Citaat: ‘In maart 1946 werden 40 000 NSB’ers vrijgelaten. Een waarschuwing aan de nog levende slachtoffers en getuigen, dat ze niet lastig
moesten zijn. Het rechtsgevoel van miljoenen Nederlanders werd zo gekrenkt dat het merendeel apathisch werd’….’Een zichtbare vijand kan je
bestrijden, de onzichtbare niet’…..’Anderen vonden het geluk dat hun politieke misdaden niet werden gewraakt, zodat zij –met de nodige
verbuigingen naar de nieuwe omstandigheden – ongestoord hun carrière konden bestendigen’….’’Maar in mijn vrije tijd ga ik door. Er komt een
lange periode van opbouw en daarna komt weer een crisis. Het zit in het systeem. Als je de geschiedenis bestudeert dan zie je de
wetmatigheid. En crisis brengt opnieuw fascisme en oorlog. Die gang van zaken kan alleen politiek worden onderbroken. We moeten ons op
dat terrein ontwikkelen. Om te besluiten wat ons te doen staat’. Einde citaten ‘Alsof er niets gebeurd is’ Cobie Frank is een strijdbare jood in
verzet.
8
Citaat: “Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en tegenover de
gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de dit Verdrag erkende
rechten, Zijn overeengekomen als volgt…” Einde citaat. Preambule Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo).
9
„Fichtes Idee der Nation und das Judentum” Hans Joachim Becker
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