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

“Laten wij, (de elite,) waken over de vrijheid van het spreken” getekend “Pim”
Het idee van de volonté générale van Rousseau is het fundament van de democratie van de rede en
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Beslissing op bezwaar tegen wijzigingsbesluit GGO –IM 12-002/03 Erasmus MC.
Geachte mevrouw Wilma Mansveld, Staatssecretaris Infrastructuur en milieu.
N.a.v. uw besluit van 11 november 2013 om de stichting VoMiGEN en de heer R.A. Verlinden privé en 9 overige appellanten
genoemd in hun bovengenoemd bezwaar niet ontvankelijk te verklaren deel ik u mede dat ik niet meer naar de Raad van
State zal gaan. Ik zal een beroep tot herziening van uw besluit rechtstreeks indienen bij de Verenigde Naties in Genève en
wel op de volgende beroepsgrond:
Wij verwijten de Koning1 en zijn dienaars en dienaressen2 en de Nederlandse bestuurlijke elite en Kamerleden, middels de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Nederlandse volk politieke ruimte te onthouden. Impliciet waken zij daarmee over de
vrijheid van het spreken van burgers. Hiervoor is op 1 januari 2002 ook het idee van de algemene wil (La volonté générale)
van het privaatkeurmerk EKO, in de vorm van intelligente voordenkers binnen de Raad van Advies, bij de controleorganisatie
SKAL, geruisloos afgeschaft. Daarmee ook het recht van de EKO consument om de criteria van het privaatkeurmerk EKO te
bepalen. 3 De winkeliers van de natuurvoedingswinkels hebben hun EKO klanten hierover nog steeds niet geïnformeerd.
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 Geniale Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestage in Berlin am 22.09.2011.
Hierdoor worden de argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen van bezwaar (beroepsgronden) van intelligente
voordenkers van het anonieme volk, tegen het in de praktijk brengen van de pseudowetenschap GENOMICS niet in de
publieke ruimtes van de instituties besproken. Hierdoor kunnen bezwaren of aanbevelingen binnen de klinische praktijk van
Erasmus MC, landbouw, milieu en andragogie, niet met het aspect van politiek gezag in de openbaarheid worden gebracht.
Hiermee onthoudt de staat en de Kamerleden het volk rechtswetenschap, waarmee het volk terug wordt geworpen in de grot
van Plato, ofwel het nieuwe digitale Panopticum, zoals door Prof. Dr. Paul Frissen in 2005 is aangekondigd.4 Daar moeten zij
leven in de schaduwen van “crowdfunding”. M.a.w., het definitieve einde van menselijke waardigheid.
Dit is in strijd met de plicht van de staat om het algemeen belang te dienen en wat gelijk staat aan het beschermen van
collectieve waarden. Het is eveneens in strijd met het principe van het begrip democratie en de plicht die ieder individu heeft
ten aanzien van de samenleving, zoals opgenomen binnen het internationale verdrag van Burgerlijke en Politieke Rechten
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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).
2
CIVIS MUNDI/ april 2009 ‘Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie’ S.W.Couwenberg. Citaat: ‘Vandaar dat Nederland de enige
democratie is waar die soevereiniteit nog steeds niet in de grondwet erkend is, afgezien dan van de Staatsregelingvoor het Bataafse volk van
1798. Maar nadien is dat uit alle daaropvolgende grondwetten verdwenen’ Ministers blijven zich dienovereenkomstig nog altijd presenteren
als dienaren van de Kroon en niet van het volk’. Het is derhalve geen wonder dat activering van politieke betrokkenheid en participatie van
het volk hier zo lang geen voedingsbodem vond. Onze lange traditie van politieke apathie is daardoor opnieuw bevestigd”. Einde citaat
3
In 2004 liet de huidige Koning weten het verschil niet te proeven tussen genetische gemanipuleerde groenten en biologische groenten. Kon
ook niet, want zijn groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel, aldus de toenmalige kroonprins. (Agd
14/8/2004/p8 en p9). In strijd met Europese regelgeving en in strijd met het recht op de integriteit van het lichaam bevat sommige
volkorenbroden nu genetische gemanipuleerde tarwe. (“Consumptie brood neemt af door populaire boeken” NRC 14.11.2013). Analoog aan
het volkorenbrood is de verwachting dat dit binnenkort ook medegedeeld zal worden over de opium in Afghanistan. (“Papaverteelt
overwoekert officiële economie Afghanistan. Gouden tijden producenten nu buitenlandse militaire veetrekken” Trouw 14.11.2013) Zie
schrijven VoMiGEN aan Kofi Annan http://www.burgersinactie.nl/080830%20kofi%20annanc%20pdf%20combi.pdf
4
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).
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BuPo).5 Daarbij opgeteld dat de minister voor veiligheid, Mr. Ivo Opstelten, een dienaar is van de Kroon en
voorzitter van de beweging GENOMICS Nederland t.b.v. “Science without borders- Holland”. Dit is in strijd met
scheiding der machten (trias politica) en daarmee ook in strijd met het begrip veiligheid.
Algemeen:
Voor wat betreft uw stelling dat VoMiGEN krachtens haar statuten, in haar feitelijke werkzaamheden, niet het
algemeen belang zou behartigen verwijs ik u naar mijn schrijven aan het Vaticaan van 15 juli 2009.
http://www.burgersinactie.nl/090716%20pausc.pdf Het antwoord hierop werd op 22 september 2011 verwoord door Paus

