Het compromis met Monsanto, de 'Upper 10' & het Oranjefascisme
Het is altijd maar een kleine minderheid, die nieuwsgierig is naar het naadje van de kous.
Is het niet vreemd?
Bijvoorbeeld naar het naadje van de kous – die iedereen, vroeg of laat, op de kopt krijgt.
De overgrote meerderheid blijft er onverschillig onder.
Is het niet vreemd?
Nee, dat is niet vreemd.
Want ook al onder de Duitse bezetting bleef de overgrote meerderheid van het Nederlandse
volk onverschillig...
Want die overgrote meerderheid werd en wordt voornamelijk voorgelicht door de 'Gevestigde
Autoriteit'.
Die de kous regeert - die iedereen, vroeg of laat, op de kopt krijgt.
Dat is in Nederland het Huis van Oranje en diens Koningen en Koninginnen, (soms uit de
oorlog- of drugshandelmisdadige goot geviste) Prinsen en Prinsessen Koninklijke Hoogheden
als vertegenwoordigers.
Waarvan ZKH Prins Bernhard, als voormalig SS'er, de stichter was van de maffia van de
Bilderberg Group.
In collaboratie met de Amerikaanse multinationale maffia, die de CIA als zijn moderne
Gestapo gebruikt.
Dat is over de hele wereld de terroriserende maffia van de 'Upper 10'.
Wanneer nu in Nederland bijvoorbeeld de misdadige zaak van het vergiftigde hout aan de
kaak wordt gesteld – blijkt plotseling het naadje van de kous zoek te zijn. Als onzichtbaar
verwikkeld in de verwarde kluwen van alle andere onvindbare naadjes van de talloze kousen
– die wij in onze mandarijnenmonarchie al sinds zo'n vier eeuwen over de kop getrokken
krijgen. Door het Huis van Oranje.
Wij herinneren het hier; het Huis van Oranje is voornamelijk een multinationale, dus zoveel
mogelijk winst zoekende onderneming.
Veel multinationals beconcurreren elkaar.
Maar daarnaast collaboreren veel multinationals met andere multinationals.
Zoals Oranje bijvoorbeeld met de 'Koninklijke'/Shell, met Philips, met Unilever, en met
Lockheed/Martin.
En waarom niet ook met Monsanto?
"Het gaat vooral om de patenten. Monsanto wil zelfs de genetische code van gewone varkens
gaan patenteren, zodat alle varkensboeren op de hele wereld aan hen geld zullen moeten
afdragen bij elk nieuw biggetje dat geboren wordt. Gewone zonnebloemen zijn al door een
andere multinational gepatenteerd. Zie de video. (6A)
Nederland.
Alleen de Nederlandse regering staat nog steeds positief tegenover gentechnologie. Haar
burgers hebben hierover niets in te brengen. In tegenstelling tot een aantal andere landen van
de EU. De door het publieksdebat "Eten en Genen" uitgenodigde wetenschappers kwamen in
2000 tot de conclusie dat gentech gewassen in Nederland niet verbouwd zouden moeten
worden, Nederland is te klein. Gentech gewassen zouden volgens deze wetenschappers andere
gewassen kunnen besmetten. Deze conclusie werd niet overgenomen door de regering. Die
ziet alleen economische voordelen." Wieteke van Dort in het voorwoord. Wieteke van Dort is
"a famous Dutch (TV-) actress, painter and writer, she is also worried about GM-food. She
has participated in our international GMOs-free exhibitions, several artists from different

countries did send their work to us. She also attended a lot of demonstrations for a GMOs-free
world. She favours organic agriculture".1[1]
"Enige opmerkingen over de Bt-mais proef in 2006 uitgevoerd op 6 proefvelden in Nederland.
Deze maïs is al toegelaten en daar kan dus niet meer tegen geprotesteerd worden."
Joost mag weten waarom: "daar kan dus niet meer tegen geprotesteerd worden" zou kunnen.
Zo zou dus ook niet meer tegen de Duitse bezetter hebben mogen "geprotesteerd worden"?
