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David Ewing Jr 

 



 

Invoering 

Er zijn veel mensen die de wereldgeschiedenis in twijfel 

trekken en veel onderzoekers stellen dat de 

geschiedenis van de wereld een leugen is. 

 

Dit boek zal het bewijs tonen dat veel onderzoekers 

presenteren met betrekking tot de geschiedenis van 

Tartaria en de twintigste eeuw en de man die bekend 

staat als Adolf Hitler. 

 

Onderzoekers beweren dat Hitler en zijn bende een 

groep acteurs waren die deel uitmaakten van het plan 

om de beschaving en cultuur en het erfgoed van het 

Germaanse volk te vernietigen. Dit boek zal een deel 

van het bewijs laten zien dat onderzoekers met 

betrekking tot deze kwestie presenteren 

 

De auteur David Ewing Jr is naar meer dan 2500 steden 

en plaatsen over de hele wereld gereisd en heeft 

gedurende 20 jaar veel onderzoek gedaan en heeft veel 

kennis over het onderwerp van wat nu bekend staat als 

Tartaria. 

 

Er wordt fotobewijs geleverd om u te laten zien dat er 

goed onderzoek is gedaan door David Ewing Jr. om te 

controleren wat veel onderzoekers zeggen en ook om 

het u gemakkelijk te maken om te begrijpen wat ze 

zeggen. 

 



 

Tartaria en Hitler 

Veel onderzoekers vragen zich tegenwoordig af: wie 

was Hitler en waarom heeft de wereld tussen 1850 en 

1950 zoveel verwoestingen ondergaan? 

 

Dit zijn serieuze vragen die veel mensen al jaren over de 

hele wereld stellen. Onderzoekers begonnen met het 

onderzoeken van de gebeurtenissen die plaatsvonden 

vóór de opkomst van Hitler. 

 

 
 



 

Met betrekking tot Hitler hebben veel onderzoekers 

beweerd dat de wereldgeschiedenis tussen 1850 en 

1950 is vervalst. Onderzoekers stellen dat de ware 

geschiedenis van wat er in die tijd is gebeurd en 

waarom, is veranderd. 

 

Onderzoekers beweren dat Hitler en zijn bende acteurs 

zijn gekozen en gemaakt door een groep machtige 

mensen, om opzettelijk het Duitse volk en de mensen 

van Europa en Amerika te targeten. Waarom? Om hun 

ware geschiedenis en hun beschaving en hun 

oorspronkelijke cultuur te vernietigen. Onderzoekers 

geloven dat dit vernietigingsproces al lang vóór Hitler 

begon en ook na Hitler doorging. 

  

De geschiedenis en gebeurtenissen die leidden tot de 

tijd van Hitler tussen 1850 en 1950 waren niet logisch. 

Onderzoekers ontdekten dat veel van de personages uit 

die tijd vals waren gemaakt. Het bewijs toonde aan dat 

veel gebeurtenissen waarschijnlijk werden verzonnen 

om een valse geschiedenis te creëren. 

 

Om veel van de gebeurtenissen en personages er 

realistisch uit te laten zien, zijn er nepfoto's en 

nepvideo's gemaakt met acteurs die passen bij de 

nepgeschiedenis. 

 

Hieronder staan voorbeelden van enkele feiten waarop 

onderzoekers hebben gewezen - waarbij vermeende 

historische gebeurtenissen rond die tijd worden 



 

vergeleken. Onderzoekers hebben gemerkt dat veel van 

de gebeurtenissen duidelijk zijn gekopieerd, of dat er 

met hun geschiedenis is gespeeld, of dat het verzonnen 

leugens zijn. 

 

========================= 

 

In mei 1915, ongeveer 10 maanden na het begin van de 

Eerste Wereldoorlog (begonnen - juli 1914), nam de 

Italiaanse premier Salandra Italië mee in de oorlog 

 

 
 

In juni 1940, ongeveer 10 maanden na het begin van de 

Tweede Wereldoorlog (begonnen - september 1939), 

nam de Italiaanse premier Mussolini Italië mee in de 

oorlog 

 



 

 
 

========================= 

 

Het jaar na de Eerste Wereldoorlog (in 1919) werden 74 

Duitse schepen tot zinken gebracht door de Duitse 

admiraal Ludwig von Reiter bij Scapa Flow. 

 

 
 

Het jaar na de Tweede Wereldoorlog (in 1946) werden 73 

schepen vernietigd of tot zinken gebracht of 

beschadigd door de atoombomtest op Bikini Atoll. 

 



 

 
 

========================= 

 

Een jaar na de geboorte van Napoleon Bonaparte 

(Napoleon I werd geboren in 1769), werd de Engelse 

dichter William Wordsworth geboren in 1770. Hij stierf 

in 1850, 20 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend 

als de novemberopstand. 

 

 
 

Een jaar voor de geboorte van Napoleon de Derde 

(Napoleon III werd geboren in 1808), werd de 

Amerikaanse dichter Henry Wadsworth Longfellow 



 

geboren in 1807. Hij stierf in 1882, 19 jaar na de Poolse 

opstand van 1863, bekend als de Januari-opstand. Let 

op de gelijkenis tussen Wordsworth en Wadsworth. 

 

 
 

========================= 

 

Twee jaar voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 

1916, trad premier Salandra van Italië af 

 

 
 

Twee jaar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, 

in 1943, trad premier Mussolini van Italië af 

 



 

 
 

========================= 

 

James Fenimore Cooper stierf in 1851. Het was 21 jaar 

na de Poolse opstand van 1830-1831, bekend als de 

novemberopstand. James Fenimore Cooper was een 

beroemde schrijver die over de Amerikaanse Indianen 

schreef. Zijn werken omvatten - The Last of the 

Mohicans 

 

 
 

Thomas Mayne Reid stierf in 1883. Het was 20 jaar na de 

Poolse opstand van 1863, bekend als de Januari-

opstand. Thomas Mayne Reid was een beroemde 



 

schrijver die over de Amerikaanse Indianen schreef. 

Zijn werken omvatten - Scalp Hunters en War Trail 

 

 
 

========================= 

 

Na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog 

wilden de geallieerden Duitsland verdelen. Konrad 

Adenauer wilde een westelijk deel van Duitsland 

creëren, de Rijnlandse Republiek 

 

 
 

Na de Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog 

wilden de geallieerden Duitsland verdelen. West-

Duitsland werd opgericht en Konrad Adenauer werd de 

leider van West-Duitsland 



 

 

 
 

========================= 

 

48 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, stierf de Russische historicus 

Palladius Kafarov in 1878. Zijn belangrijkste werk was 

het Russisch-Chinese woordenboek. 

 

 
 

49 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

januari-opstand, stierf de Russische historicus Pavel 

Popov in december 1913. Zijn belangrijkste werk was 



 

het Russisch-Chinees woordenboek. Hij voltooide het 

werk van Palladius Kafarov 

 

 
 

========================= 

 

Napoleon Bonaparte (Napoleon I) werd geboren in 1769 

en 22 jaar later werd Michael Faraday geboren in 1791. 

Michael Faraday wordt gecrediteerd voor het ontdekken 

van elektromagnetische inductie 

 

 
 



 

Napoleon de Derde (Napoleon III) werd geboren in 1808 

en 23 jaar later werd James Clerk Maxwell geboren in 

1831. James Clerk Maxwell vereenvoudigde de 

ontdekkingen van Michael Faraday 

 

 
 

========================= 

 

3 jaar voor de Eerste Wereldoorlog (1914) - Italië viel 

Afrika binnen - Libië 

 

 
 

4 jaar voor de Tweede Wereldoorlog (1935) - Italië viel 

Afrika binnen - Abessinië 

 



 

 
 

========================= 

 

31 jaar na de geboorte van Napoleon Bonaparte (1769), 

werd Michail Petrovitsj Pogodin geboren in 1800. Hij 

was een Russische historicus. 

 

 
 

30 jaar na de geboorte van Napoleon de Derde (1808), 

werd Nikolai Platonovich Barsukov geboren in 1838. Hij 

was een Russische historicus. Zijn belangrijkste werk 

betrof Mikhail Petrovich Pogodin. 

 



 

 
 

========================= 

 

38 jaar nadat Napoleon Bonaparte Rusland binnenviel 

(1812) - de dood van José de San Martín (1850) - 

nationale held van Argentinië - vechtend voor de 

vrijheid van Latijns-Amerika tegen Spanje 

 

 
 

39 jaar nadat Napoleon de Derde Rusland vocht in de 

Krimoorlog (eindigde in 1856) - de dood van Jose Marti 

(1895) - nationale held van Cuba - vechtend voor de 

vrijheid van Latijns-Amerika tegen Spanje 

 



 

 
 

========================= 

 

15 jaar na de troonsafstand van keizer Wilhelm II (1918) 

werd Carlos Saladrigas Zayas (1933) minister van 

Buitenlandse Zaken van Cuba 

 

 
 



 

14 jaar na de dood van keizer Wilhelm II (1941) werd 

Carlos Saladrigas Zayas (1955) minister van 

Buitenlandse Zaken van Cuba 

 

========================= 

 

12 jaar nadat Napoleon Bonaparte Rusland binnenviel 

(1812) - werd het Russisch-Amerikaanse verdrag van 

1824 ondertekend in Sint-Petersburg - waarmee de 

grenzen van Alaska werden vastgelegd, dat destijds 

Russisch was 

 

 
 

11 jaar na het einde van Napoleon III-oorlog met 

Rusland op de Krim (1856) - Rusland verkocht Alaska 

(Alaska Purchase) aan de Verenigde Staten in 1867 en 

legde de grenzen vast tussen Alaska en Rusland 

 



 

 
 

========================= 

 

22,5 jaar na de troonsafstand van keizer Wilhelm II 

(1918) werd Khalid al-Azm (Azem) in 1941 premier van 

Syrië en het is de eerste keer dat hij regeert, en hij 

regeerde gedurende 5,5 maanden 

 

 
 

21,5 jaar na de dood van keizer Wilhelm II (1941) werd 

Khalid al-Azm (Azem) in 1962 premier van Syrië en het 

is de laatste keer dat hij regeert, en hij regeerde voor 5,5 

maanden 



 

 

 
 

========================= 

 

4 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918) 

stierf Prins Albert van Monaco in 1922 

 

 
 

4 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945) 

stierf prins Louis van Monaco in 1949 

 



 

 
 

========================= 

 

47 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

(1812) binnenviel, stierf de Engelse schrijver Thomas 

De Quincey in 1859. Hij schreef veel over decadentie. 

 

 
 

47 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog begon in 1853), stierf de Ierse 

schrijver Oscar Wilde in 1900. Hij schreef veel in 

verband met decadentie. 

 



 

 
 

========================= 

 

11 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

(1812) binnenviel, werd Alexander Ostrovsky geboren in 

1823. Hij was de beroemdste Russische toneelschrijver 

van de 19e eeuw en stierf in 1886, 65 jaar na de dood 

van Napoleon Bonaparte (1821). 

 

 
 

10 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog begon in 1853), werd 



 

Konstantin Stanislavski geboren in 1863. Hij was de 

beroemdste Russische toneelschrijver van de 20e 

eeuw. Hij stierf in 1938, 65 jaar na de dood van 

Napoleon de Derde (1873). 