Benedictus XVI in zijn geniale rede over het natuurrecht in het Duitse parlement in Berlijn.6 Deze rede is, analoog aan het
zwijgen van de natuurvoedingswinkeliers, door de Nederlandse paus Antoine Bodar en de katholieke bisschoppen verzwegen.
M.a.w., zij hebben verraad gepleegd aan hun plaatsvervanger van God op aarde en daarmee ook aan alle christenen.
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).

In feite geldt dit ook voor de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden die meent te kunnen beweren “Pensioen na
pensionering niet vast” (FD 12/11/13/p3). Ook het pensioen voor nabestaande ligt op de snijtafel (VK 14.11.2013). Dit is in
strijd met het recht op ongestoord genot van eigendom. (Artikel 1, 1ste protocol EVRM). Immers, pensioenpremie is net als
vakantiegeld een emolument en daarmee privégeld. Van privé geld, dient de staat af te blijven. Alleen het idee van de
algemene wil van Rousseau (La volonté générale) kan de leden van de vakbonden, 50 plus beweging en pensioenfondsen als
pensioengerechtigde beschermen. Dit geldt ook voor de bewoners in Groningen bij mogelijke aardbevingen veroorzaakt door
gas(schaliegas)boringen en voor alle Nederlanders over het achterstallig onderhoud van dijken. (Ir. J.W. Boehmer, dircteur
Freshwater Company). Dit zelfde geldt voor de problematiek rond de klimaatverandering.

Vast staat dat in 2005 het grondrechtelijke verweerrecht van het individu tegenover de staat, de zogeheten actio popularis,
geruisloos is ingeruild voor de Franse Rechtsspreuk “pas d'intérêt, pas d'action” (Thom de Graaf). Anders gezegd, het
verweerrecht tegenover de staat, ook wel het procesrecht van eenieder, is ingeruild voor de particuliere materiële interesse
van de puissant rijken (La volonté de tous). Dit is een van de oorzaken dat de rijken alsmaar rijker worden: “Quote 500:
rijken weer rijker” (November 2013) en de armen alsmaar armer.
Hier ligt mede de oorzaak van de onnodige toename van kanker. (Ing. A. van Rooij, hogere veiligheidskundige bij de Koninklijke
Philips, kandidaat nummer 6 op www.lijst14.nl) De jurisprudentie, die ik u heb overlegd, “Voor pieren in de Vinex is er geen

doorkomen aan” van de Raad voor de Journalistiek, die door u niet wordt weerlegd of tegengesproken, toont dit
onomstotelijk aan.7 Hiervoor lieten dertien jongens hun hoofd kaalscheren uit respect voor hun klasgenoot die een
chemokuur moest ondergaan. (Nova College in Beverwijk – Metro 13 juni 2013/pagina 4). Deze jongeren hebben nu nog één
strohalm: “Diagnose kanker? CZ is er voor u. (Tijdschrift van CZ over gezondheid 3.2013/p9).

