
Aangifte bij de politie

Wij wetenschappers van de 
maatschap CitizenPower 

doen via onze spreker Gunt Niessen, DSM-prijs-winner,
aangifte bij de politie tegen meerdere leden van een
krank-criminele groep wegens lidmaatschap in een

criminele vereniging (a1) en wegens verdere 
beneden genoemde misdrijven. 

De aangifte richt zich tegen leden van deze grote 
groep in Den Haag, Delft en Pijnacker, met die 
wij contacten en speciele ervaringen hadden, 
en tegen enige “grootheden” van deze groep.

 
Daarnaast beschrijven wij de achtergrond van het 

gebeuren, zover wetenschappelijk onderzocht en bekend.

Vooraf stellen wij vast, dat wij toepassing van de beste, betrouwbaarste
en snelste onderzoeksmethoden wensen en onderdrukking van deze
methoden niet tolereren. Bij het onderzoek naar de misdrijven door

politie en rechtbank mogen geen mensen betrokken zijn, die zelf tot de
krank-criminele groep behoren. Wij bezitten een test, om te kunnen
zeven. Deze test-methode is in de overheid bekend en beschikbaar. 

Ook zeggen wij vooraf, dat wij de vijand minder in de genoemde personen
zien en meer in de weinig zichtbare krankheid in hun hoofden, 

die hen tot gevaarlijke seriedaders maakt. Omdat bijna onzichtbaar, is het
belangrijk, deze bijzondere krankheid zichtbaar te maken.

Ik, Gunther Niessen uit Delft, doe aangifte, en de vereniging IQ-Partij 
(KvK 55 44 99 80) en de maatschap CitizenPower doen aangifte via mij.



Wij doen aangifte tegen burgemeester en wethouders van Delft 
wegens a1,
wegens zware corruptie,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens beschadiging van de gezondheid van 100.000 burgers en 26.000 
studenten van Delft door actieve promotie van het omstreden 5G-systeem, 
dat volgens 10.000de vakwetenschappers een gemaskeerd wapensysteem is,  en door Swiss RE tot 
niet verzekerbaar verklaard.  En volgens Prof. Jansen van de TU Delft, die er alles over weet--- 
bewijs: bevraging van hem in de Memory-Reader-Test. Het memory kan niet liegen. Dat heeft Prof. 
Lykken gevonden en daarop zijn memory-test opgebouwd. Meer: www.memory-reader.jaaaa.net
wegens onderdrukking van innovaties en resulterende grootschalige 
verspilling van volksvermogen ten voordeel van de eigen groep, corruptie dus. 

Wij doen aangifte tegen 6 medewerkers van de gemeente Pijnacker
wegens a1,
wegens bedrog,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens saboteren van innovaties, belangrijk voor recycle-processen in de 
landbouw en circulaire economie in de bouw en beter gebruik van ruimte
wegens poging tot misbruik van de psychiatrie, gebaseerd op leugens
en wegens poging tot gedwongen eutanasie via het Corona-virus. 
Deze 6 medewerkers zijn:  de handhavingsambtenaar Thijs van der P., de 
zorgmedewerkster Coby K., de wijkagenten Oude Leede met kledingsnummer 
3218 en 3867,  en M. Z., teamleider Ruimte Gemeente Pijnacker, en de persoon 
Jan Oud Klein van de gemeente Pijnacker, nader bekend bij  Thijs Van der P..
De gebeurtenissen in Pijnacker zijn beschreven in de brief www.pacht-bij-
Piet.jaaaa.net aan de boer Piet v.d. V..  De brief geeft o.a. ook gesprekken 
tussen aanvallers en aangevallene personen weer, gedeeltelijk met neutrale 
gezonde politie-agenten daarbij, die als getuigen het rare gedrag van hun zieke
poltitie-collega´s kunnen bevestigen. O.a. dat de “kranke kinderen in volwassen
lichamen, die altijd dikke fouten maken”  deze beschrijving door een 
wetenschapper zonder tegenspraak slikken, zonder enig protest. Zoals 
betrapte kinderen. Heel ongewoon! Wie zwijgt geeft toe.  Iedere gezonde 
persoon, die zo beschreven wordt, gaat meteen protesteren. De “kranke 
kinderen” doen dat niet. Bevestigd door neutrale getuigen. Dit fenomeen laat 
zien, dat de wetenschap hier een stuk van een wenig bekende realiteit beet 
gepakt heeft.