 

 
 

========================= 

 

82 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, vond de beroemdste scheepsramp 

plaats in 1912. Het schip dat bekend staat als de Titanic 

is gezonken. 

 

 



 

 

82 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

Januari-opstand, vond de grootste maritieme ramp in 

de geschiedenis plaats in 1945. Het schip dat bekend 

staat als de Wilhelm Gustloff is gezonken. 

 

 
 

========================= 

 

25 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, werd Robert M. La Follette geboren 

in 1855. Hij was een beroemd Amerikaans politicus en 

de Progressive Party werd opgericht. Hij probeerde zich 

kandidaat te stellen voor het ambt om president van de 

Verenigde Staten van Amerika te worden, maar dat 

mislukte.  

 



 

 
 

25 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

Januari-opstand, werd Henry A. Wallace geboren in 

1888. Hij was een beroemd Amerikaans politicus en de 

Progressive Party werd opgericht. Hij probeerde zich 

kandidaat te stellen voor het ambt om president van de 

Verenigde Staten van Amerika te worden, maar dat 

mislukte. 

 

 
 

========================= 

 

9 jaar na het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte in Rusland (1812), werd Ion Constantin 



 

Bratianu geboren in 1821. Hij was een Roemeens 

politicus en de leider van de Nationale Liberale Partij. 

Toen hij 56 jaar oud was, stond hij aan het hoofd van de 

Roemeense regering en verklaarde hij in 1877 zijn 

onafhankelijkheid voor Roemenië vanuit Turkije 

 

 
 

9 jaar na het einde van de Krimoorlog (1856), werd Ion I. 

C. Bratianu geboren in 1864. Hij was een Roemeense 

politicus en de leider van de Nationale Liberale Partij. 

Toen hij 54 jaar oud was, was hij het hoofd van de 

Roemeense regering en verklaarde hij zijn annexatie 

van Bessarabië in 1918 vanuit Ruslanda 

 



 

 
 

========================= 

 

8 jaar voor de dood van Napoleon Bonaparte (1821), 

werd Richard Wagner, de grootste Duitse componist 

van de negentiende eeuw, geboren in 1813 

 

 
 

9 jaar voor de dood van Napoleon de Derde (1873), werd 

Richard Strauss, de grootste Duitse componist van de 

twintigste eeuw, geboren in 1864 

 



 

 
 

========================= 

 

18 jaar na de dood van tsaar Alexander I (1825) - Karl 

Marx emigreerde uit Duitsland (1843) - maar 5 jaar later 

vindt er een revolutie plaats in Duitsland (revoluties van 

1848 in de Duitse staten) - Marx keerde snel terug naar 

Duitsland voor de revolutie . Het geheel - Duitse 

parlement (parlement van Frankfurt) werd opgericht in 

de stad Frankfurt, maar werd na 1 jaar gedwongen te 

sluiten (door het leger) - en Duitsland voerde in 1848 

oorlog met Denemarken (Eerste Schleswig-oorlog) over 

het landgeschil - in 1848 werd het Communistisch 

Manifest (door Karl Marx en Friedrich Engels) 

gepubliceerd 

 



 

 
 

19 jaar na de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

Vladimir Lenin emigreerde uit Rusland (1900) - maar 5 

jaar later vindt er een revolutie plaats in Rusland 

(Russische revolutie van 1905) - keerde Lenin snel terug 

naar Rusland voor de revolutie. Het geheel - Russische 

parlement (Staatsdoema) werd opgericht in de stad 

Sint-Petersburg, maar werd na 1 jaar gedwongen te 

sluiten (door het leger) - en Rusland voerde in 1905 

oorlog met Japan (Russisch-Japanse oorlog) vanwege 

imperiale territoriale ambities - in 1905 werd het Oktober 

Manifest gepubliceerd 

 



 

 
 

========================= 

 

In die tijd (rond 1848) eisten de chartisten die het 

chartisme volgden - een arbeidersbeweging - algemeen 

kiesrecht voor mannen 

 

 
 



 

In die tijd (rond 1905) was er een liberale beweging in 

Rusland genaamd de Union of Liberation en eiste 

algemeen kiesrecht voor mannen 

 

 
 

========================= 

 

14 jaar na de revoluties van 1848, - in 1862 - werd de 

Pruisische regering geleid door Otto von Bismarck - die 

zijn droom verklaarde - de oprichting van een 

toekomstige staat die alle Duitsers zal omvatten - de 

eenwording van Duitsland - Bloed en ijzer - is de naam 

gegeven op een toespraak van Otto von Bismarck in 

1862 - binnen enkele jaren verenigde Otto von Bismarck 

Duitsland - en de datum 1862 is belangrijk geworden in 

Duitsland 

 



 

 
 

12 jaar na de revolutie van 1905 in Rusland - in 1917 - 

werd de Russische regering geleid door Vladimir Lenin 

- die zijn droom verklaarde - het creëren van een staat 

van arbeiders en boeren - Leon Trotski, een vriend van 

Lenin, publiceerde een document genaamd - met Bloed 

en IJzer in 1917 - binnen enkele jaren verenigde 

Vladimir Lenin Rusland - en de datum 1917 is belangrijk 

geworden in Rusland 

 



 

 
 

========================= 

 

79 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

(1812) binnenviel, stierf Sofia Vasilyevna Kovalevskaya 

in 1891. Ze was een beroemde vrouw die getrouwd was 

met een andere beroemde wetenschapper genaamd 

Vladimir Kovalevsky. Ze werd de eerste vrouw die lid 

werd van de Petersburgse Academie. 

 

 
 



 

79 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog eindigde in 1856), stierf Marie 

Skłodowska Curie in 1934. Ze was een beroemde 

vrouwelijke wetenschapper die getrouwd was met een 

andere beroemde wetenschapper genaamd Pierre 

Curie. Ze was een vrouw die lid werd van de 

Petersburgse Academie. 

 

 
 

========================= 

 

93 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

binnenviel (1812), stierf Jules Verne in 1905. Hij is een 

beroemde schrijver en wordt ook wel de vader van de 

sciencefiction genoemd en zijn boeken omvatten - 

Around the World in Eighty Days and Journey to the 

Centre van de aarde. 

 



 

 
 

93 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog begon in 1853), stierf HG 

Wells in 1946. Hij is een beroemde schrijver en wordt 

soms de vader van sciencefiction genoemd en zijn 

boeken omvatten - War of the Worlds en De 

tijdmachine. 

 

 
 

========================= 

 



 

22 jaar na de val van Napoleon Bonaparte in 1815 

(Napoleon I), de onofficiële wereldkampioen schaken, 

werd Paul Charles Morphy in 1837 in Amerika geboren 

en studeerde hij rechten. 

 

 
 

22 jaar na de val van Napoleon de Derde in 1870 

(Napoleon III), werd de officiële wereldkampioen 

schaken, Alexander Alekhine, in 1892 in Rusland 

geboren en studeerde hij rechten. 

 

 
 

========================= 

 



 

1 jaar na de dood van tsaar Alexander de Eerste van 

Rusland (1825), werd Carlo Collodi geboren in 1826. Hij 

was een Italiaanse schrijver en schreef het beroemde 

verhaal van Pinocchio. Hij stierf in 1890, 65 jaar na de 

dood van tsaar Alexander de Eerste 

 

 
 

2 jaar na de dood van tsaar Alexander de Tweede van 

Rusland (1881), werd Aleksej Tolstoj geboren in 1883. 

Hij was een Russische schrijver en schreef het 

beroemde verhaal van Buratino op basis van Pinocchio. 

Hij stierf in 1945, 64 jaar na de dood van tsaar 

Alexander de Tweede 

 

 
 

========================= 



 

 

17 jaar na de dood van tsaar Alexander I (1825) - 

Engeland voerde oorlog tegen de staat Boer Natal 

(1842) 

 

 
 

18 jaar na de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

Engeland voerde oorlog tegen de Boerenstaten (1899) 

 

 
 

========================= 



 

 

Tsaar Alexander de Eerste van Rusland stierf in 1825. 

Achtentwintig jaar later begon het Huis van Braganza-

Saksen-Coburg en Gotha in 1853 over Portugal te 

regeren als de koningen van Portugal. 

 

 
 

Tsaar Alexander de Tweede van Rusland stierf in 1881. 

Achtentwintig jaar later, na een revolutie in Portugal in 

1910, begon Joaquim Teófila Fernandes Braga (let op 

de gelijkenis tussen Braga en Braganza), over Portugal 

te regeren als premier. 

 

 
 

========================= 

 



 

27 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815), 

werd de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer geboren 

in 1788. Hij was een filosoof van het pessimisme. 

 

 
 

28 jaar voor de val van Napoleon de Derde (1870) - werd 

de Duitse phylosopher Karl Eduard von Hartmann 

geboren in 1842. Hij was een leerling van Arthur 

Schopenhauer. 

 

 
 

========================= 

 



 

11 jaar voor het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte in Rusland (1812), werd Vladimir Dal geboren 

in 1801. Hij was een beroemde Russische taalkundige 

 

 
 

11 jaar voor het einde van de Krimoorlog (1856), werd 

Jan Baudouin de Courtenay geboren in 1845. Hij was 

een beroemde Russische taalkundige die het werk van 

Vladimir Dal 

 

 
 

========================= 

 

Henri Giffard maakte de eerste gemotoriseerde en 

gecontroleerde vlucht in 1852 vanuit Parijs. Deze oorlog 



 

52 jaar na de opkomst van Napoleon Bonaparte 

(Napoleon I kwam aan de macht in 1799) 

 

 
 

Graf von Zeppelin ontwierp het eerste Zeppelin-

luchtschip dat zijn eerste vlucht maakte in 1900 in 

Duitsland. Dit was 52 jaar na de opkomst van Napoleon 

de Derde (Napoleon III kwam aan de macht in 1848) 

 

 
 

========================= 

 

65 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

(1812) binnenviel, voltooide de Duitse schrijver 



 

Friedrich Nietzsche zijn werk genaamd Untimely 

Meditations or Unfashionable Thoughts (1876), dat veel 

nazi's beïnvloedde 

 

 
 

65 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog begon in 1853), schreef de 

Russische schrijver Maxim Gorky zijn essays genaamd 

Untimely Thoughts (1917-1918) die veel bolsjewieken 

beïnvloedden 

 

 
 

========================= 

 



 

20 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, stierf de Estse schrijver Friedrich 

Robert Felman in 1850. Hij publiceerde het werk 

"Kalevipoeg".  

 

 
 

19 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

Januari-opstand, stierf de Estse schrijver Friedrich 

Reinhold Kreutzwald in 1882. Hij publiceerde het werk 

"Kalevipoeg". 

