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Eén van de grootste misstanden in onze maatschappij is wel onze totale onverschilligheid
ten opzichte van vermiste kinderen.
Huisdieren worden gechipt omdat het baasje gevonden moet worden, maar duizenden
kinderen kunnen zonder probleem gewoon “verdwijnen”.

Eén van de grootste tragedies met vluchtelingen is vaak dat ze worden vergezeld van soms
hele jonge kinderen. Dat op zich is al traumatisch voor die kleintjes, maar het wordt nog veel
erger.
Er komen namelijk heel veel kinderen Europa binnen zonder enige begeleiding van
volwassenen en een deel daarvan verdwijnt spoorloos. Van iedere negen
vluchtelingenkinderen
die Europa
binnenkomen, verdwijnt er één spoorloos (dat is 10%!).
Vorig jaar werden er 95.000 kinderen zonder ouders of begeleider als vluchteling
geregistreerd en volgens een schatting van Interpol zijn er ondertussen meer dan 10.000 van
die kinderen verdwenen. Het is een schatting en volgens sommigen liggen de werkelijke cijfers
nog veel hoger.
Het volgende wordt aangevoerd als verklaring voor die vermiste kinderen:
Tijdens de reis komen ze in aanraking met de georganiseerde misdaad omdat 90 procent
afhankelijk is van smokkelroutes die worden gerund door criminelen. Veel van die misdadigers
zijn ook betrokken bij mensenhandel, vooral gericht op de seksindustrie en dat doet het ergste
vrezen voor de kinderen die in hun handen vallen. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat
de autoriteiten met succes hebben opgetreden tegen de exploitatie van minderjarigen. Er is
daardoor zo te zeggen een gat in de markt ontstaan. Kinderen worden overigens door
criminelen ook gedwongen om te bedelen en stelen.
Wij hebben wel een aardig idee wat er met een (groot) deel van die kinderen is gebeurd:
Zoals het volgende:
In kastelen in de Ardennen organiseerde de Fortis-top ‘jachtpartijen’ op kleine kinderen die
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met pijl en boog uit bomen werden geschoten door de bankiers. Ook Nederlandse
elite-pedofielen bezochten deze ‘feesten’. Dat staat in de Dutroux-dossiers. Allemaal
geschiedenis. Maar wat geen geschiedenis is, is het lot van Nederland dat net als Fortis
destijds door pedo’s wordt geleid. Met dezelfde gevolgen: totale ineenstorting, decadentie,
ongekende satanische horror, plundering op een schaal die we ons niet kunnen voorstellen en
gekmakende arrogantie.
Of, zoals wordt beschreven door een getuige in een eerder artikel:
In het onderstaande originele artikel van uit juni van dit jaar spraken wij over een op dat
moment anonieme vrouwelijke Nederlandse getuige. Zij had voor het ITCCS een verklaring
afgelegd waarin ze vertelde aanwezig te zijn geweest bij rituele moorden op kinderen in het
bijzijn van zeer hoge functionarissen uit ons land.
Gisteren is via ITCCS bekend geworden wie deze vrouw is en haar getuigenis staat op de video
hieronder.
Zij vertelt daarin onder meer het volgende:
Haar naam is Anne Marie van Blijenburgh. Gedurende een periode van 24 jaar was zij
getrouwd met Kees van Korlaar. Deze vormde samen met zijn drie broers het zogenaamde
Octopus syndicaat.
Deze misdaadgroep is actief vanaf 1960 tot vandaag de dag en heeft in opdracht van
voormalig koningin Beatrix de verkrachtingen en moorden georganiseerd op kinderen in een
publieke omgeving.
Deze kinderen werden verkregen via jeugddetentiecentra en daar werd verteld dat ze
mogelijk voor een bepaalde periode voor de koningin zouden werken. Er werden altijd kinderen
uitgezocht zonder verdere familieleden.
Vervolgens werden ze per trein naar Zwolle gebracht waarna ze naar een gebouw werden
vervoerd dat eruit zag als een hotel, maar wat dat niet was. Daar kreeg het kind wat te drinken
en daarin zat een drug.
Naast dat “hotel” was nog een ander gebouw waar de voorstelling plaatsvond. Daar waar het
publiek van ongeveer 50 mensen zat te wachten, werd zo’n kind dan binnengebracht en
vervolgens gemarteld, verkracht en vermoord.
Centraal bij die voorstelling stond de inmiddels overleden prins Johan Friso, de tweede zoon
van Beatrix. Volgens mevrouw Van Blijenburgh was het dan ook Beatrix die alle kosten voor
een dergelijke voorstelling voor haar rekening nam.
Ze vertelt verder dat Johan Friso aardig geestelijk gestoord was en daarom ook altijd was
vergezeld van zijn psychiater, Guus Pareau Dumont. De rest van het publiek bestond uit
belangrijke mensen in dit land en deze werden allen gefotografeerd zodat ze later, indien nodig,
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gechanteerd konden worden.
Wanneer Mevrouw van Blijenburgh wordt gevraagd of zij bij die voorstellingen ook
bepaalde mensen heeft herkend, komt ze met onder andere de volgende namen:
Naast de al genoemde Johan Friso herkende zij Mabel Wisse Smit (nu weduwe van Friso) in
gezelschap van wie zij denkt dat het George Soros was. Verder oud ministers Piet Hein
Donner en Ernst Hirsch Ballin. Ook Mark Rutte en Geert Wilders waren aanwezig, alsmede
Carla Eradus, voorzitter van de Rechtbank in Amsterdam, en voormalig generaal Dick Berlijn.
Verder vertelt Mevrouw van Blijenburgh dat ze al vanaf 2004 bezig is om dit verhaal naar buiten
te krijgen en wat nog belangrijker is, is dat ze probeert dat er vervolging wordt ingezet tegen
iedereen die bij deze afgrijselijke praktijken betrokken was/is.
Echter, overal vindt ze nul op het rekest. Overal waar ze aanklopt blijven de deuren gesloten en
de politie weigert iedere medewerking en is niet bereid om wat voor onderzoek dan ook op te
starten, ondanks dat ze de graven van de omgebrachte kinderen kan aanwijzen.
Waar dit in eerste instantie beperkt bleef tot Nederland wordt het door de publicatie van ITCCS
nu misschien een ander verhaal.
Internationaal gezien heeft Nederland al de reputatie van een bananenrepubliek voor wat
betreft de aanpak en vervolging van pedofielen zoals we ook zagen in de zaak Joris Demmink.
Wie weet, kan door voldoende druk uit hetzelfde buitenland minimaal een onderzoek worden
ingesteld naar de zeer zware aantijgingen die door Mevrouw van Blijenburgh worden gedaan.
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