
Hugo de Jonge – de aangifte, de mondkapjesdeal,
de leugens en meer
Door: Door Frankema op Apr 08, 2022 03:19 pm

De bagger die omhoogkomt over Hugo de Jonge is zo groot dat zelfs de reguliere media haar
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Lees verder

Lees verder

ogen er niet langer voor kunnen sluiten. Burgerjournalisten hebben met de WOB-verzoeken
dermate veel aanwijzingen boven water gekregen dat het belachelijk wordt om nog langer te
ontkennen dat de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk wanbeleid.   […]

 

Open brief aan de Tweede Kamer
Door: Gast auteur op Apr 08, 2022 03:10 pm

Kamerleden, U zult misschien begrijpen dat ik deze brief niet met ‘geachte’ begin, gezien het
feit dat u allen gisteravond definitief onze democratische rechtsstaat heeft begraven. Hoe
vaak hebben wij u niet horen oreren over een nieuwe bestuurscultuur, een cultuur waarbij er
niet langer sprake is van de werkelijk misselijkmakende Rutte-doctrine, maar van een open
[…]

 

De Nederlandse politiek is ziek – de democratie is
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Lees verder

bijna overleden en lachen nog steeds gezond!
Door: Gast auteur op Apr 08, 2022 03:00 pm

De “corona-crisis” heeft heel veel mensen laten zien hoe ziek de politiek is. Was het altijd al
zo? Of heeft het virus vooral politici in haar greep gekregen… Wat moeten we doen om de
democratie nog te redden? Geen belasting betalen? Het onderstaande filmpje van Pieter
Derks laat zien hoe het er in Nederland voorstaat. […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Het grote gevaar dat de massa niet in de gaten heeft1. 

Investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip2. 

Nu te zien op BLCKBX – Gideon op zoek naar de waarheid3. 

De grote bedreiging - grafeenoxide4. 

Het spectaculaire falen van de Covid injecties5. 

Melissa Cummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort6. 

De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld7. 

Vaccin nieuws  

3 of 4 10/04/2022, 17:07



Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset8. 

Britse overheid heeft rapport vrijgegeven dat bevestigt dat 9 van de 10 Covid-doden

volledig gevaccineerd zijn

9. 

Boem! Trudeau’s motief voor plotseling koersverandering komt aan het licht –

Canadese banken blijken samen te werken met het wef

10. 
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