 

 
 

========================= 

 

Toen het leger van Napoleon Bonaparte (Napoleon I) 

Moskou in 1812 veroverde, werd een van de grootste 



 

Engelse schrijvers geboren, Charles Dickens. Hij stierf 

in 1870, 40 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend 

als de novemberopstand 

 

 
 

Toen het leger van Napoleon de Derde in 1860 

Damascus (Moskou en Da-mascow) veroverde, werd 

een van de grootste Russische schrijvers geboren, 

genaamd Anton Tsjechov. Hij stierf in 1904, 40 jaar na 

de Poolse opstand van 1863, bekend als de Januari-

opstand 

 

 
 

========================= 

 



 

24 jaar sinds het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte in Rusland (december 1812) - vond de dood 

van Alexander Pushkin plaats (januari 1837) 

 

 
 

24 jaar sinds het einde van de betrokkenheid van 

Napoleon III bij de Krimoorlog tegen Rusland (maart 

1856) - werd het Poesjkinmonument in Moskou onthuld 

(juni 1880) 

 

 
 



 

========================= 

 

Ongeveer 1 jaar na de dood van Napoleon Bonaparte 

(Napoleon I stierf in 1821), werd Alexander Mackenzie 

geboren in 1822, leider van de Liberale Partij van 

Canada. Hij werd premier van Canada in 1873, 61 jaar 

nadat het leger van Napoleon Bonaparte (Napoleon I) 

Moskou veroverde. 

 

 
 

Ongeveer een jaar na de dood van Napoleon de Derde 

(Napoleon III stierf in 1873), werd William Mackenzie 

King geboren in 1874, leider van de Liberale Partij van 

Canada. Hij werd premier van Canada in 1921, 61 jaar 

nadat het leger van Napoleon de Derde (Napoleon III) 

Damascus veroverde. 

 



 

 
 

========================= 

 

15 jaar voordat Napoleon Bonaparte tegen de Russen 

vocht (1812 Franse invasie van Rusland) - Duitse 

componist Franz Schubert werd geboren in 1797 - Hij 

stierf in 1828, 7 jaar na de dood van Napoleon 

Bonaparte in 1821 

 

 
 

15 jaar voordat Napoleon III (de Derde) tegen de Russen 

vocht (1853 Krimoorlog) - De Russische componist 

Modest Mussorgsky werd geboren in 1839 - Hij stierf in 



 

1881, 8 jaar na de dood van Napoleon III (de Derde) in 

1873 
 

 
 

========================= 

 

42 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

(1812) binnenviel, vond er een crisis plaats tussen 

Spanje en de Verenigde Staten van Amerika. Het heette 

de Black Warrior Affair van 1854. De crisis begon omdat 

een Amerikaans schip in Havana, Cuba, in beslag werd 

genomen 

 

 



 

 

42 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog eindigde in 1856), vond er 

een crisis plaats tussen Spanje en de Verenigde Staten 

van Amerika. Het heette de Spaans-Amerikaanse oorlog 

van 1898. De crisis begon omdat een Amerikaans schip 

tot zinken werd gebracht in Havana, Cuba 

 

 
 

========================= 

 

44 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

binnenviel (1812), begon een conflict tussen China en 

enkele Europese landen, de Tweede Opiumoorlog 

genaamd in 1856 

 



 

 
 

44 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog eindigde in 1856), begon in 

1900 een conflict tussen China en enkele Europese 

landen, de Boxer Rebellion genaamd 

 

 
 

========================= 

 

7 jaar voordat Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 

(1799) - Gioachino Rossini werd geboren (1792) - die 

een Italiaanse componist was die beroemd was om zijn 



 

opera's - stierf hij in 1868, - 56 jaar na de invasie van 

Napoleon Bonaparte in Rusland (1812) 

 

 
 

7 jaar voordat Napoleon III (de derde) aan de macht 

kwam (1848) - Rimsky-Korsakov werd geboren (1844), 

een Russische componist die beroemd was om zijn 

opera's - hij stierf in 1908, - 55 jaar na het begin van de 

Krimoorlog ( 1853) 

 

 
 

========================= 



 

 

48 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, werd Korea gedwongen een verdrag 

te ondertekenen om zich open te stellen voor Japan 

 

 
 

49 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

januari-opstand, werd Korea gedwongen een verdrag te 

ondertekenen en werd het geannexeerd door Japan 

 

 
 



 

========================= 

 

3 jaar voor de dood van Napoleon Bonaparte (Napoleon 

I stierf in 1821), wordt Karl Marx geboren in 1818 

 

 
 

3 jaar voor de dood Napoleon de Derde (Napoleon III 

stierf in 1873), werd Vladimir Lenin geboren in 1870 

 

 
 

========================= 



 

 

9 jaar na de staatsgreep die Napoleon Bonaparte aan de 

macht bracht (1799 - Coup van 18 Brumaire) - werd de 

Turkse sultan in 1808 veranderd 

 

 
 

10 jaar na de staatsgreep die Napoleon III aan de macht 

bracht (Franse staatsgreep van 1851) - veranderde de 

Turkse sultan in 1861 

 

 
 

========================= 

 



 

Zes jaar voordat keizer Wilhelm II zijn heerschappij 

beëindigde (1918), had Denemarken in 1912 een nieuwe 

koning 

 

 
 

Zes jaar voordat Joseph Stalin zijn heerschappij 

beëindigde (1953), had Denemarken in 1947 een nieuwe 

koning 

 

 
 

========================= 

 



 

7 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815) - 

Deense koning werd veranderd - Frederik VI werd 

koning van Denemarken in 1808 

 

 
 

7 jaar voor de val van Napoleon III (1870) - Deense 

koning werd veranderd - Christian IX werd koning van 

Denemarken in 1863 

 

 
 



 

========================= 

 

6 jaar nadat Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 

(1799 als EERSTE consul van Frankrijk) - Egypte had 

een nieuwe heerser - werd Muhammad Ali Pasha de 

gouverneur in 1805 

 

 
 

6 jaar nadat Napoleon III aan de macht kwam (1848 als 

EERSTE president van Frankrijk) - Egypte had een 

nieuwe heerser - werd Mohamed Said Pasha de 

gouverneur in 1854 

 



 

 
 

========================= 

 

Veertig jaar voor het einde van de Eerste Wereldoorlog 

werd Nikolay Vladimirovich Mezentsov (een Russische 

politiechef) in 1878 vermoord door een revolutionair 

genaamd Sergey Kravchinsky  

 

 
 

41 jaar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog 

werd Vyacheslav Konstantinovich von Plehve (een 



 

Russische politiechef) in 1904 vermoord door een 

revolutionair genaamd Yegor Sazonov. 

 

 
 

========================= 

 

19 jaar nadat Napoleon Bonaparte Moskou, Rusland 

binnenviel (1812), stierf Anton Delvig, de Russische 

dichter in 1831. Nadat hij 27 jaar oud was, droeg hij bij 

aan de Northern Flowers, een tijdschrift in de Russische 

taal 

 

 



 

 

20 jaar nadat Napoleon de Derde de Krim, Rusland 

binnenviel (de Krimoorlog begon in 1853), werd Valery 

Bryusov de Russische dichter geboren in 1873. Nadat 

hij 27 jaar oud was, droeg hij bij aan het tijdschrift 

Northern Flowers 

 

 
 

========================= 

 

7 jaar voor de inname van Moskou door Napoléon 

Bonaparte (1812) - in 1805 zette Napoleon Bonaparte 

het Oostenrijkse leger in de val en geeft generaal Karl 

Mack zich over aan de Fransen in de Slag bij Ulm 

 



 

 
 

7 jaar na de verovering van Mexico door Napoleon III 

(1863) - in 1870 geeft generaal Patrice de MacMahon het 

Franse leger over aan de Duitsers en Napoléon III wordt 

gevangengenomen in de Slag om Sedan 

 

 
 

========================= 

 



 

8 jaar na de overgave van generaal Karl Mack (1805) 

bezette het Oostenrijkse leger de Illyrische provincies in 

1813 op de Balkan 

 

 
 

8 jaar na de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870) bezette het Oostenrijkse leger Bosnië 

en Herzegovina in 1878 op de Balkan 

 

 
 

========================= 



 

 

9 jaar na de overgave van generaal Karl Mack (1805) - 

een beroemde bijeenkomst in Europa, het Congres van 

Wenen (1814 - 1815) - was de belangrijkste intrige van 

dit congres de strijd achter de schermen tegen Rusland 

- die zichzelf als de belangrijkste overwinnaars van 

Napoleon Bonaparte - het congres werd voorgezeten 

door de Oostenrijkse staatsman Prins Klemens von 

Metternich 

 

 
 

8 jaar na de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870) - een beroemde bijeenkomst in 

Europa genaamd het Congres van Berlijn (1878) - was 

de belangrijkste intriges van dit congres de strijd achter 

de schermen tegen Rusland - die zichzelf als de 

belangrijkste overwinnaars van het Ottomaanse rijk - 

het congres werd georganiseerd door de Duitse 

staatsman Prins Otto von Bismarck 

 



 

 
 

========================= 

 

61 jaar voor de overgave van generaal Karl Mack (1805), 

werd Jean-Baptiste Lamarck geboren in 1744. Hij was 

beroemd om zijn evolutietheorie. Acht jaar na de dood 

van Napoleon 'Bonaparte (1821) stierf Lamarck in 1829. 

 

 
 

61 jaar vóór de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870), werd Charles Darwin geboren in 

1809. Hij was beroemd om zijn evolutietheorie. Negen 



 

jaar na de dood van Napoleon 'de Derde (1873) stierf 

Darwin in 1882. 

 

 
 

========================= 

 

6 jaar voor de Poolse opstand (1830 - 

novemberopstand) - William Thomson, de 1e baron 

Kelvin werd geboren (1824) - een beroemde Engelse 

natuurkundige - op 27-jarige leeftijd - werd hij lid van de 

Royal Society of London (1851) - en later was hij 5 jaar 

voorzitter van de Royal Society - Thomson stierf in 

1907, 77 jaar na de Poolse opstand (1830). 

 



 

 
 

6 jaar voor de Poolse opstand (1863 - Opstand van 

januari) - werd Sir Joseph John Thomson geboren 

(1856) - een beroemde Engelse natuurkundige - op 28-

jarige leeftijd - werd hij lid van de Royal Society of 

London (1884) - en later was de president van de Royal 

Society gedurende 5 jaar - Thomson stierf in 1940, 77 

jaar na de Poolse opstand (1863). 

 

 
 



 

========================= 

 

5 jaar na de Poolse opstand van 1830, bekend als de 

novemberopstand, werd Leon Cladel, de Franse 

schrijver geboren in 1835. Hij stierf in 1892, 87 jaar na 

de overgave van generaal Karl Mack (1805) 

 

 
 

5 jaar na de Poolse opstand van 1863, bekend als de 

januari-opstand, werd Paul Claudel, de Franse schrijver 

geboren in 1868. Hij stierf in 1955, 85 jaar na de 

overgave van generaal Patrice de MacMahon (1870) 

 

 
 

========================= 



 

 

52 jaar vóór de overgave van generaal Karl Mack (1805) 

vond in India de Indiase opstand (Indiase muiterij) van 

1857 plaats tegen de Britse overheersing. Een grote rol 

werd gespeeld door de moslims. De opstand werd met 

ernstige wreedheid door het Britse leger vernietigd. 

 

 
 

51 jaar voor de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870), vond de Malabar-opstand van 1921 in 

India plaats tegen de Britse overheersing. Een grote rol 

werd gespeeld door de moslims. De opstand werd met 

ernstige wreedheid door het Britse leger vernietigd. 