Wij doen aangifte tegen 6 politie-agenten in Delft 
wegens a1,

http://www.pacht-bij-Piet.jaaaa.net/
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wegens bedrog,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens ondersteuning van een doorzichtig valse aangifte, crimineel 
georganiseerd, en achteraf verdwijnen laten van verraderlijke foto-“bewijzen” 
en hen niet eens tonen aan de ombudsman,
wegens mishandeling, 
wegens twee moordpogingen via trucs binnen 5 uren op 12.6.2015 op het 
slachtoffer van de valse aangifte, een toen 75-jarige onschuldig aangehouden 
senior, met zijn ervaring politisch actief tegen criminele structuren. Hen te 
stoppen was het motief van de schijnlegale aanval en van de moordpogingen..
De namen van de betrokkenen,  leden van een grotere criminele politie-groep 
in Delft, staan in het Proces Verbaal  met registratie-nummer PL1500-2015175895.

Wij doen aangifte tegen B&W van de gemeente Delft in de bezetting van 2015 en
tegen de ambtenaren, die het negatieve besluit in de naturalisatie-zaak hebben 
genomen, in het bijzonder tegen de ambtenaar, die het aflenende papier heeft 
getekend met redenering uitkomst van de doorzichtig en primitief opgezette 
valse aangifte. Wij eisen correctuur van het besluit,  dus naturalisatie met 
terugwerkende kracht vanaf 2015.
aangifte wegens bedrog door de genoemde kring van personen,
en wegens a1, en wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,

Wij doen aangifte tegen het bestuur van de TU Delft, in het bijzonder tegen de 
rector Tim van der H.,
wegens a1,
wegens zware corruptie,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens beschadiging van de gezondheid van burgers en 26000 niets 
vermoedende studenten van de TU Delft door actieve promotie van het 
omstreden 5G-systeem, 
in samenwerking met B&W van de gemeente Delft, wat leidde tot een woud van
5G-aantennes op masten en gebouwen in Delft, zonder informatie van de 
burgers en zonder toestemming van de burgers van Delft en zonder 
rechtsgeldige vergunning. Een vergunning, die een THR-boef aan een 
TrojanHorse-boef in een bedrijf geeft, is geen vergunning. Schijnlegale 
vergunningen zijn ongeldig. Het werd gedaan volgens de “Wij doen het 
eenvoudig”-strategie, die vd H. naar eigen zeggen vaker toepast. 

Wij doen aangifte tegen het bestuur van woningcorporatie Vidomes in Delft 
en tegen 4 complexbeheerders (huismeesters) in de senioren-flat Griegstraat, 



met 14 verdiepingen, met rond 200 senioren, 4 huismeesters, die na elkaar van 
2010 tot 2019 in de Griegstraat werkten, alle verslaafd aan schadespelen, 
wegens a1,
wegens zware corruptie,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens beschadiging van de gezondheid van senioren  door 5G-achtige 
straling uit antennes, in tsik-tsak-golven verborgen ingebouwd in 
woningswanden  (zie foto) , vanaf 2017,
wegens seriemorden vanaf 2017 op geselecteerde senioren,  die alle aan 
hersenbloeding stierven,
wegens pogingen tot zulke moorden,
wij doen aangifte tegen b&w en de gebouwenopzicht van de gemeente Delft, die
meerdere keren schriftelijk geinformeerd werden, wegens toekijken en niets 
doen of stiekem steunen van deze misdrijven.