5

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).
6
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.
7
Appellanten R.A. Verlinden en het Platform Belangen van Consument (BeVaCo) cum suis tegen
R. Didde en de hoofdredacteur van de Volkskrant. “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan”. VK 20/1/2007. Zie
http://www.rvdj.nl/2007/19 De intro van het artikel luidt: “Hekken, schuttingen en paaltjes in nieuwe wijken laten te veel zware metalen los,
denken ecologen. Althans, ecologen in Nederland.” Appellanten hebben volgens deze uitspraak geen direct belang bij een rectificatie van
het artikel. De raad verklaarde appellanten niet ontvankelijk. Een jaar later werd bekend dat chroom VI opgelost in druppeltjes water 100
keer giftiger is, aldus Prof. dr. Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit
Utrecht (‘Lozing chroom nooit zonder goede controle’ NRC 21/5/08). Dit artikel was geschreven n.a.v. Zembla TV ‘Het Gif van Corus’ 18 mei
2008, over uitstoot Chroom VI. Op een verzoek de zaak opnieuw te behandelen werd niet meer geantwoord, terwijl we allemaal weten dat
het bewust inbrengen van gif in het milieu in strijd met artikel 8 EVRM en artikel 17 BuPo: ‘Recht op de integriteit van het lichaam’. Het
schenden van het recht op de integriteit van het lichaam is altijd het begin van een genocide.
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) is mede ondertekend door de intellectuele jood met een publiek domein Ed van Thijn/PvdA.
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U zegt hierover, citaat: “Ook overigens is mij niet gebleken dat de indieners van deze bezwaarschriften
anderszins een rechtens te erkennen materieel belang hebben dat direct bij mijn besluit is betrokken”. Einde
citaat. Hiermee zegt u impliciet, dat tot uw criteria van bestuur, van wel of geen rechtstreeks belang, materiële
belangen gelden. Bij de eerder genoemde chemokuur gaat het om de materiële belangen van de anonieme
grootaandeelhouders van de Pharmacia en zorgverzekeraars. Ook de deportatie van joden in de jaren ’40 was
goed voor de economie.8 Het valt mij dan ook zwaar om een kern van mogelijke waarheid te bespeuren in de
uitspraak van de vader van Jean-Marie LePen, die bij herhaling gezegd zou hebben dat de Holocaust een detail is. (“Wilders,
Le Pen kapen de Joodse zaak” NRC 14/11/2013). Van de heer David Wertheim, directeur van het Menasseh ben Israel Instituut,