 



 

 
 

========================= 

 

66 jaar nadat Napoleon Bonaparte keizer werd - 

Frankrijk wordt door Duitsland verslagen in de Frans-

Pruisische oorlog van 1870 en de val van het Franse 

Keizerrijk vindt plaats - en de Commune van Parijs 

begint - wat een reactie was op de Franse nederlaag. De 

regering van de Franse Nationale Vergadering werd 

tegengewerkt door de Republikeinen die bekend 

stonden als the-reds. Parijs werd dat jaar gedurende 4 

maanden belegerd. Meer dan 20 Communards werden 

geëxecuteerd. De Commune van Parijs duurde 

ongeveer 2 maanden. 

 



 

 
 

66 jaar nadat Napoleon III (de Derde) keizer van 

Frankrijk werd - Duitsland wordt verslagen door 

Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog in 1918 en de val 

van het Russische Rijk - en de Commune van Baku 

begint - verzette het Ottomaanse leger zich tegen hen 

en de het rode leger van Baku vocht tegen hen. Baku 

werd belegerd en de Slag om Baku duurde dat jaar 2 

maanden. Meer dan 20 commissarissen werden 

geëxecuteerd. De Baku Commune duurde ongeveer 4 

maanden. 

 



 

 
 

========================= 

 

In 1812 vond in Rusland de brand van Moskou plaats. 

Hendrik Conscience werd geboren in 1812, een 

beroemde Belgische schrijver uit de negentiende eeuw. 

Hij stierf in 1883, 78 jaar na de overgave (1805) van 

generaal Karl Mack  

 



 

 
 

In 1862 vonden de branden van Sint-Petersburg plaats 

in Rusland. Maurice Maeterlinck werd geboren in 1862, 

een beroemde Belgische schrijver van de twintigste 

eeuw. Hij stierf in 1949, 79 jaar na de overgave (1870) 

van generaal Patrice de MacMahon 

 

 
 

========================= 

 

20 jaar na de branden in Moskou (1812) stierf de Franse 

wiskundige Evariste Galois in 1832. Toen hij nog leefde, 

werden zijn werken niet geaccepteerd 



 

 

 
 

20 jaar na de branden in Petersburg (1862) stierf de 

Franse wiskundige Joseph Liouville in 1882. Joseph 

Liouville publiceerde de werken van Evariste Galois 

 

 
 

========================= 

 

3 jaar voor de branden in Moskou (1812), wordt de 

Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe geboren in 

1809. Hij schreef detective en mysterie 



 

 

 
 

3 jaar voor de branden in Petersburg (1862), wordt de 

Britse schrijver Arthur Conan Doyle geboren in 1859. Hij 

schreef detective en mysterie 

 

 
 

========================= 

 

Tsaar Alexander I begon zijn heerschappij over Rusland 

in 1801 - en voerde een boerenhervorming door in 1803, 

- 35 jaar voor de boerenhervormingen - de Russische 

historicus en schrijver Nikolay Karamzin werd geboren 

in 1766 - hij richtte een krant op genaamd Vestnik 



 

Evropy - Herald of Europe - Heraut van Europa in 1802, - 

3 jaar voor de capitulatie van generaal Karl Mack in 

1805 

 

 
 

Tsaar Alexander II begon zijn heerschappij over 

Rusland in 1855 - en voerde een boerenhervorming 

door in 1861, - 35 jaar voor de boerenhervormingen - de 

Russische historicus en schrijver Michail Matvejevitsj 

Stasyulevich werd geboren in 1826 - hij richtte een krant 

op genaamd Vestnik Evropy - Herald of Europe - Heraut 

van Europa in 1866, - 4 jaar voor de overgave van 

generaal Patrice de MacMahon in 1870 

 



 

 
 

========================= 

 

Vier jaar na de staatsgreep van Napoleon Bonaparte 

van 1799, werd de Oostenrijkse astronoom Christian 

Doppler geboren in 1803. Hij stond bekend om het 

"Doppler-principe" 

 

 
 

Drie jaar na de coup van Napoleon de Derde van 1851, 

werd de Russische astronoom Aristarkh Belopolsky 

geboren in 1854. Hij bewees het "Doppler-principe" in 

de praktijk 



 

 

 
 

========================= 

 

46 jaar voor de coup van Napoleon Bonaparte van 1799, 

werd de Franse wiskundige Lazare Carnot geboren in 

1753. Carnot stierf in 1823, 2 jaar na de dood van 

Napoleon Bonaparte (1821). 

 

 
 

47 jaar voor de coup van Napoleon de Derde van 1851, 

werd de Franse wiskundige Antoine Augustin Cournot 

geboren in 1801. Cournot stierf in 1877, 4 jaar na de 

dood van Napoleon de Derde (1873). 



 

 

 
 

========================= 

 

24 jaar nadat Napoleon Bonaparte in 1812 Russische 

troepen in West-Rusland aanviel - Chili is in 1836 in 

oorlog tegen de Confederatie van Peru en Bolivia 

(Oorlog van de Confederatie) 

 

 
 



 

23 jaar nadat Napoleon III (de Derde) Russische troepen 

aanviel op de Krim in 1856 - Chili voert oorlog tegen de 

Peru-Boliviaanse Alliantie in 1879 (Oorlog van de Stille 

Oceaan) 

 

 
 

========================= 

 

Februari 1855 - 33 jaar na de dood van Napoleon 

Bonaparte - Rusland en Japan ondertekenen het 

Verdrag van Shimoda met betrekking tot handel en 

grenzen 

 



 

 
 

Februari 1905 - 32 jaar na de dood van Napoleon III (de 

derde) - Rusland en Japan ondertekenen het Verdrag 

van Portsmouth met betrekking tot handel en grenzen 

 

 
 

========================= 

 

Nikolai Danilevsky was een Russische historicus en 

filosoof die het panslavisme beïnvloedde. Hij stierf in 

1885, 73 jaar na de branden in Moskou (1812). 

 



 

 
 

Oswald Spengler was een Duitse historicus en filosoof 

die het pangermanisme beïnvloedde. Hij stierf in 1936, 

74 jaar na de branden in Petersburg (1862). 

 

 
 

========================= 

 

43 jaar voor de dood van tsaar Alexander I (1825) - werd 

Mikhail Vorontsov geboren (1782). Hij was een Russisch 

staatsman - in het laatste decennium van zijn leven was 

hij de onderkoning van de Kaukasus (1844-1854). Hij 

stierf in 1856, - 53 jaar na de Russische 

boerenhervormingen van 1803 



 

 

 
 

43 jaar voor de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

werd Vorontsov-Dashkov geboren (1837). Hij was een 

Russisch staatsman - in het laatste decennium van zijn 

leven was hij de gouverneur-generaal van de 

onderkoninkrijk van de Kaukasus (1905 - 1915). Hij 

stierf in 1916, - 55 jaar na de Russische 

boerenhervormingen van 1861 

 

 
 

========================= 



 

 

14 jaar voor het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte en de oorlog tegen Rusland (1812) - werd 

Auguste Comte geboren in Frankrijk (1798). Hij is de 

grondlegger van het positivisme en een filosoof. Comte 

stierf in 1857, - 32 jaar na de dood van tsaar Alexander I 

(1825) 

 

 
 

13 jaar voor het einde van de oorlog van Napoleon III 

met Rusland op de Krim (1856) - werd Grigory Vyrubov 

geboren in Rusland (1843). Hij was een positivist en 

filosoof, en richtte de positivistische krant op genaamd 

- Philosophie Positive - Vyrubov stierf in 1913, - 32 jaar 

na de dood van tsaar Alexander II (1881) 

 



 

 
 

========================= 

 

Er zijn nog veel meer voorbeelden van wat 

onderzoekers laten zien als ze beweren dat 

geschiedenis een leugen is. Het bewijs toont veel 

overeenkomsten tussen gebeurtenissen op 

verschillende plaatsen. Het kan gewoon toeval zijn - of - 

misschien zijn er fouten of fouten in de geschiedenis 

terechtgekomen - of - het kan zijn dat de geschiedenis 

een leugen is. 

 

Onderzoekers zeggen dat omdat er zoveel gelijkenis is - 

dat de geschiedenis gekopieerd of valselijk gecreëerd 

moet zijn van de ene natie naar de andere en sommige 

onderzoekers zeggen dat dit een samenzwering is. 

 

Onderzoekers hebben zelfs beweerd dat veel 

historische gebeurtenissen mogelijk niet hebben 

plaatsgevonden. 

 



 

Onderzoekers hebben ook het argument aangevoerd 

dat veel historisch bewijs ten onrechte is gecreëerd om 

de valse geschiedenissen te evenaren. Onderzoekers 

tonen veel bewijs dat monumenten over de hele wereld 

en historische boeken en kunst ten onrechte zijn 

gemaakt om de valse geschiedenis te evenaren. 

 

Veel onderzoekers zeggen dat de hele 

wereldgeschiedenis een leugen is - niet alleen kopieën 

of fouten - ze beweren dat de wereld een totaal andere 

geschiedenis heeft en dat alles is verzonnen om de 

ware geschiedenis te verbergen. 

 

Volgens de officiële geschiedenis was Hitler de heerser 

van Duitsland en kwam hij aan de macht in 1933 en 

regeerde hij tot 1945. 

 

Tegenwoordig is de taal die daar in Duitsland wordt 

gesproken standaard Duits. 

 

Wat mensen niet weten, is dat de moderne standaard 

Duitse taal een nep-taal is die kunstmatig werd 

gecreëerd tussen 1800 en 1900 en werd opgelegd aan 

de bevolking van Duitsland en Oostenrijk.  

 



 

 
 

Radio-uitzendingen in de jaren dertig werden gebruikt 

om de nieuwe standaard Duitse taal te promoten 

 

 
 

Zelfs in de jaren vijftig en zestig spraken veel mensen 

verschillende dialecten in Duitsland en veel mensen 

spraken niet standaard modern Duits als hun eerste taal 

 



 

 
 

Veel onderzoekers definieerden deze dialecten als 

verschillende talen. 

 

 
 

In de jaren dertig waren er meer dan 100 verschillende 

dialecten of talen in Duitsland en in de omringende 

regio's. De meeste van deze talen of dialecten hadden 

veel gemeen en hadden ook veel verschillen. De 

verschillen maakten het moeilijk voor mensen om ze 

allemaal goed te begrijpen en de komst van standaard 

Duits hielp de communicatie en het begrip te 

verbeteren. 

 

Een serieuze vraag is waarom de dialecten deze 

verschillen hadden en hoe ze zich ontwikkelden? 



 

Hadden Duitsland of Midden-Europa een paar eeuwen 

geleden een gemeenschappelijke taal en vervolgens 

gescheiden in veel verschillende dialecten? 

 

Veel van de Duitse dialecten die in 1900 door het Duitse 

volk werden gesproken, waren zo verschillend van 

elkaar en niet te begrijpen voor de vele verschillende 

Germaanse volkeren.  

 

 
 

Veel van de Duitse mensen die deze dialecten spraken, 

beschouwden standaard Duits als een andere of 

vreemde taal 

 



 

 
 

Deze zogenaamde Duitse talen werden niet alleen in en 

rond Duitsland gesproken, maar ook in Rusland, Afrika, 

Amerika, Brazilië, Australië en vele andere plaatsen 

wereldwijd. Het Duitse volk, dat in andere landen over 

de hele wereld woonde, viel honderd jaar geleden meer 

op dan nu. 