Zo zou dus ook niet meer tegen de huidige Oranjefascistisch bezetter mogen "geprotesteerd
worden"?
CaroynBaker.net - Sunday, 03 February 2008 - AN OPEN LETTER TO HILLARY
CLINTON FROM A WELLESLEY COLLEGE ALUMNA
Edwards was right about Hillary’s corporate connections. She and Bill are significant
corporate players in the execution of the world’s biosphere.
49% of US corn acreage was planted in Bt corn in 2007. According to a French study,
Monsanto’s GMO corn causes kidney and liver toxicity, with softdrinks and candy having
highly concentrated Bt corn in the form of high fructose Bt corn syrup. 90% of the US soy
crop is Monsanto patented GMO soy, and the largest crop, corn, is 60% Monsanto GMO.
Essentially, our entire food supply is genetically modified, to the benefit of one company,
aggressively and recklessly represented by Hillary’s firm and made legal by Bill’s
manipulation of authority. He unleashed genetic engineering into the world and then he
helped close off people’s escape from it.
Rose Law Firm represents the world’s largest GE corporation (Monsanto), GE’s most
controversial project – terminator genes, the world’s largest meat producer (Tyson), the
world’s largest retailer and a dominant food retailer (Walmart). (3 years on Walmart’s Board
during attempts at unionization got zero support from Hillary, supposed friend of Unions.)
One area: since the late 1990s when industrial agriculture took hold in India, 166,000 Indian
farmers have committed suicide and 8 million have left the land. Bollywood actors told
illiterate farmers they could get rich (by their standards) from big yields with Monsanto Bt
cotton seed. The expensive seeds needed expensive Monsanto fertilizers and pesticides and
irrigation, when there was none, and failed. Farmers couldn’t collect ‘patented’ DNA altered
seed from their own fields (Monsanto has a $10 million budget and staff of 75 devoted solely
to prosecuting farmers).
Words are inadequate to express how astoundingly immoral, beyond human bounds of conceit
and power, the releasing of genetic engineering into our entire food chain to benefit corporate
greed is, this day in our time. Hillary is more than complicit." 2[2]
Het blijkt nuttig te weten; Monsanto's zetel is gevestigd in Argentinië. 3[3]
Wanneer dit als Oranjefascisme wordt gekenschetst, blijkt het nieuwsgierig groepje plotseling
verbouwereerd.
En het Huis van Oranje blijft vereerd.
En er is zelfs geen wet meer nodig om Koningin Beatrix – zoals ook vóór 10 mei 1940 Hitler
met diens Nazisme -als "bevriend staatshoofd"te blijven vereren.
Terwijl in 1936 fatsoenlijke sportbeoefenaren en kijkers niet naar de Duitse Nazistische
dictatoriaal/anti-Semitische Olympische Spelen wilden – zo worden vandaag fatsoenlijk
sportbeoefenaren die niet naar de dictatoriaal/anti-Tibetaanse Chinese Olympische Spelen.
Onderwijl had het Maoïstisch bewind aan zo'n 48 miljoen Chinezen het leven gekost…
Anderen blijken (tenslotte) tot beter inzicht te zijn gekomen.
1[1] Zie: Miep, blog - Hyves.net - Always in touch with your friends
2[2] See: Local & US Politics: Corkboard - MontagueMA.net
3[3] Zie: Monsanto ~ Who We Are ~ Our Locations ~ Argentina

Zoals op 12 februari 2008 de befaamde Amerikaanse filmmaker Spielberg.
"De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg trekt zich terug als artistiek adviseur voor de
Olympische Spelen in Peking.
Hij is het niet eens met de houding van de Chinese overheid tegenover Soedan en het conflict
in Darfoer. De Chinese regering weigert maatregelen te nemen tegenover de machthebbers in
Soedan.
Spielberg legde daarom een verklaring af. Hij zei dat "zijn geweten hem niet toeliet om verder
te doen zoals gewoonlijk".