Wij doen aangifte tegen de CEOs van KPN en Vodafone 
wegens a1,
wegens zware corruptie,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens beschadiging van de gezondheid van de burgers van Nederland door 
uitrollen van het Chinese 5G-systeem van Huawei, dat de bevolking met haast 
wordt opgedrongen (voorpagina Metro-Krant: “5G wordt ons opgedrongen” 
(kort na dit bericht ging metro failliet, door afsnijden van geld, om 5G-kritiek te 
stoppen)), terwijl veel betere systemen voor mobile communicatie van de 5. en 
zelfs de 6. Generatie (6G) ver ontwikkeld zijn en 4G het nog goed doet, echt 
geen haast nodig is, dus een niet uitgesproken motief erachter moet zitten: 
plaatsen van een wapensysteem van de criminele vereniging RoRo /deep state 
voor dat, wat ze in eigen kringen WW3 noemen, die tot “depopulation” moet 
leiden, tot massasterven, volkerenmoord, genocide, zodat de kranke RoRo-
groep, het RoRo-volk met killer-gen KillPPP en PPP-disease, de planeet Aarde 
met al zijn infrastructuren, die door de gastvolkeren in vele generaties zijn 
opgebouwd, voor zich wint. Dus een reusachtige roof,  een reusachtige 
roofmoord, met hightech tot stand gebracht, straling uit antennes, die het DNA 
beschadigt (Prof. Paul, USA, en vele andere vakwetenschappers), de 
immuunafweer verzwakt, en samen met Chemtrail-fijnstof en besmettelijke 
killer-viren, die fijnstof als vliegende tapijten benutten, om diep in de longen in 
te dringen, de aanval met multi-componenten-wapens compleet maakt. In hun 
leugenreclame voor hun killer-5G noemen KPN en Vodafone dit vooruitgang.

Wij doen aangifte tegen Minister President M. Rutte in Den Haag en tegen de 



ministers in zijn regering 
wegens a1,
wegens zware corruptie,
wegens kranke lust-en-lach-schademaker-spelen,
wegens voorbereiden en genereren van al die wantoestanden, die nu zo 
duidelijk zijn, dat zelfs leden van de Tweede Kamer aangifte tegen hem en zijn 
regering aanraden (o.a. kamerlid mevrouw Leite, 3. juni 2020, radio-interview),
aangifte verder wegens het kranke lust-en-lach-schademaker-spel MH17, 
Rutte´s rol bij het vernevelen van de feiten, het altijd weer wegputsen laten uit 
de sociale media van bewijzen voor dit gruwelijke misdrijf van zijn grote lust-
en lach-schademaker-groep, van zijn lustmoordenaar-groep, (o.a. videoberichten 
van 2 Nederlandse onderzoeksjournalisten, over doden, die uit het getroffen MH17-vliegtuig 
vielen, met zware letsels zonder bloed, geen Nederlanders daaronder, maar vele Asiaten 
/Chinezen uit de verdwenen MH370), o.a. bericht over de roof van de zwarte dozen van MH17 
door de FIOD-groep in Rotterdam, om de verraderlijke informaties in de boxen te laten 
verdwijnen. Malaisische militairen hadden de boxen van de rebellen in Ukraine 
gekregen, naar Nederland gebracht, waar ze hen met geweld werden 
weggenomen. Wat wilde Rutte verbergen, door deze roof te organizeren?),

Wij doen aangifte tegen Minister President M. Rutte in Den Haag wegens 
hoogverraad, wegens TrojanHorse-activiteiten voor zijn Hunnen-Khasaren-
groep, die in de huidige vorm identiek is met de Zionistengroep met in de spits 
de vorsten-families Rothschild en Rockefeller, die afwisselnd de geheime 
koning leveren,  volgens oude tradities, sinds ze hun rijk Khasaria aan de 
Kaukasus verlieten en onder de valse naam “Joden” in Europa indrongen, 
tijdens de grote volksverhuizing, als volk zonder land, en in gastlanden 
onderdoken, altijd meer assimileerden, in stappen onzichtbarer werden, en 
sinds hun Zionisten-Congres in Basel met schademaker-plan undercover in 
machtsorganen van hun “gastvolkeren” indrongen. 
Rutte is TrojanHorse van deze groep, 1. volgens insiders, 2. volgens zijn 
contacten: hij bezoekt geheime Bilderberg-conferenties van deze groep (heeft 
hij moeten toegeven na kamervragen), ontvangt daar aanwijzingen voor nieuwe
schadespelen. 3. volgens zijn handelen.
Het bijzondere aan dit RoRo-Zionisten-volk is, dat het sterk doordrongen is 
met de lust-en lach-schademaker-krankheid, die zich vaak doorontwikkelt tot 
de lustmoordenaar-krankheid. Dus gevaarlijke personen, maar ook tragische 
figuren. Ze zijn halve kinderen in volwassen lichamen, hebben een defect PPP-
gen, worden beheerst door een defekt PPP-program (Playing-Pranks-
Program), worden door een zieke 5%-hoek in hun hersenen gedwongen altijd 
kwaadaardige streken uit te halen. In deze 5%-hoek zijn ze echt gek. En deze 