 

Het Duitse volk maakt deel uit van Germaanse volkeren. 

Germaanse volkeren omvatten het Engelse volk en 

anderen zoals Afrikaners, Oostenrijkers, Denen, 

Nederlanders, Engelsen, Vlamingen, Friezen, Duitsers, 

IJslanders, Schotten uit het Laagland, Noren, Zweden 

en veel Europese Amerikanen. 

 



 

 
 

De landen in Europa waar een groot percentage mensen 

een Germaanse taal spreekt, bevinden zich vooral in 

Noord- en West-Europa. 

 

Deze landen zijn onder meer Oostenrijk, België, 

Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 

Nederland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Ierland, 

Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. Engels is 

bijvoorbeeld geclassificeerd als een Germaanse taal. 

 



 

 
 

De bevolking van de Verenigde Staten van Amerika in 

2020 bedroeg naar schatting 331 miljoen mensen 

 



 

 
 

Ongeveer 70-73 procent van de Amerikanen wordt 

geclassificeerd als blanke mensen 

 

Ongeveer 60 procent van de Amerikanen wordt 

geclassificeerd als blanke mensen die niet Spaans zijn, 

maar dit omvat Italianen en Fransen en Polen en andere 

blanke mensen. 

 

Van de totale Amerikaanse bevolking heeft ongeveer 20 

procent van de mensen een Duitse afkomst (inclusief 

Nederlanders en anderen). 

 

 



 

 

Van de totale Amerikaanse bevolking heeft ongeveer 20 

procent van de mensen een Engelse of Ierse 

voorouders (de Engelsen zijn waarschijnlijk 40-45 

procent binnen deze groep en de Ieren 55-60 procent). 

 

 
 

Tegenwoordig hebben veel van deze mensen een 

gemengde afkomst vanwege de vermenging in de 

afgelopen 100 jaar. Het is bekend dat in het jaar 1900 de 

Engelsen en de Duitsers de 2 belangrijkste groepen 

mensen waren, in de Verenigde Staten van Amerika, 

van de Germaanse volkeren. 

 

Er zijn miljoenen mensen met Duitse afkomst in Canada 

en Mexico en in heel Zuid-Amerika, vooral in Brazilië en 

Argentinië. 

 

Brazilië had een geschatte bevolking van 210 miljoen 

mensen in 2020 en naar schatting 10 procent van de 

bevolking had Duitse afkomst en veel meer mensen 

waren van gemengde Duitse afkomst. 



 

 

 
 

Veel Duitse Brazilianen bevinden zich in de zuidelijke 

regio's van Brazilië en velen hebben sinds de jaren 

dertig standaard modern Duits gestudeerd. De 

oorspronkelijke taal die velen van hen honderd jaar 

geleden spraken, heet Hunsrik.  

 

 
 

Naar schatting spreken 3 tot 5 miljoen mensen 

tegenwoordig Hunsrik. Hunsrik is totaal anders dan 

standaard Duits 

 



 

Tussen 1900 en 1950 was het duidelijk dat er wereldwijd 

een oorlog gaande was tussen de moderne standaard 

Engelse taal en de moderne standaard Duitse taal en er 

waren veel politieke krachten bij deze oorlog betrokken. 

 

 
 

Er zijn meldingen van interneringskampen met mensen 

van Duitse afkomst in de Verenigde Staten van Amerika 

tussen 1900 en 1950 en veel kinderen werden 

gescheiden van hun families. Duitsers in kampen 

werden gedwongen slavenarbeid te verrichten.  

 



 

 
 

De Duitse taal werd door veel staten verboden om op 

scholen te worden onderwezen. Er was veel geweld 

tegen mensen die Duits spraken in het openbaar en 

Duitstalige boeken werden op veel plaatsen verbrand. 

 



 

 
 

Er was een oorlog tegen de Duitse cultuur in Amerika 

en in andere landen zoals Australië en Canada. Zo 

werden Duitse straatnamen op veel plaatsen verwijderd 

en veel Duitsers veranderden hun naam zelfs in Engelse 

namen 

 

Kijkend naar het bewijs, ontdekten onderzoekers dat de 

geschiedenis tussen 1850 en 1950 een leugen was en 

dat veel ervan verzonnen was. Onderzoekers begonnen 

te onderzoeken of het conflict tussen de Engelse taal en 

de Duitse taal kon onthullen wat ware geschiedenis is. 

 

Onderzoekers ontdekten dat er tussen 1850 en 1950 in 

de meeste delen van de wereld een taaloorlog was. 

 



 

Wat betreft talen merkten onderzoekers op dat de 

meeste naties van de wereld nieuwe talen opgelegd 

kregen, door nieuwe natiestaten die zich in de 

afgelopen 150 jaar hebben gevormd. Veel onderzoekers 

ontdekten dat veel van deze nieuwe talen zijn gemaakt 

op basis van oudere originele talen. Onderzoekers 

geloven dat er met opzet nieuwe talen zijn gecreëerd 

om de mensen van de wereld uit hun ware geschiedenis 

en ware cultuur te verwijderen. 

 

Toen het verstedelijkingsproces de afgelopen 150 jaar 

toenam, gingen mensen wonen in stadsgebieden die 

onder controle stonden van de natiestaat. Scholen, 

radio, televisie, kranten en boeken promootten allemaal 

de nieuw gecreëerde talen en deze moderne nieuw 

gecreëerde talen vervingen de oorspronkelijke echte 

talen die mensen oorspronkelijk spraken. 

 

Dit is tegenwoordig heel duidelijk te zien, bijvoorbeeld 

wanneer Zuid-Amerikaanse migranten in Amerika gaan 

wonen - binnen 30 tot 50 jaar spreken veel van hun 

kinderen of kleinkinderen geen Spaans. Een ander 

voorbeeld is wanneer migranten uit Arabische landen in 

Frankrijk gaan wonen, - binnen 30 tot 50 jaar spreken 

veel van hun kinderen of kleinkinderen geen Arabisch. 

Een ander voorbeeld is wanneer migranten uit China in 

Japan gaan wonen, - binnen 30 tot 50 jaar kunnen veel 

van hun kinderen of kleinkinderen geen Chinees 

spreken. 

 



 

Rusland is het grootste land ter wereld en tegenwoordig 

wordt de moderne Russische taal door miljoenen 

mensen over de hele wereld gesproken. Russisch wordt 

voornamelijk gesproken in Rusland, Wit-Rusland, 

Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Azerbeidzjan, Estland, 

Georgië, Letland, Litouwen, Moldavië, Tadzjikistan, 

Turkmenistan en Oezbekistan. 

 

Wat mensen niet weten, is dat de moderne Russische 

taal tussen 1900 en 1930 werd gecreëerd en vervolgens 

door de Sovjet-Unie aan het volk werd opgelegd. 

 

 
 

Het alfabet is veranderd en duizenden nieuwe woorden 

zijn aan de taal toegevoegd. De manier waarop de taal 

werd gesproken, was totaal veranderd. De 

aanpassingen waren zo groot dat velen het een andere 

taal noemden. Het was een totale taalrevolutie. 

 



 

 
 

Ook veel mensen in Rusland spraken in die tijd andere 

talen en andere soorten dialecten. Veel mensen spraken 

bijvoorbeeld oud-Duitse dialecten of oude Tataarse 

talen. Door de taalverandering konden veel mensen 

oude literatuur niet meer goed lezen of begrijpen. 

 

Italië is tegenwoordig een belangrijk land in Europa met 

meer dan 60 miljoen mensen. De taal die daar wordt 

gesproken is modern Italiaans. Maar onderzoekers 

ontdekten dat de meeste Italianen deze taal honderd 

jaar geleden niet eens konden spreken. 

 

 
 

Zelfs in 1950 sprak minder dan 20 procent van de 

Italianen daadwerkelijk Italiaans. Dit betekent dat meer 



 

dan 80 procent van de Italianen in 1950 geen Italiaans 

sprak. 

 

 
 

Wat nog erger is, is dat naar schatting 2,5 procent van 

de mensen in 1861 gestandaardiseerd Italiaans sprak en 

97,5 procent van de mensen het niet sprak. 

 

Een serieuze vraag is welke taal de mensen in Italië 

honderd jaar geleden spraken? 

 

 
 



 

Een ding dat onderzoekers opvielen, was dat de meest 

voorkomende achternaam in Italië Rossi en Russo was. 

Rossi en Russo leken erg op het woord Rossiya, wat 

een ander woord is voor Rusland. Onderzoekers 

realiseerden zich dat de Rossi eigenlijk afkomstig 

waren van de Rasi-mensen die bekend staan als 

Etrusken 

 

 
 

Volgens historici werd de Etruskische taal in veel delen 

van Italië gesproken en stierf 2000 jaar geleden en werd 

vervangen door Latijn. Maar veel onderzoekers geloven 

nu dat dit verhaal een leugen is en onderzoeken 

overeenkomsten tussen de Etruskische taal en 

Slavische en Arabische en Germaanse talen. 

 

De Oudrussische taal is niet precies wat we denken dat 

het is, veel onderzoekers hebben overeenkomsten 

gevonden tussen Oudrussische en Slavische talen en 

Oudduits en andere regionale Europese talen. 

 



 

 
 

De Etrusken van Italië noemden zichzelf eigenlijk Ras of 

Rasa of Rasi of Rassen. Veel onderzoekers 

onderzoeken nu de Etruskische beschaving en geloven 

dat deze niet duizenden jaren oud is, maar mogelijk een 

recentere beschaving was. 

 

Turkije is een belangrijk land in Europa en Azië en heeft 

meer dan 80 miljoen inwoners. De taal die daar wordt 

gesproken is modern Turks. Maar onderzoekers 

ontdekten dat de meeste Turken honderd jaar geleden 

deze moderne versie van het Turks niet eens konden 

spreken. 

 

 
 



 

Veel mensen in Turkije spraken in die tijd Turkse 

dialecten en deze dialecten bevatten duizenden 

Arabische en Perzische woorden. Zelfs het schrift in 

Turkije was het Arabische schrift. Veel mensen in 

Turkije spraken destijds ook veel andere talen, zoals 

Oud-Albanees en andere oud-Europese talen. 

 

De Turkse republiek veranderde dit allemaal in de jaren 

1920. Veel Arabische woorden zijn uit de taal verwijderd 

en veel nieuwe woorden zijn ontleend aan dialecten van 

Turkse stammen in Centraal-Azië en veel woorden zijn 

ontleend aan andere talen. De verandering was zo groot 

dat duizenden woorden aan de taal werden toegevoegd 

en verwijderd en het schrijfscript werd veranderd van 

Arabisch naar een Latijns schrift. 

 

 
 

De mensen die de verandering lieten plaatsvinden, 

wisten precies wat ze aan het doen waren. Ze wisten dat 

zulke radicale veranderingen de mensen zouden 

afsnijden van hun historische en culturele wortels. 

Tegenwoordig kunnen Turkse mensen de boeken en 

documenten uit het verleden niet eens meer lezen. 



 

 

Spanje is een belangrijk land in Europa en de Spaanse 

taal is tegenwoordig een van de meest gesproken talen 

ter wereld door miljoenen mensen over de hele wereld. 

