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In de jaren 2013/14 voerde Duitsland een enorme strijd met de Federal Reserve omdat ze
tevergeefs probeerden hun goud uit Amerika terug te halen.
Ze wilden het terug, of op zijn minst inspecteren of het daar nog wel lag, maar niets lukte,
terwijl Nederland eind 2014 wél haar goud in het geheim uit Amerika terugkrijgt.

Het volgende verhaal is niet nieuw in de zin dat er nieuwe feiten boven water zijn gekomen,
maar gezien de publicatie van het voor de Nederlandse overheid vernietigende artikel van Eric
Zuesse
betreffende de werkelijke gebeurtenissen met MH17 wel heel belangrijk.

We weten ondertussen dat de Nederlandse overheid medeplichtig is aan het faciliteren van de
omstandigheden waardoor MH17 door Oekraïne uit de lucht kon worden geschoten en zelfs
hoofdschuldige in het creëren en in stand houden van de MH17 doofpot.

We gaan even terug in de tijd:

Al in 2012 schreven wij over de problemen betreffende de goudopslag van Duitsland in
Amerika. Dit goud lag opgeslagen bij de Federal Reserve Bank en de Duitsers wilden dit terug.

Uit een artikel van 2012:
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Op dit moment is er nogal wat commotie in Duitsland omdat men ook daar een groot gedeelte
van de goudvoorraad bij ome Ben (de FED) in bewaring heeft gegeven. Duitsland vraagt zich
opeens af of haar goudvoorraad, de op één na grootste ter wereld, nog wel in tact is. Daarom is
de eigen voorraad van 82857 staven in Frankfurt door de centrale bank gecontroleerd en
gewogen. Parlementsleden mochten onlangs zelfs de schatkamer in om vast te stellen dat de
staven er echt liggen.
Maar daarmee zijn de zorgen niet weggenomen. Het grootste deel ligt immers in de VS, in de
kluizen van de Federal Reserve (Fed) in New York. De Duitse rekenkamer heeft de Centrale
Bank daarom nu opdracht gegeven de staven in het buitenland met regelmaat te controleren op
echtheid en authenticiteit, schrijft Der Spiegel. En dan wel met Duitse degelijkheid: door enkele
staven te smelten om zo de samenstelling te testen.
De laatste goudcontrole vond plaats in 1979-1980. Sindsdien is de Bundesbank wel in de kluis
geweest in New York, maar hebben de Duiters niet daadwerkelijk toegang gekregen tot de
dozen waarin de staven opgeborgen liggen. Volgens de Bundesbank is er geen enkele reden
tot onrust. Om de gemoederen te bedaren heeft de bank gezegd 50 ton goud uit de VS te
repatriëren ter controle. De Süddeutsche is er nog niet gerust op: de krant pleit in een
hoofdredactioneel commentaar voor open toegang tot de kluizen voor inspecteurs.

Twee jaar later, begin 2014 schrijft RTL nieuws.

Nu proberen alle centrale banken om het goud dat zij ooit hadden terug te krijgen, maar komen
zij bedrogen uit.

De Duitse Bundesbank heeft in 2013 de magere hoeveelheid van 37 ton fysiek goud naar eigen
land teruggehaald, als onderdeel van het beleid om tot 2020 zo’n 700 ton goud te repatriëren op
een totaal van 3400 ton aan goudstaven dat in het buitenland is. Van deze 37 ton kwam 32 ton
uit Frankrijk en een schamele 5 ton uit de kluizen van de Federal Reserve in New York.

Duidelijk was dat het in die tijd zo goed als onmogelijk was om je eigen goud terug krijgen
vanuit Amerika.
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Enkele maanden na bovenstaand bericht krijgen we de ramp met MH17 en weer enkele
maanden daarna het volgende bericht in de Telegraaf:

Nederland heeft in het diepste geheim tonnen van zijn in New York opgeslagen goudvoorraad
teruggehaald. De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt de goudtransporten.

Dus, waarom lukt het Nederland wel in het diepste geheim in 2014 en waarom lukt het
Duitsland niet?

Direct na de staatsgreep in Oekraïne wordt het goud van dat land gestolen en overgebracht
naar Amerika. In maart van 2014 schreven wij daar het volgende over:

Een ander teken aan de wand is dat de volledige goudreserve van Oekraïne het land verlaten
schijnt te hebben. Een bericht in de plaatselijke media:
Volgens luchthavenpersoneel kwamen er vier vrachtwagens en twee bestelbusjes zonder
kenteken naar het vliegveld. De auto’s werden begeleid door ongeveer 15 personen in zwarte
uniformen, maskers, waren gewapend met zware machinegeweren en droegen kogelvrije
vesten.
Er werden in totaal zo’n veertig zware dozen/kisten in een vliegtuig geladen. Ook verschenen
er een aantal andere mysterieuze personen die ook in het vliegtuig gingen. Het laden gebeurde
in heel grote haast en zodra dit was gebeurd, vertrok het toestel.
Ook de auto’s zonder kenteken verdwenen weer zo snel mogelijk en toen het personeel vragen
stelde over wat hier gebeurde kregen ze te horen dat ze zich niet moesten bemoeien met
andermans zaken. Later, toen het vliegtuig allang was vertrokken, kregen ze te horen van een
hoge ambtenaar van het Ministerie van Financiën dat op bevel van de “nieuwe leiders” in
Oekraïne alle goudreserves van het land zijn overgebracht naar Amerika.

In juli van dat jaar wordt MH17 uit de lucht geknald en enkele maanden later twee opmerkelijke
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berichten, op twee achtereenvolgende dagen.

De eerste is afkomstig van RT News die zich op 20 november 2014 afvraagt wat er in
hemelsnaam met het goud van Oekraïne is gebeurd.
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