zieke hoek is de baas over de hele hersenen, 95% daarvan normal en in staat, 
prestaties te leveren. Daarmee kunnen ze goed 100% NORMAL SPELEN EN 
HUN GEKTE VERBERGEN:  Zo konden ze burgers keer om keer verrassen.
Een gevaarlijke configuratie dus, die nu door de wetenschap is opgehelderd. Nu
kunnen wij aangepast reageren, tegen hen wegens TrojanHorse-activiteiten en 
schadespelen aangifte doen (hiermee gedaan), hen aan de Memory-Reader-
Test hangen en bij uitkomst <krank> uit machtsposities halen en met doel 
genezing behandelen.

Niemand moet ons wetenschappers geloven, tevoren deze personen niet 
getest zijn. Echter, ze niet testen en daarmee niet op de gevaarlijke 
configuratie reageren, dat gaan wij niet gedogen.
Degenen, die proberen, de genoemde personen te helpen, de test te omzeilen, 
die gaan wij ook aan de test hangen. 

Welke vragen moeten verdachte machtspersonen beantwoorden? 
Dat heeft de maatschap “Europäische  Schatten-Regierung” al geformuleerd: 10
ja-nee-vragen. De belangrijkste is natuurlijk de vraag:  “Bent u een 
TrojanHorse?” www.EU-Schattenregierung.jaaaa.net . Het memory kan niet 
liegen. Daarom is de test een sterke test. Daarom zijn krank-criminele 
personen bang voor deze test. 

Nu volgt een reflectie op het nieuwste schadespel van de kranke groep:  wat ze
WW3 noemen. Met een reflectie op de stappen, die wij moeten nemen, om de 
halve kinderen in volwassen lichamen, die altijd dikke fouten maken, de baas te
zijn. En een reflectie op de geschiedenis van deze bizarre en gevaarlijke 
krankheid.

De eerste stap is, de leden van de machtsgroep te pakken en te genezen, die nu oorlog tegen ons voert 
met hightech-laserwapens en met in het labor gemaakte virussen (door het volkerenrecht verbodene 
biologische wapens) en daarmee ons in gevaar brengt. Pakken  en genezen allereerst degene van die 
groep, die gemaskeerd in onze machtsorganen zitten, vaak op hoge posten.
Genezen, omdat ze ziek zijn. Ze zijn te identificeren door nawijs, 
1. dat ze dragers van het KillPPP-gen zijn (een objectief kenmerk), een defect PPP-gen, dat hen tot 
lust-schademakers en vaak tot Killermensen maakt, 
2. dat ze in een hoek van hun hersenen de KillPPP-krankheid hebben, veroorzaakt door het KillPPP-
gen: de LUSTschademaker-krankheid, die vaak doorgroeit tot de LUSTmoordenaar-krankheid, wat hen
dan, al gezegd, tot gevaarlijke gewetenloze killermensen maakt. Zulke killermensen op hoge en 
hoogste machtsposten moeten wij niet hebben! Maar de wetenschap heeft ontdekt, dat wij ze wel 
hebben. Omdat sterke groepen van deze killermensen zich maskerden en de burgers een raad voor de 
ogen konden draaien, hebben ze hoogste machtsposten veroverd. Rutte als voorbeeld. Boven zittend 
ageren ze nu. Ze hebben een functionerende organisatie. Hun acties zijn over lange tijd voorbereid.

http://www.EU-Schattenregierung.jaaaa.net/


De taak is allereerst, duidelijk zieke, duidelijk gevaarlijke centrale machtspersonen te pakken en aan de
ketting te leggen. degene, die opgevallen zijn door schade te berokkenen, begeleid door LUSTuitingen. 
In de maatschappij is grote weerstand tegen hen gegroeid. Toch is het tot nu toe nog niet gelukt, hen en 
het dikke corruptie-net, dat hen steunt, te ontmachten. Altijd weer zetten ze hun leugenpers in, om 
burgers af te leiden en onzeker te maken. Onzekere burgers ageren niet. Met hulp van de nieuwste 
inzichten en de nieuwe test-methoden van de wetenschap is de succeskans nu 100 keer groter.