Spaans wordt gesproken in Mexico, Colombia, Spanje, 

Argentinië, Peru, Venezuela, Chili, Ecuador, Guatemala, 

Cuba, Bolivia, Dominicaanse Republiek, Honduras, 

Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 

Uruguay, Puerto Rico, Equatoriaal-Guinea en in veel 

andere landen. 

 

Wat mensen niet weten, is dat de meeste mensen in 

deze landen honderd jaar geleden helemaal geen 

Spaans spraken en dat de Spaanse taal in veel van deze 

landen in de afgelopen 100 jaar werd opgelegd of 

opgedrongen aan de mensen. Geschat wordt dat 80 

procent van de mensen in Spanje in 1930 niet eens 

modern Spaans sprak. De Spaanse regering onder 

leiding van generaal Franco verbood alle andere talen in 

Spanje en dwong de Spaanse taal aan de Spaanse 

bevolking. 

 



 

  
 

De regionale talen en dialecten omvatten Catalaans 

(Valenciaans), Galicisch, Baskisch en Andalusisch 

(Arabisch). Het verhaal en de oorsprong van de 

menselijke taal is een ander lang verhaal dat te lang is 

om hier op te noemen. Generaal Franco wist dat als hij 

de oorspronkelijke cultuur en taal en geschiedenis van 

de mensen kon vervangen, hij het nieuwe Spanje zou 

kunnen creëren dat hij wilde creëren. 

 

Een soortgelijk patroon van taalverandering was de 

afgelopen 150 jaar in veel landen over de hele wereld te 

zien. Veel onderzoekers merkten op dat dit beleid 

mogelijk opzettelijk is gedaan om mensen uit het 

verleden te verwijderen en de ware geschiedenis van de 

wereld te verbergen. Onderzoekers kwamen tot de 

conclusie dat niet alleen de wereldgeschiedenis was 

veranderd, maar ook de talen van de mensen. 

 



 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen waarom 

iemand de geschiedenis van de hele wereld zou willen 

veranderen? Waarom zou iemand de talen van de hele 

wereld willen veranderen? 

 

Een belangrijk ding dat onderzoekers opmerkten was 

dat meer dan de helft van de mensen in Europa en 

Amerika, anno 1900, niet in de stad woonde, maar in 

dorpen of op het platteland. 

 

Veel van deze mensen werden geclassificeerd als 

geletterd, maar het onderwijs in 1900 was niet hetzelfde 

als wat we tegenwoordig als onderwijs zouden 

classificeren. Veel scholen vervalsten gegevens om 

bijvoorbeeld financiering te krijgen en veel leraren en 

personeel waren niet goed gekwalificeerd. 

 

Historici beweren dat de alfabetiseringsgraad veel lager 

was vóór het jaar 1900. Historici hebben al veel leugens 

in de geschiedenis gepresenteerd. Natuurlijk zouden de 

alfabetiseringspercentages veel lager zijn als er talen 

zouden veranderen en mensen nieuwe talen zouden 

moeten leren. 

 

Meer dan 70 procent van de kinderen in stadsgebieden 

waren tegen het jaar 1900 ingeschreven op scholen in 

de Verenigde Staten van Amerika, maar velen van hen 

kwamen niet regelmatig. Naar schatting 10 procent van 

alle kinderen na de leeftijd van 13 jaar ging naar 

middelbare scholen. 



 

 

Sommige onderzoekers schatten dat het gemiddelde 

aantal jaren dat kinderen op school doorbrachten tegen 

1900 slechts 2 of 3 jaar was, of tot 5 jaar, afhankelijk van 

waar je woonde. Andere onderzoekers schatten dat 

kinderen uit rijkere gezinnen tot 8 jaar op school 

hebben doorgebracht. 

 

Kijkend naar foto's van vernietiging door oorlog en 

ramp tussen 1850 en 1950, lijkt een groot aantal steden 

in de wereld beschadigd te zijn 

 

Onderzoekers ontdekten dat op mysterieuze wijze 

tussen 1760 en 1930 alleen al in steden in de Verenigde 

Staten meer dan 100 grote branden plaatsvonden. Veel 

onderzoekers beweren nu dat de steden opzettelijk 

werden verwoest of dat er een soort van aanval 

plaatsvond om de steden te vernietigen. Veel 

soortgelijke branden hebben zich destijds over de hele 

wereld voorgedaan en onderzoekers vragen zich af: 

waarom zijn er in die tijd zoveel branden geweest die 

zoveel vernietiging veroorzaakten? 

 

Hier is een lijst met enkele verdachte branden die 

onderzoekers in twijfel hebben getrokken 

 

1755 - Grote brand van Lissabon, met aardbeving en 

tsunami 

1788 - Grote brand van New Orleans 

1794 - Grote brand van New Orleans 



 

1796 - Great Savannah Fire, GA 

1802 - Stadsbrand in Portsmouth 

1805 - Grote brand van Detroit 

1808 - Grote brand van Trinidad 

1810 - Charleston, SC 

1811 - Grote brand van Podil 

1811 - Grote brand in Newburyport 

1813 - Great Portsmouth Fire 

1814 - Grote brand van Tirschenreuth, Ger 

1815 - Grote brand van Petersburg, Virginia 

1817 - Grote Sag Harbor Fire 

1817 - Grote brand van Saint John’s, Newfoundland, CA 

1818 - Grote brand van Salzburg, Oostenrijk 

1819 - Grote Schenectady Fire 

1820 - Great Savannah Fire, GA 

1822 - Grote brand van Canton, China 

1824 - Grote brand van Edinburg, GB 

1825 - Stadsbrand van Saint John, N. B. CA 

1826 - Grote brand Kempston, Peterborough, 

Huntington 

1827 - Grote brand van Turku, Finland 

1827 - Grote brand van Alexandria, VA, D.C. 

1828 - Arita, Saga, Japan 

1830 - Grote brand van New Orleans 

1831 - Grote brand van Raleigh, NC 

1831 - Grote brand van Fayetteville, NC 

1833-1839 - Fires of Charleston, SC - 1833, 1835, 1835, 

1835, 1836, 1837, 1837, 1839 - 6 branden 

1834 - Grote brand van het Britse parlement 

1834 - Stadsbrand van Syracuse 



 

1835 - Grote brand van New York, NY 

1836 - US Patent Office Fire 

1837 - Stadsbrand van Saint John, N. B. CA 

1837 - Grote brand van Southampton, VK 

1838 - Grote brand in School Street, IN 

1838 - Grote brand van Charleston, SC 

1839 - Great Fire of Mobil, AL - 4 afzonderlijke branden 

1840 - Grote brand van Louisville, KY 

1842 - Grote brand van Trondheim, Noorwegen - 

verschillende branden 

1842 - Grote brand van Hamburg, DE 

1843 - Grote brand van Kingston, JA 

1843 - Grote brand van Tallahassee, FL 

1843 - Grote brand van Fall River, MA 

1844 - Grote brand van Boston, MA 

1844 - Great Fire of Gravesend, UK 

1845 - Grote brand van Bridgeport, 

1845 - Grote brand van New York, NY 

1845 - Grote Sag Harbor Fire 

1845 - Great Fire Pittsburgh - meer dan 1000 gebouwen 

1845 - La Playa (de Ponce), de stadshaven van Ponce, 

brand in Puerto Rico, vernietigde het grootste deel van 

de omgeving van Ponce 

1846 - Grote brand van Saint John’s, Newfoundland, CA 

1846 - Grote brand van Nantucket, MA 

1847 - Grote brand van Boekarest, Roemenië 

1848 - Grote brand van Albany, NY 

1848 - Medina, Ohio. Het hele zakendistrict vernietigd. 

1849 - Great Saint Louis Fire, MO 

1849 - Eerste grote brand van Toronto 



 

1850 - Eerste grote brand in Philadelphia 

1850 - Grote brand van Fredericton 

1850 - Grote brand van San Francisco 

1851 - Grote brand van San Francisco 

1852 - Grote brand van Montreal, CA 

1853 - Grote brand in Oswego 

1854 - De grote brand van Newcastle en Gateshead 

1855 - The Great Fire at Bankside, Londen 

1856 - City Fire van Philadelphia 

1857 - Eerste grote brand in Sandhurst 

1858 - Grote brand van Christiania 

1861 - Grote Charleston Fire, SC 

1862 - Troy, New York, 671 gebouwen vernietigd 

1863 - Grote brand van Denver, CO 

1864 - Grote brand van Brisbane, Queensland, 

Australië: 

1864 - Atlanta, Georgia, 

1865 - City Fire van Richmond, Virginia, 1865 

1866 - Grote brand van Portland, Maine 

1868 - Auerbach in der Oberpfalz, Beieren. 

Brandstichting 

1870 - Grote brand van Constantinopel, Istanbul, Turkije 

1870 - Brand in Medina, Ohio, bijna de hele stad 

1871 - Great Chicago Fire, IL 

1871 - Grote Peshtigo Fire, Wisconsin 

1871 - Grote Urbana Fire, OH 

1872 - Great Boston Fire van 1872 

1873 - Grote brand van Portland, OR 

1874 - City Fire of Chicago, vernietigde 812 gebouwen 

1877 - Saint John, New Brunswick 



 

1878 - De grote brand van Hong Kong, vernietigde 350 

tot 400 gebouwen verspreid over meer dan 10 hectare 

centraal 

1879 - Hakodate vuur, Hakodate, Hokkaidō, Japan 

1881 - Thumb Fire in Michigan 

1881 - Ringtheaterbrand in Wenen, Oostenrijk 

1886 - Great Vancouver Fire, British Columbia 

1887 - Cannon Falls Fires, MN 

1889 - Grote brand van Spokane, WA 

1889 - Great Bakersfield Fire - 

1889 - Grote brand van Seattle, WA 

1889 - De eerste grote brand van Lynn, Lynn, 

Massachusetts 

1891 - Grote brand van Syracuse 

1892 - Grote brand van Saint John’s, Newfoundland, CA 

1893 - City Fire van Clarksville, Virginia. 

1894 - Groot Hinckley-vuur 

1894 - Grote brand in Shanghai meer dan 1.000 

gebouwen 

1896 - Grote brand van Parijs, Texas 

1897 - The Great Fire Windsor, Nova Scotia Canada, 

1898 - Grote brand van New Westminster, British 

Columbia 

1898 - Grote brand van Park City, Utah 

1906 - Great SF Fire and Earthquake 

1914 - Great Salem Fire, MA - 1376 gebouwen 

1918 - Cloquet, Duluth en Moose Lake Fires 

 

Onderzoekers merkten op dat de data van de branden 

niet voor elke stad kloppen - omdat veel geschiedenis 



 

zoveel leugens bevat. Onderzoekers accepteren dat 

misschien niet alle steden tegelijkertijd in brand zijn 

gestoken - en dat er verschillende gebeurtenissen 

kunnen hebben plaatsgevonden in verschillende steden 

of delen van de wereld op verschillende tijdstippen. 

 

 
 



 

Foto hierboven - San Francisco had naar verluidt een 

aardbeving en veel branden in 1906 - onderzoekers 

vragen zich af of er hier echt een grote brand was of 

was het iets anders? Er is veel overeenkomst tussen 

wat te zien is in San Francisco en andere plaatsen in de 

wereld die mogelijk zijn gebombardeerd. 