zou ik dan ook graag willen weten waarom hij nog steeds schrijft over het begrip “joden” van midden 19e eeuw zonder
onderscheid te maken tussen a) joodse elite; b) joodse public intellectuals en c) gewone mensen met de kennis van de
voorstelling over het joodse geloof? Ook zou ik graag van hem willen weten waarom de joodse “public intellectuals”, zoals de
Nederlandse Rabbi Jacobs, Spinoza nog steeds in de ban houden? “Opperrabbijn: Spinoza’s ban blijft bestaan” 2009.
Duidelijk is dat dit, net als de introductie van de pseudowetenschap GENOMICS zonder rechtswetenschap, in strijd is met het
algemeen belang.9
Om de bestuurlijke elite en hun uitvoerders tegen hun moraalloos bestuur en gedrag meer veiligheid te bieden heeft men bij
het Erasmus MC een nieuwe patiëntenpas met foto van de patiënt verplicht gesteld. Dit beleid is reeds aangekondigd door
Diederik Samsom. Hij gebruikte hiervoor zelfs zijn eigen kinderen: Stelling Diederik Samsom in het NRC: “De volgende
generatie, die heeft voor mij twee heel concrete gezichtjes”. Dit betekent een natuurlijk gezichtje en een digitaal gezichtje op
alle plastic kaartjes en bij e-mail adressen. Dit is een criterium om de toekomstige generaties te laten leven in het eerder
genoemde digitaal panopticum, waarmee de elite volledig en tot in lengte van dagen kan waken over de vrijheid van het
spreken van individuele burgers. Dus ook burgers die bezwaren maken omdat ze door het moraalloze bestuur volstrekt
onnodig kanker krijgen. Duidelijk is dat hiermee iedereen kwetsbaar is, zo kwetsbaar zelfs dat wanneer de staat hen in hun
direct belang benadeeld zij zelfs niet meer onderling veilig kunnen overleggen hoe zich te weren tegen het door de staat
begane onrecht. De meest actuele vraag is nu: Gaat de Nederlandse en Europese midden- en arbeidersklasse
hiermee akkoord?
Hiervoor heeft de joodse “public intellectual” Albert De Booij, oprichter van Speakers Academy, mede het devies: “Laten wij
waken over de vrijheid van het spreken”, op de sokkel van het kunstwerk van Fortuyn geplaatst. Ook in het Latijn:
"Loquendi Libertatem Custodiamus",om daarmee geruisloos een gedragwijziging te bewerkstelligen (andragogie). Omdat de
notabelen van Pim Fortuyn Foundation10 deze spreuk hebben laten ondertekenen met “Pim” is het valsheid in geschrifte.
Temeer, omdat Fortuyn stond voor maatschappelijk draagvlak (“A hell of a job”/p40). Maatschappelijk draagvlak is alleen
mogelijk bij de vrijheid van het spreken binnen de publieke ruimtes van de instituties en wat de basis is van grondrechtelijke
geïnformeerde verantwoordelijkheid. Uw besluit toont onomstotelijk aan dat van deze vrijheid en van grondrechtelijke
geïnformeerde verantwoordelijkheid in Nederland geen sprake meer is en daarmee ook geen politieke ruimte. “Zonder
politieke ruimte is vrijheid ondenkbaar” Hannah Arendt.
Mensenrechten: Met de ethiek van na de Tweede Wereldoorlog, “dat nooit meer”, “nooit meer dictatuur”, “nooit
meer Holocaust”, heeft de Holocaust overlevende en joodse “public intellectual” Stéphane Hessel de mensenrechten van
1948 medegeschreven.
Tijdens een interview in de Süddeutsche Zeitung van 17 juli 2012 bij het bespreken van zijn strijdschrift “verontwaardigt
u” (Indiginez vous) deed Stéphane Hessels nog een oproep voor een upgrade van de Mensenrechten.