De eerste stap in dit proces is aangifte tegen hen bij te politie, hiermee gedaan.
Want ze ruilen niet graag de plusch van hun posten tegen de beperkingen in een sanatorium voor 
psychopathen, voor psychisch kranke mensen.  Ze ruilen ook niet graag tegen de rauwe omgeving van 
een gevangenis, als ze misdrijven hebben gepleegd. Ze weigeren dus, vrijwillig te gaan. Ze weigeren, 
zich te laten testen op KillPPP-gen en het gevolg, de KillPPP-krankheid. Daarom moeten wij hen via 
eerlijke politie laten oppakken en onder dwang testen. 
Een rem daarbij is, dat vaak ook killermensen van hen op hoge politieposten zitten en tegenwerken. 
Bij de sterke corruptie van vandaag is dit zelfs een kenmerk van de situatie. De erfelijk zieke groep 
houdt door haar machtsposten-imperium de samenleving in een worggreep. 

Toch in tegenstelling tot vroeger zijn KillPPP-gen en Killer-krankheid nu goed bekend en 
wetenschappelijk beschreven. Sinds 2017 weten wij, dat dit besmettelijke gen,  besmetting door  
doorvererving, op de achtergrond een belangrijke rol speelt. Zo kunnen wij de kranke personen gericht 
aanpakken.  Hun kans, ons nog langer een raad voor de ogen te draaien, is geminimaliseerd. Wij weten,
het zijn halve kinderen in volwassen lichamen, die vaak dicke fouten maken.

Onafhankelijk van namen van machtspersonen noemen, die aan te houden zijn, willen wij de groep, 
haar eigenschappen en haar verleden nog iets nader beschrijven.

Het gaat om een groep, die in de geschiedenis sporen heeft achtergelaten. Geen fijne sporen.
Wie nu snel nadenkt, welke grote groep in de laatste 2000 jaar de gruwelijkste misdrijven heeft 
gepleegd zoals volkerenmoord, welke groep lange bloedsporen heeft achtergelaten, kilometer lange 
bloedsporen, zodat het als opvallende bijzonderheid in de geschiedenisboeken staat, die komt snel bij 
de Hunnen uit, bij Attila, de Hun en zijn volk. Vanaf hun opduiken in Europa 376 n.Chr. hebben zij 80 
jaar lang gruweldaden gepeegd. 436 n.Chr. hebben  zij het  hele Burgunder-volk vermoord. Met de 
wetenschap van nu kunnen wij zeggen: de groep was doorseucht , doordrongen met het KillPPP-gen, 
het Playing-Pranks-Program PPP liep in volwassenen (fout1) en zonder schadebeperking (fout2). 
Ze waren streken uithalende grote kinderen, die lust wilden genereren door schade te maken. Langzaam
en pijnvol doden was de grootste schade, produceerde in hun zieke hersenen de grootste lang 
aanhoudende lustgolven. En dat deden ze dan waar ze konden. Militairisch waren ze bijna 80 jaar lang 
tot 451 n.Chr. overmachtig, Geen straffende macht boven hen. Zo konden ze doen, wat de KillPPP-
ziekte in hun hoofden hen ingaaf.  
Toch 451 n.Chr. werd hun leger op kleine snelle paarden verslaan en verdreven.
De meeste van hen gingen terug in hun koningrijk Khasaria tussen Kaukasus-gebergte en Zwarte Zee.