 

Veel onderzoekers merkten een duidelijke 

overeenkomst op tussen San Francisco en de 

zogenaamde atoombom op Hiroshima in Japan - 

zogenaamd in 1945 

 

 



 

 

Hierboven ziet u een foto van Hiroshima, naar verluidt 

ook uit die tijd 

 

Een andere duidelijke overeenkomst was het 

bombardement op de stad Osaka in Japan in 1945 - er 

was geen atoombom in de stad Osaka - maar 

onderzoekers merkten op dat er enkele 

overeenkomsten waren 

 

Hieronder staat een foto van Osaka - vermoedelijk uit 

die tijd 

 

 



 

 

Hieronder is een foto van het gebied rond Tokio, 

zogenaamd na de aardbeving in Kanto in 1923 - er was 

geen bombardement en geen atoombom, maar 

onderzoekers vonden veel overeenkomsten met andere 

steden - van andere gebeurtenissen in andere landen. 

Veel steden werden naar verluidt verwoest na de 

aardbeving in Japan in die tijd 

 

 
 

Hieronder is een foto van de stad Seattle, naar verluidt 

rond 1910 



 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten iets vreemds in de 

geschiedenis van de stad Seattle. De stad zag er rond 

1900 uit als een puinhoop. Foto-bewijs laat zien dat er 

rond of voor die tijd een grote gebeurtenis in Seattle 

heeft plaatsgevonden. 

 



 

 
 

Er is veel modder te zien op de foto hierboven rond 

Denny Hill - Seattle, en onderzoekers vragen zich af 

waarom. Onderzoekers trekken de data van de foto's in 

twijfel en vragen zich ook af wanneer Seattle zo is 

geworden en hoe. 

 

Niet alleen in Seattle, maar soortgelijke dingen waren 

rond die tijd ook in andere steden te zien. 

 

Hieronder is een foto uit Kansas City - Verenigde Staten 

van Amerika - Delaware St - rond 1860 

 



 

 
 

Onderzoekers merkten op dat er bergen modder rond 

de gebouwen te zien waren en dat er werd 

schoongemaakt - wat veroorzaakte dit en waar kwam 

zoveel modder vandaan? Hebben er een evenement of 

evenementen plaatsgevonden die zo'n puinhoop 

veroorzaakten? 

 



 

 
 

Een overeenkomst is te zien op de foto hierboven - uit 

de stad Dresden in 1952 na de Tweede Wereldoorlog 

 

Stad Charleston - South Carolina, Verenigde Staten van 

Amerika - de plaats werd rond 1865 ernstig beschadigd 

- de geschiedenis stelt dat dit komt door de 

Amerikaanse burgeroorlog - delen van de stad zijn 

gebombardeerd en verwoest en onderzoekers stellen 

vragen als - was het echt een burgeroorlog of ging de 

oorlog over iets anders? 

 



 

 
 

Hierboven is een foto van Charleston - South Carolina - 

1865 

 



 

 
 

Hierboven staat een foto uit Coventry U.K. - na te zijn 

gebombardeerd door nazi-Duitsland in 1940 

 



 

 
 

Hierboven staat een foto uit San Francisco 1906 na de 

grote brand - wat onderzoekers hebben opgemerkt is 

dat er een grote overeenkomst is tussen de 

zogenaamde grote branden en de zogenaamde 

bombardementen. Onderzoekers vragen zich af - of het 

eigenlijk bombardementen waren en geen grote 

branden of een soort elektrisch wapen - en ze vragen 

zich ook af waar de burgeroorlog echt over ging en met 

wie? Veel van de foto's van de grote branden - vertonen 

overeenkomsten met zogenaamde bombardementen en 

niet met branden. 

 

The Great Baltimore Fire, vermoedelijk in 1904 



 

 

 
 

Onderzoekers trekken de grote brand in Baltimore van 

1904 in twijfel: wat veroorzaakte het? Wanneer is het 

echt gebeurd? Tonen alle foto's van die tijd verwoesting 

uit die tijd of - is een deel van de schade van ervoor - of 

zelfs erna? De muren vertonen vreemde diagonale 

lijnen en insnijdingen vergelijkbaar met wat te zien is op 

de foto's van Coventry City in Engeland en San 

Francisco. De muren lijken ook geen tekenen van 

verkleuring door een brand te vertonen. Onderzoekers 



 

vragen zich af wat er op veel van deze plaatsen 

werkelijk is gebeurd. 

 

 
 

Onderzoekers stellen dat de hoeveelheid verwoesting 

die op de foto's te zien is, ongelooflijk is - en wanneer 

soortgelijke branden uitbreken in de derdewereldsteden 

van vandaag - verspreiden de branden zich niet zo veel 

of veroorzaken ze zoveel schade. Hoe komt het dat er in 

die tijd zoveel zogenaamde branden plaatsvonden en 

zoveel extra schade aanrichtten? En veel van deze 

gebouwen zijn gebouwd met massieve steen - dus de 



 

schade die we zien als gevolg van een zogenaamde 

brand - is eigenlijk meer dan wat een brand kan doen. 

 

Hieronder is een foto van de Great Chicago Fire van 

1871 

 

 
 

Wat voor onderzoekers een raadsel was, is hoe veel 

sterke stenen gebouwen zo zwaar beschadigd raakten 

tijdens de branden in Baltimore en Chicago - en in 

andere soortgelijke branden in die tijd in de Verenigde 

Staten van Amerika. Veel onderzoekers hebben gemerkt 

- dat veel van de muren die overeind bleven na de 

zogenaamde branden en bombardementen en 

aardbevingen - vreemde diagonale muursneden 



 

vertoonden - die je bij moderne branden niet ziet. 

Onderzoekers onderzoeken of er elektrische wapens 

zijn gebruikt om deze gebouwen te vernietigen en geen 

branden of bommen. Sommige mensen speculeren of er 

een oorlog heeft plaatsgevonden met een buitenaardse 

of onbekende kracht die dergelijke schade heeft 

veroorzaakt - onderzoekers onderzoeken hun 

beweringen. 

 

 
 

Veel onderzoekers beweren dat deze branden deel 

uitmaakten van een oorlog om de overblijfselen van een 

vroegere beschaving weg te vagen - of dat er een 



 

oorlog plaatsvond - die de geschiedenis niet vermeldt - 

en de Amerikaanse burgeroorlog maakte deel uit van 

die oorlog. 

 

Als je alle schade als gevolg van de zogenaamde 

burgeroorlog van de Verenigde Staten bij elkaar optelt, 

evenals alle branden in alle steden die naar verluidt 

tussen 1770 en 1930 zijn geweest - het is alsof er een 

totale vernietiging van het land heeft plaatsgevonden - 

of - de totale vernietiging van een vorige beschaving 

had plaatsgevonden. 

 

Onderzoekers vragen zich af dat als het branden waren, 

ze opzettelijk en systematisch zijn gedaan? 

 

Hieronder staat een foto van de grote brand in Boston 

in 1872 

 



 

 
 

Hieronder is een foto van de grote brand in Seattle in 

1889 

 

 
 



 

Gezien alle schade in Europa en Azië en Amerika - van 

de oorlogen en de branden tussen 1850 en 1950 - 

onderzoeken veel onderzoekers of veel van de steden 

en gebouwen opzettelijk het doelwit waren - om de 

overblijfselen van een eerdere beschaving weg te vagen 

- dat beschaving is wat veel onderzoekers Tartaria 

noemen. 

 

Een ding dat bekend is - is dat een groot aantal 

klassieke en culturele gebouwen opzettelijk het doelwit 

waren en in veel van de oorlogen vernietigd werden - en 

sommige onderzoekers denken dat dit gepland en 

georganiseerd was. 

 

Op veel foto's is veel photoshop en fotomodificatie te 

zien. Veel van de mensen op veel van de foto's leken 

ook deel uit te maken van de fotobewerking, evenals 

veel van de elektrische draden of palen. Dit zorgde 

ervoor dat onderzoekers de datering van alle foto's in 

twijfel trokken en ook wanneer de steden daadwerkelijk 

werden vernietigd en hoe. Onderzoekers begonnen zich 

af te vragen wat er werkelijk gebeurde in de 

Amerikaanse Burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog 

en de Tweede Wereldoorlog. Wie vocht er echt tegen 

wie en waarom vochten ze echt en wanneer gebeurden 

deze dingen echt. 

 



 

 
 

De bovenstaande foto laat zien hoe de stad Dresden er 

in 1945 zogenaamd uitzag. Veel onderzoekers 

onderzoeken of de afbeelding is bewerkt of aangepast. 

 



 

 
 

De foto hierboven toont Dresden in 1949 en veel 

onderzoekers geloven dat de eerste afbeelding nep en 

photoshop was. Onderzoekers weten dat veel foto's nep 

zijn en zijn bewerkt en aangepast, en zijn deze kwestie 

nog aan het onderzoeken. 

 

Veel onderzoekers zijn ook van mening dat veel van de 

schade in de steden over de hele wereld mogelijk is 

veroorzaakt door sloop en niets te maken heeft met een 

oorlog. Veel gebouwen vertoonden geen tekenen van 

bombardementen of brand. 

 



 

 
 

Bovenstaande foto toont een voorbeeld van een 

gebouw dat wordt gesloopt. Onderzoekers zagen 

vergelijkbare diagonale lijnen in veel van de andere 

foto's 

 

Veel onderzoekers onderzoeken of veel van de steden 

die tussen 1850 en 1960 zijn verwoest, daadwerkelijk 

een sloopproces doormaakten en geen oorlog. Oorlog 

had een voorwendsel kunnen zijn om de mensen uit 

veel van deze gebieden te verwijderen zonder hen enige 

compensatie te hoeven betalen. 



 

 

Kijkend naar de manier waarop mensen zich meer dan 

honderd jaar geleden kleedden, gaf dat belangrijke 

informatie aan onderzoekers over de geschiedenis van 

Europa en Amerika. 

 

In 1900 bedekten vrouwen normaal gesproken hun hele 

lichaam als ze naar buiten gingen. Ze bedekten hun 

hoofd met een hoed in de meeste stadsdelen als ze uit 

een modern of rijk gezin of een middenklasse gezin 

kwamen. Vóór 1900 bedekten de meeste vrouwen in 

Europa en Amerika hun haar met een sjaal of 

omslagdoek. 

 

 
 



 

Vermogende vrouwen en vrouwen uit de middenklasse 

en stadsregio's vertegenwoordigden in 1900 minder dan 

de helft van de vrouwen in Europa en Amerika. 

Naarmate de verstedelijking toenam, kwamen steeds 

meer vrouwen in stadsgebieden wonen of werden ze in 

stadsgebieden geboren. 

 

In het stadsgebied vonden mensen betere banen met 

een hoger loon en veel vrouwen pasten zich aan de 

mode van het stadsgebied aan, wat ze erg spannend 

vonden. Hoeden waren in veel gevallen groot met veel 

verschillende stijlen. 

  

 
 



 

In de jaren 1920 en 1930 werden hoeden kleiner in 

Europa en Amerika 

 

 
 

Na de jaren 40 en 50 begonnen hoeden te verdwijnen.  

 



 

 
 

Niet alleen begonnen hoeden te verdwijnen, maar ook 

vrouwen begonnen na de jaren 40 steeds meer hun 

benen te laten zien 

 



 

 
 

In de jaren zestig en zeventig droegen steeds meer 

vrouwen kortere jurken en lieten ze meer delen van hun 

lichaam zien. 