8
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.
9
Citaat: “Het gaat vooral om aandacht voor elkaars verlangens en meningen èn gerichtheid op het algemeen belang. In openheid en
tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen.” Einde citaat. Kersttoespraak H.M. de Koningin 2012.
10
Het Bestuur. Voorzitter: Dr. Ir. C. van Eijkelenburg (Carel). Secretaris: Drs. J. 't Hooft (Jan). Penningmeester: T. Martens (Ton). Leden: H.
Wiegel (Hans). M. Bello (Mieke). Drs. H. Looten (Han). W. de Haan MPA (Wouter). Samenstelling Raad van Toezicht: Prof.Dr. W.Albeda (Wil).
Prof.Dr. R. in 't Veld (Roel) A. de Booij (Albert). S. Fortuyn (Simon). Drs. M. Pastors (Marco).
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Ondanks mijn herhaalde verzoeken om deze upgrade te realiseren met het idee van de algemene wil van de rede
van Rousseau, die zich oriënteert op het algemeen belang en zoals was opgenomen in artikel 6 van de
mensenrechten van 1789,11 heeft hij hierop niet geantwoord, zoals alle joodse “public intellectuals” niet
antwoorden op mijn vragen, inclusief de digitale joodse public intellectual Micha Kat. Begin dit jaar is Stéphane
Hessels op 96 jarige leeftijd overleden. Het lijkt erop dat hij net voor zijn dood wroeging heeft gekregen over zijn
verraderlijke mooie teksten die hij zelf in de mensenrechten van 1948 heeft geschreven en zijn zwijgen in 1948 dat de
mensenrechten, net als de Holocaust, slechts een programma was. Dit maakt de eerder genoemde stelling van Jean-Marie Le
Pen, dat de Holocaust een detail is, geloofwaardig.
In een interview in Zurich zegt Hessels net voor zijn dood dat de mensenrechten niet bestaan. Het is slechts een programma
van mooie worden van hoop en een doel.12 Omdat de Holocaust ook een programma was van mooie worden, namelijk het
creëren van een übermensch en wat de pseudowetenschap GENOMICS, net als Dr. Jozef Mengele, de doodsengel van
Auschwitz, ook beoogt, is het nu pas duidelijk geworden dat de mensenrechten slechts een programma zijn voor de puissant
rijken. Omdat hiermee formeel is aangetoond dat de mensenrechten van 1948 niet bestaan, zijn de huidige mensenrechten
bedrog, een van de ernstigste bedriegerij in zijn soort. Hiermee zijn naar mijn mening automatisch de originele
mensenrechten van 1789 weer van kracht geworden. Daarmee ook artikel 6, het idee van de algemene wil van de rede van
Rousseau i.p.v. de huidige volkswil van het populisme en artikel 2, “het recht op verzet bij onderdrukking” de politieke
invloed van Spinoza. Temeer, omdat voor deze mensenrechten, die zich oriënteren op het algemeen belang, bij de revoluties
van 1789 en 1848, rivieren vol bloed zijn gevloeid. “La Trahison des Clercs » -Benda 1927. Waarom zwijgt de public
intellectual Frits Bolkestein in zijn memoires hierover?
Populisme: Herman van Rompuy waarschuwende in Berlijn voor populisme. (Herman Van Rompuy warnt in Berlin vor
Populismus 09/11) Inmiddels weten wij, dat wanneer “public intellectuals” waarschuwen, zij het tegenovergestelde bedoelen.
Impliciet heeft Van Rompuy dan ook een oproep gedaan om het populisme te stimuleren. Dit, omdat het populisme
polarisatie genereert het enige moraalloze bestuurlijke instrument waarmee de rijken hun moraalloze macht kunnen
uitoefenen, wat gelijk staat aan de moraalloze reaalpolitiek van 1853.13
De kranten stonden dan ook vol over Wilders en het bezoek van Le Pen. In feite zien we een herhaling van zetten. Ook nu
trekt Nederland samen met Frankrijk, met de podiumzombies Wilders en Le Pen, samen op tegen Europa (FD 14.11.2013),
waarmee Wilders een aardverschuiving verwacht. TG 13/11/13). Gelukkig hebben de meeste mensen dit bedrog in de gaten
zoals de verkiezingen in Friesland en Alphen a/d Rijn heel duidelijk hebben laten zien. Nog geen 20% heeft gestemd
waarmee aangetoond is dat de huidige democratie van het populisme van het meerderheidsprincipe volledig failliet is.
Mensen willen terug naar de democratie van de algemene wil van de rede van Rousseau die zich oriënteert op het algemeen
belang en zoals deze bij de Franse revolutie van 1789 en de Europese revolutie van 1848 was afgedwongen. Bij de
democratie van de rede dienen alle argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen vooraf aan nieuwe wetten, wetswijzigingen,
11