In de grote volksverhuising 1376 kwam het hele Khasaren/Hunnen-volk naar Europa, als mensen op de
vlucht voor de Mongolen. Omdat ze sluw voor de schuilnaam “Joden” hadden gekozen, werden ze toen
niet als de kranke Hunnen, als de killermensen van Khasaria erkend. Maar eerst veel later. De meeste 
Europeanen weten het vandaag nog niet, dat de meeste “Joden” geen Joden, maar  Khasaren/Hunnen 
zijn. De nakommelingen van hen hebben zich onder de Europese volkeren gemengd, aardig 
vermeerderd en een ondergrondse organisatie opgebouwd. Sinds hun  ´Zionisten-Congres” 1897 in 
Basel veroveren grote groepen van hen volgens plan systematisch machtsposten op machtsposten in 



wirtsvolkeren. Met alle mogelijke onfijne strijdtechnieken daarbij. Wegruimen van tegenstanders 
viagecamoufleerd moord bijvoorbeeld. Daarmee hebben ze geen moeite. Alleen toe vaak kunnenze dat 
niet toepassen, omdat het dan opvalt. De tegenstander John F. Kennedy hebben ze via moord 
weggeruimd. De Khasar Bush sen. was direkt betrokken. En werd later zelf president, na Johnson. Op 
video´s is te zien, dat hij altijd uit de rechte mondhoek lachte, voor eenkleine seconde, wanneer hij van 
<the Kennedy-assassination> spraak. Dan kwam de lustgolf terug, die hij toen beleefde, als lach-lust-
schademaker en lustmoordenaar, na de moord.   Als rustloze LUSTschademakers hebben ze de 
Europese volkeren en de Nieuwe Wereld van boven gigantische schade berokkend, wiens omvang wij 
nog gaan beschrijven. Nu zijn ze, al voor 10 jaar in hun undercover-organisatie aangekondigd (“Jullie 
zullen het nog meemaken, dat ons volk de wereldbeheerser wordt”) als rustloze killermensen met hun 
grote oorlog van boven en van binnenin tegen de wirtsvolkeren begonnen, die ze WW3 noemen, om 
aan WW2 te herinneren, die ze via hun TrojanHorses Hitler in Duitsland en Roosevelt inUSA 
hebbengeorganiseerd. Door ex-insiders, die in BIS in Basel hebben gewerkt, en de details kennen, 
wordt dit bevestigd. Toch tot vele burgers, lezers van de leugenpers, is dat nog niet doorgedrongen. Zo 
konden de Khasaren verder met TrojanHorses werken. In Nederland is Rutte hunTrojanHorse van 
vandaag. Tegen hem richt zich onze aangifte. Hij moet aan de test. Na het antwoord op de eerste 
testvraag “Bent u eenTrojanHorse?” weten het alle. Zijn Memory gaat met “Ja!” antwoorden. Want het 
kan niet liegen. Een grote EEG-Piek naar boven gaat komen!
Nu is Rutte´s Lach-en-Lust-schademaker-group RoRo met “uitrollen” van 5G fase 1 van WW3 
begonnen. Straling uit hightech-laserwapens, uit 5G-antennes, beschadigt en vernietigt in slow motion  
pijnloos het immuunsysteem, maakt mensen weerloos tegen ziektekiemen. Dat bevestigen alle 
vakwetenschappers. www.the5Gsummit.com.  Dan besmetten de aanvallers de volkeren volgens plan 
met viren, verschillende in het Labor gemaakte soorten Corona-virussen. <5G verzwakt. Corona pakt!>
De eerste soort, nog heel zwak, hebben ze in de Chinese stad Wuhan verspreid: het Wuhan-Corona-
Virus. Covid19. Verdere zullen volgen. 
Bewijs, dat Covid19 een lab-virus is: Directeur Fauci van het US-Instituut virus-infecties zei al in febr. 
2017, dat de regering Trump zeker weten met de outbraak van een besmettelijk surprise-virus 
problemen zou krijgen. 3 jaar, tevoren het gebeurde! Dus insider-kennis van een lid van de aanvaller-
group. Op sommige foto´s vertoont Fauci een typerend KillPPP-lach.

Waarom Wuhan? Waarom is een virus-lab in Wuhan de bron van Covid19? Waarom China? Ook de 
laser-wapens komen uit China!
Ook dit laat zich uit de geschiedenis verklaren:

Het Killer-Gen KillPPP  is voor rond 3500 jaar in de grote steppen in Azie ontstaan en heeft zich dan  
gedurende 1000 jaar in een nomadenvolk uitgebreid. In het Hunnen-volk. Wegens klimaverschuiving 
-kouder-  trok het volk richting Kaukasus. Bij dit gebergte splitste zich het volk in twee delen. Deel 1 
bleef tussen Kaukasus en Zwarte Zee: de Zwarte Hunnen. Daar ontstond hun koningrijk Khasaria. De 
Witte Hunnen, deel 2, trokken verder richting China. Daar hebben ze lang met de Chinesen gevochten 
en zich uiteindelijk met de Chinesen vermengd.  Zo is het killer-gen KillPPP naar China gekomen. 
´The- Red-Green-Societies´ lijkt de besmette Chinese groep te zijn, het tegenstuk van de Geld-”Joden”,
de Geld-Hunnen, de bankers. Beide groepen werken vandaag samen. De in China door de Witte 
Hunnen gemaakte wapens worden door de Zwarte Hunnen in Europa ingezet. 
Bij de Zwarte Hunnen in het Westen en in America zitten de families Rothschild en Rockefeller in de 
top van de organisatie. Hun orga-centrum ligt in de mini-staat BIS in Basel. Daar worden de 
oorlogplannen bedacht, daar wordt gepland en voorbereid.  

De grote oorlog werd voor 10 jaar aangekondigd en veroorzaakte grote opwinding in een groep van 
TU-professoren in Delft, dragers van het KillPPP-gen. Twee van hen organiseerden opgewonden een 



lezing over WW1 en WW2, in de vorm van een podium-gesprek met vertonen van foto´s. Al 
verradelijk!  Nog verradelijker:  midden in de lezing, na verschrikkelijke foto´s van gevechten, van 
dode soldaten en soldaten met grote verwondingen, vergaten  de ´normale´ professoren plots de wereld.
De prikkels waren te sterk. De opstijgende lustgolven in hun zieke hersenen golfden te hoog. Samen 
aan een tafel zittend, begonnen ze zich wederzijds te verzekeren: “Wij zullen het nog meemaken!”  de 
een. “Ja, wij zullen het nog meemaken!”  de andere.  Heen en weer. Minutenlang! Hun hoofden 
begonnen in lustvolle opwinding te stralen zoals gloelampen. Ze toonden het gekke gedrag, dat de 
groepsleden normaal alleen bij hun lach-en-lust-feesten achter gesloten deuren tonen. Nu waren de 
stimuli zo sterk, dat ze doorknalden: de zieke 5%-hoek in hun hersenen hun lichaam controleerde. 
Dagen later de een van hen, de toenmalige Rector en de andere, de huidige TU-rector in een 
vergelijkbare situatie voor 300 bezoekers van een lezing. Beide begannen samen te fantaseren over een 
komende grote hongersnood met massasterven, na stilstaande winden en geen bestuiving van planten 
en daarom geen voedsel: zo kinderachtig vreemd, zo onbegrijpelijk samengesponnen, dat de 300 
bezoekers ongelovig te lachen begonnen. Twee professoren plots doorgedraaid! Plots gek! Een kort 
bericht daarover stond daarna in de studentenkrant Delta. Bewijs, dat het gebeurde!
Dus: de aankondiging van de Derde Wereldoorlog WW3  10 jaar geleden heeft opwinding veroorzaakt 
en sporen achtergelaten. Een lid van CitizenPower was aanwezig. Omdat een misdrijf werd 
aangekondigd, heeft  CitizenPower een kort bericht naar de politie gestuurd. Maar de politie wilde niets
daarvan weten. Nu de aanval daadwerkelijk plaatsvindt, herhalen wij het bericht en vragen de politie, 
het memory van de 3 betrokkene professoren via de Memory-Reader te onderzoeken :

Prof Jacob F., ex TU-rector Delft
Prof. Tim van der H., nu TU-rector Delft
Prof.  Coen V., ex directeur van Studium Generale, TU Delft
Deze 3 personen hebben zeker weten kennis van achtergronden in hun hersenen opgeslaan,
die via  www.Memory-Reader.jaaaa.net af te vragen is en ons verder brengt.

Ze zijn/waren TrojanHorses in de TU Delft, ook een machtsorgaan. Ze zijn lid van de criminele 
vereniging RoRo, ook  ´deep state´ genoemd.  Daarom doen wij ook aangifte tegen hen en eisen, dat 
ook zij aan de memory-test antwoord moeten geven op de 10 vragen van   www.eu-
schattenregierung.jaaaa.net .

Gunt Niessen 
Spreker van CitizenPower 

6.6.2020, Delft
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