"Op dit ogenblik kan ik mijn tijd en energie niet stoppen in Olympische ceremonies, maar
moet ik meestrijden tegen de onmenselijke misdaden die gebeuren in Darfoer", voegde hij er
aan toe.4[4]
Onderwijl doet de Oranjefascistisch Nederlandse mandarijnenmonarchie een duit in het
verraderlijk Christelijk Godsdienstig Kerkezakje.
Het compromis met Monsanto, de 'Upper 10' & het Oranjefascisme - bis
Iedereen weet dat tijdens de beestachtige Amerikaanse massaslachting in Vietnam Monsanto
aan de Amerikaanse 'Luftwaffe' het ontbladeringsmiddel 'agent Orange leverde.
Waardoor niet alleen alle bomen en planten hun bladeren verloren, maar ook de Vietnamese
bevolking en de Amerikaanse militairen werden vergiftigd. En waardoor in Vietnam tot op de
huidige dag nog mismaakte kinderen worden geboren!
Dat is nog even ander koek dan het Nederland vergiftigde hout, dat daar werd toegepast op
vreedzame speeltuinen en tuinmeubelen. Zij het met de collaboratie van Hirsch Ballin, ons
aller Minister van Justitie.
Collaborateur van ons aller geëerbiedigd staatshoofd, HM Koningin Beatrix.
Dochter van een voormalig SS'er, die binnenkort weer Baltische landen gaat bezoeken. Waar
voormalige colléga's van haar vader, voormalig SS'ers, mee defileren in optochten ter
herdenking van de 'bevrijding'. En waar oud-SS'ers zijn herbegraven in erebegraafplaatsen,
waar andersoortige verzetsstrijders zijn bijgezet…
Het compromis met Argentinië via Monsanto
Iedereen weet het. Ons aller geëerbiedigd staatshoofd, HM Koningin Beatrix heeft ons aller
toekomstige koningin Máxima gevist uit een massamoorddadig nest. In Argentinië. Waar haar
vader, de voormalig SS'er Benard, zijn relaties had met andere massamoorddadige
staatshoofden, zoals Perón.
Nu blijkt, dat de zetel van Monsanto in Argentinië is gevestigd. En dat ook Nederlandse
wetenschappers daarmee te maken hebben. En in feite collaboreren.
Want wie hoorde onze Nederlandse media daarover kikken?
Is dat misschien een van de "public relations disasters" – zie hieronder.
"A test by Dutch scientists showed DNA lingers in the gut long enough for its altered strands
to transfer to bacteria there, passing on new genetic characteristics with unpredictable
results. Exactly the kind of problem which occurred with L-tryptophan.
Scientists in the U.S. says the Dutch test could also be used to show the DNA takes even
longer to be absorbed if certain other foods are present. /…./
When the next book about great public relations disasters is written, it is a safe bet that it will
be dominated by the story of Monsanto's woes over genetically modified foods in Europe.

4[4] Zie onder meer: Spielberg geen Olympisch adviseur meer - 2News.be

It is the biggest business fiasco since Royal Dutch/Shell became the target of public outrage
over its plans to sink the Brent Spar oil platform in the North Atlantic. And like that episode,
it prompts the question: did it really have to be this way?" 5[5]
Oef!
Het is slechts "the biggest business fiasco" – en géén milieubeschermings fiasco.
Het compromis met andermans lijden
"De tien bloedigste conflicten van de 20ste eeuw
1 De Tweede Wereldoorlog (1939-1945), minimaal 50 miljoen slachtoffers.
De foutenmarge van deze berekening is echter aanzienlijk, want het aantal Russische
gesneuvelden is altijd conservatief geschat. Ook over de strijd tussen Japan en China in die
periode zijn weinig nauwkeurige cijfers bekend.
2 Het bewind van Mao Zedong (1949-1976), 40 miljoen slachtoffers.
Het was een van de bloedigste regimes ooit, dat een voortdurende oorlog tegen de eigen
bevolking voerde. Tijdens de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie vielen
doden door grootschalige zuiveringen en hongersnoden.