Zitat: ‚Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von Lafayette vorgeschlagen w
Widerstand gegen Unterdrückung . Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinen willens (damit ist die volonté générale
von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158.
11
In einem Interview fragte André Marrty den jüdischen „public intellectual“ Stéphane Hessel, 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. „An die Empörten dieser Erde“ – „Vom Protest zum handeln“/Seite 39.
11
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.orden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es: „Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum,
Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung . Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinen willens (damit ist die
volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen
muss’ Seite 158.
12
In einem Interview fragte André Marrty den jüdischen „public intellectual“ Stéphane Hessel, 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. „An die Empörten dieser Erde“ – „Vom Protest zum handeln“/Seite 39.
13
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.
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oorlogvoeren en overige politieke kwesties, middels intelligente voordenkers in overeenstemming met de geest
over de wetten van Montesquieu, op tafel komen.
Tot slot: In uw beslissing schrijft u dat de pseudowetenschap GENOMICS in strijd zou zijn met de Europese
grondwet. Dit is nonsens! Immers, de Europese grondwet is dankzij het populisme van de SP door Nederland en
Frankrijk in 2005 weggestemd. Hierdoor kon het Europese Verdrag i.p.v. Grondwet van Lissabon ontstaan zonder
respect voor het grondrechtelijke recht op verenigen t.b.v. meningsvormingsprocessen over nieuwe wetten,
wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties (Hoofdstuk 3).14 Bij dit grondrechtelijke recht moeten, t.b.v.
grondrechtelijke geïnformeerde verantwoordelijkheid, alle argumenten, alle feiten, alle cijfers en verwachtingen vooraf op
tafel komen voordat wetten en regels door het staatshoofd bij de gratie van zijn of haar God worden bekrachtigd.
Alleen het individu, die samen met andere individuen het volk vormen, kan het nieuwe absolutisme, t.b.v. het particularisme
binnen de EU15 van de puissant rijken, voorkomen. Hiervoor dient hij/zij slechts a) de mensenrechten van 1789 vredig en
volstrekt legitiem opnieuw op te eisen of b) de valsheid in geschrifte op het kunstwerk16 van Fortuyn aan de orde te stellen.
De Hoge Raad der Nederlanden liet mij schriftelijk weten dit flutdelict niet ongedaan te willen maken. In Europa ligt dit
anders overal waart opnieuw de geest van de mensenrechten van 1789 en daarmee ook de geest over het idee van de
algemene wil van Rousseau. Dit zelfde geldt voor het recht op verenigen van 1848 t.b.v. meningsvormingsprocessen voor de
grondrechtelijke geïnformeerde verantwoordelijkheid. Om de ethiek “dat nooit meer”, “nooit meer Holocaust” werkelijk
inhoud te geven dient het begrip “rechtsstaat” van vòòr de Franse Revolutie gewijzigd te worden in “rechtsplichtstaat”.
Zie de Duitse schotschriften: “Das Volk kann Führen” Kofi Annan en het Schmähschrift: „GEN-MAIS für Europa“ (TAZ
7.6.13). Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN).

Robert 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. http://www.youtube.com/watch?v=0F_VNfmoBs http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU Bijlage: Schotschriften in de Duitse taal. CC. Afschrift aan de Politie

EENHEID van de nationale politie in Rotterdam, politie- en overige vakbonden, en als politiek vlugblad verspreid op straat en
in brievenbussen.
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HOOFDSTUK 3. JUSTITIËLE samenwerking in burgerlijke zaken. Citaat: Artikel 65, 2 f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede
werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen
inzake burgerlijke rechtsvordering”. Einde citaat. a) Waarom ‘zo nodig door bevordering van verenigbaarheid’? b) Wat zijn de criteria van
‘zo nodig’? c) Hoe kan men verenigbaarheid bevorderen als we weten dat het recht op verenigen voor de meningsvormingsprocessen door
de intelligentie van het anonieme volk te genereren t.b.v. de grondrechtelijke geïnformeerde verantwoordelijkheid , zoals dit tot en met 1
januari 2002 bij de controleorganisatie SKAL, van het privaatkeurmerk EKO functioneerde.
Zie ook mijn stelling van 16 september in het Europese parlement, tijdens de Europe GMO free conference. Op de volgende link: 10 video
van boven vindt u een video van 4 minuten met 2 sprekers. De 2e spreker is ondergetekende. Questions and comments from the
audience
http://www.gmo-free-regions.org/past-conferences/conference2010/programme.html
15
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
16
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.
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