3 Het bewind van Josef Stalin (1922-1953), 20 miljoen slachtoffers.
Hongersnood in de jaren dertig door gedwongen landbouwhervormingen, vooral in de
Oekraïne. Ook de zuiveringen van leger, intelligentsia en clerus maakten miljoenen
slachtoffers, evenals de verdrijving van 'Volks-Duitsers' uit Oost-Europa.
4 De Eerste Wereldoorlog (1914-1918), 15 miljoen slachtoffers.
Ook dit cijfer is niet accuraat, omdat onduidelijk is hoeveel Turken sneuvelden, hoeveel
Armeniërs werden omgebracht en waar in Rusland de grens lag tussen wereldbrand,
burgeroorlog en revolutie.
5 Burgeroorlog China (jaren '20 en '30), 4 miljoen slachtoffers.
Ook voordat Mao aan de macht kwam, was China geen vredig land, met een continue strijd
tussen warlords, boeren, regeringstroepen, moslimrebellen, communisten en andere
guerrilla's.
6 De continue reeks oorlogen in Zuid-Oost-Azië; (1945-1979), bijna 4 miljoen slachtoffers.
Deze vielen eerst in de strijd tussen Fransen aan de ene kant en Vietnamezen en Laotianen
aan de andere kant. Later namen de Verenigde Staten de plaats van de Fransen in en kregen
Vietnam, Laos en Cambodjaanse facties steun van China en Rusland. De volkerenmoord van
de Rode Khmer wordt verantwoordelijk gesteld voor de helft van het dodental.
7 De oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea (1950-1953), 3 miljoen slachtoffers.
Deze vielen vooral door de met de oorlog gepaard gaande volksverhuizing en hongersnood.
8 De oorlog in Afghanistan (1979-heden), 1,5 miljoen slachtoffers. Sinds Sovjet-commando's
in december 1979 de hoofdstad Kaboel innamen, is Afghanistan één groot slagveld geweest.
Eerst streden regeringstroepen met steun van de Sovjet-Unie tegen de mudja-eenheden. Vanaf
1989, toen de Sovjet-troepen zich terugtrokken, bevochten moslim-groeperingen elkaar. Sinds
enige jaren maken de Taliban in negentig procent van Afghanistan de dienst uit.
9 Oorlogen in Ethiopië (jaren '60-heden), 1,5 miljoen slachtoffers. Het Oost-Afrikaanse land
is al decennialang het toneel van burgeroorlogen, en hongersnood. Zo woedde in de jaren
tachtig een hevige afscheidingsoorlog met de provincie Eritrea.
10 De burgeroorlog in Soedan (jaren '50-heden); de Amerikaanse strafexpeditie en de
revolutie in Mexico (1916-1920);
onafhankelijkheidsstrijd Biafra (1967-1970); oorlog tussen Pakistan en India (1971), wat tot
een uitgemergeld Bangladesh leidde. Elk conflict had om en nabij één miljoen
slachtoffers."6[6]
5[5] Zie: Subject: Monsanto drops bid to register DNA-altered corn Date: Fri .....

Onderwijl hebben de massamoordende generaals Mladic en Karadic van Holbrooke de belofte
gekregen, dat, als zij zich rustig houden, zij niet zullen worden gevonden door ons
Joegoslavië Tribunaal en Internationaal 'Gerechtshof'.
Terwijl Carla Del Ponte, de hoofdaanklaagster van het Joegoslavië-Tribunaal, daarvoor
bakzeil heeft gehaald.
Terwijl Koningin Beatrix in 1995 had gecollaboreerd met die massamoord bij Srebrenica.
Omdat dezelfde Holbrooke haar al een maand ervóór had gewaarschuwd, dat die komen zou.
Wat dus bewijst, dat het een - van te voren beraamde - oorlogsmisdaad was.
Zouden we nu niet eens de mouwen opstropen, en flink aan de slag gaan?
En – op zijn minst - dat Huis van Oranje uit de regering jagen?
Charles Destrée, 17.03.08.

6[6] Zie: De tol van de oorlog worldwidebase – Tikfouten gecorrigeerd door mij, CD.