 



 

 
 

Na de jaren tachtig en negentig waren er enorme 

veranderingen in de manier waarop vrouwen zich 

kleedden. Veel vrouwen lieten openlijk zien wat als hun 

privé-lichaamsdelen zou worden geclassificeerd. 

 

Niet alleen de mode van vrouwen is veranderd, maar de 

hele levensstijl en houding van vrouwen in de 

samenleving is veranderd. De verschillen zijn zo groot 

in vergelijking met het jaar 1900. Deze veranderingen 

kwamen niet per ongeluk tot stand, maar werden 

georganiseerd en aangemoedigd door de media en de 

mode-industrie en door anderen. 

 

Niet alleen de damesmode is veranderd, maar ook de 

herenmode. Na het jaar 2000 is er een enorme 

verandering opgetreden in de manier waarop 

mannenmode wordt gepromoot en geadverteerd door 

de media in Europa en Amerika. 

 



 

 
 

Na 2010 was er een toename van de promotie en 

reclame voor mode die bekend staat als transgender- of 

crossdresser-mode. 

 

De mensen op de onderstaande foto zijn als man 

geboren, maar staan tegenwoordig bekend als 

transgendervrouwen.  

 



 

 
 

In het jaar 1900 bedekten veel vrouwen die niet de 

nieuwe mode van het dragen van hoeden wilden nemen, 

hun hoofd gewoonlijk met een sjaal of sjaal. Dit was de 

originele mode van de meerderheid van de vrouwen in 

Europa en Amerika in 1900 

 



 

 
 

Bij het bekijken van dergelijke foto's raakten veel 

onderzoekers in de war. Dergelijke foto's worden 

tegenwoordig niet algemeen getoond op scholen of 

universiteiten. 

 



 

 
 

De meerderheid van de vrouwen in Europa en Amerika 

kleedden zich destijds zo, maar niet veel mensen weten 

ervan. 

 

Het leek alsof historici hun best deden om deze 

Europese en Amerikaanse cultuur, erfgoed en mode uit 

het verleden te verbergen. Onderzoekers begonnen te 

onderzoeken waarom vrouwen zo gekleed waren en hoe 

eindigde deze mode en waarom weten maar heel weinig 

mensen ervan? 

 

Het eerste dat onderzoekers opvielen, was dat deze 

vrouwen tegenwoordig op moslimvrouwen leken. 

 



 

  
 

Als de vrouwen uit het verleden kwamen wonen in de 

wereld waarin we nu leven, wat zouden ze dan denken 

en wat zullen ze zeggen? Met wie zouden ze 

samenwonen? Zouden ze liever in Europa en Amerika 

wonen of zouden ze liever tussen moslimmensen 

wonen? 

 

Het was voor onderzoekers duidelijk dat de 

geschiedenis van de laatste 2 eeuwen was gewijzigd. 

De nieuwe geschiedenis werd gepromoot. 

Het was duidelijk dat de talen waren veranderd. De 

nieuwe talen werden gepromoot. 



 

Het was duidelijk dat de mode was veranderd. De 

nieuwe mode werd gepromoot door de media en de 

mode-industrie. 

 

 
 

De bovenstaande foto toont vrouwen in Engeland rond 

het jaar 1900. 

 

Een zeer serieuze vraag blijft nog steeds: waarom 

weten maar heel weinig mensen hoe vrouwen zich in 

1900 in Europa en Amerika kleedden? 

 

Dit was een heel serieuze vraag. Er lijkt een ernstig 

conflict te zijn tegen de manier waarop moslimvrouwen 



 

zich tegenwoordig in de wereld kleden. Is het een 

toevallig conflict, of is er een opzettelijk plan om hun 

erfgoed en cultuur en mode en geschiedenis en manier 

van leven te vernietigen? 

 

In Europa en Amerika zien we veel moslimvrouwen die 

een hoofddoek of sjaal dragen, beledigd of aangevallen 

worden. De mensen in Europa en Amerika zijn vergeten 

dat hun eigen overgrootmoeders dezelfde waren als 

deze vrouwen. Als echte geschiedenis op scholen 

wordt onderwezen en de media deze geschiedenis laten 

zien, dan zal niemand in Europa of Amerika een 

moslimvrouw in Europa of Amerika opnieuw beledigen 

of aanvallen vanwege de dresscode. 

 

De reden waarom vrouwen in het verleden hoofddoeken 

of sjaals droegen, was grotendeels vanwege religie. De 

geschiedenis stelt dat de mensen in Europa en Amerika 

christenen waren die destijds de Bijbel volgden. 

 

Historici beweren dat de Germaanse christenen, 

mensen zoals de Engelsen en Duitsers, de christelijke 

Bijbel volgden en geloofden dat Christus de zoon van 

God was. Een serieuze vraag die onderzoekers stelden 

was: is dit echt waar? Was de christelijke bijbel hun 

boek? Geloofden ze echt dat Christus de zoon van God 

was? 

 

Onderzoekers merkten op dat er oorlog was tegen de 

ware geschiedenis van het Germaanse volk, een oorlog 



 

tegen hun mode en cultuur en erfgoed. Onderzoekers 

onderzochten of er oorlog was tegen de religie en 

overtuigingen van het Germaanse volk 

 

Naarmate de alfabetiseringsgraad toenam, konden 

steeds meer mensen de Bijbel lezen en ontdekten ze 

daarin problemen. Na het lezen van de Bijbel gaven veel 

mensen hun religieuze overtuiging helemaal op. Dit was 

een van de belangrijkste redenen die de samenleving 

aanmoedigden om mode en levensstijl te veranderen. 

 

Kopieën van de Bijbel waren pas in de twintigste eeuw 

wijdverspreid of beschikbaar voor het gemiddelde 

publiek en mensen konden niet gemakkelijk controleren 

of begrijpen wat er in de Bijbel stond. Vóór 1900 

vertrouwden mensen normaal gesproken hun religieuze 

leiders met betrekking tot wat er in de Bijbel stond. 

 

De taalveranderingen betekenden ook dat veel mensen 

niet gemakkelijk konden begrijpen wat er in de Bijbel 

stond. Een ander ding dat onderzoekers ontdekten, was 

dat de Bijbel sterk was gewijzigd en veel 

tegenstrijdigheden vertoonde 

 



 

 
 

Onderzoekers vonden het vreemd dat mensen, die naar 

verluidt eeuwenlang de Bijbel volgden, hun christelijke 

religie opgaven op de dag dat ze de Bijbel konden 

lezen. Als de geschiedenis is gewijzigd en veranderd, 

hoe zit het dan met de Bijbel? 

 

De meeste christenen in Europa en Amerika in 1900 

beweerden dat de Bijbel het woord van God was en zij 

geloofden dat het perfect was. Toen mensen de Bijbel 

begonnen te lezen, ontdekten ze veel problemen en veel 

tegenstrijdigheden. 

 

 
 



 

De Bijbel zegt het ene op de ene plaats, en dan zegt het 

iets anders op een andere plaats. Onderzoekers 

merkten op dat veel moderne vertalingen van de Bijbel 

de tegenstrijdigheden proberen te verbergen. Hier is 

een voorbeeld van enkele van de vele 

tegenstrijdigheden en problemen in de Bijbel 

 

========================= 

Hoe ontdekte Simon Petrus dat Jezus de Christus was? 

(a) Door een openbaring uit de hemel (Mattheüs 16:17) 

(b) Zijn broer Andreas vertelde hem (Johannes 1:41) 

========================= 

De evangeliën zeggen dat Jezus een vijgenboom 

vervloekte. Verdorde (stierf) de boom onmiddellijk? 

(a) Ja. (Mattheüs 21:19) 

(b) Nee. Het verdorde van de ene op de andere dag 

(Markus 11:20) 

========================= 

Heeft Judas Jezus gekust? 

(a) Ja (Mattheüs 26: 48-50) 

(b) Nee. Judas kon niet dicht genoeg bij Jezus komen 

om hem te kussen (Johannes 18: 3-12) 

========================= 

Droeg Jezus zijn eigen kruis? 

(a) Ja (Johannes 19:17) 

(b) Nee (Mattheüs 27: 31-32) 

========================= 

Is Jezus gestorven voordat het gordijn van de tempel 

werd gescheurd? 

(a) Ja (Mattheüs 27: 50-51 en Markus 15: 37-38) 



 

(b) Nee. Nadat het gordijn was gescheurd, zei Jezus 

terwijl hij met luide stem riep: "Vader, in uw handen 

draag ik mijn geest over!" Nadat hij zei dat hij zijn 

laatste adem uitblies (Lucas 23: 45-46) 

========================= 

Heeft Jezus in het geheim iets gezegd? 

(a) Nee. "Ik heb in het geheim niets gezegd" (Johannes 

18:20) 

(b) Ja. Hij zei: "Aan jou is het gegeven de geheimen van 

het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het 

niet gegeven" (Matteüs 13: 10-11) 

========================= 

Waar was Jezus op het zesde uur op de dag van de 

kruisiging? 

(a) Aan het kruis (Marcus 15:23) 

(b) In de rechtbank van Pilatus (Johannes 19:14) 

========================= 

De evangeliën zeggen dat twee dieven samen met Jezus 

werden gekruisigd. Hebben beide dieven Jezus 

beledigd? 

(a) Ja (Markus 15:32) 

(b) Nee. Een van hen beledigde Jezus, de ander 

verdedigde Jezus (Lukas 23:43) 

========================= 

Ging Jezus naar het paradijs op dezelfde dag van de 

kruisiging? 

(a) Ja. Hij zei tegen de dief die hem verdedigde: 

"Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn" (Lucas 

23:43) 



 

(b) Nee. Twee dagen later zei hij tegen Maria Magdalena: 

"Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader" (Johannes 

20:17) 

========================= 

Toen Paulus op weg was naar Damascus, zag hij een 

licht en hoorde een stem. Hoorden degenen die bij hem 

waren de stem? 

(a) Ja (Handelingen 9: 7) 

(b) Nee (Handelingen 22: 9) 

========================= 

Toen Paulus het licht zag, viel hij op de grond. Vielen 

zijn reisgenoten ook op de grond? 

(a) Ja (Handelingen 26:14) 

(b) Nee (Handelingen 9: 7) 

========================= 

Heeft de stem Paulus verteld wat hij moest doen? 

(a) Ja (Handelingen 26: 16-18) 

(b) Nee. De stem beval Paulus de stad Damascus 

binnen te gaan en daar zal hem worden verteld wat hij 

moet doen. (Handelingen 22:10) 

========================= 

Wie liet David de strijders van Israël tellen? 

(a) God deed (2 Samuël 24: 1) 

(b) Satan deed (1 Kronieken 21: 1) 

========================= 

Hoeveel strijders vond David in Israël? 

(a) Achthonderdduizend (2 Samuël 24: 9) 

(b) Een miljoen, honderdduizend (1 Kronieken 21: 5) 

========================= 

Hoeveel strijders zijn er in Juda gevonden? 



 

(a) Vijfhonderdduizend (2 Samuël 24: 9) 

(b) Vierhonderdzeventigduizend (I Kronieken 21: 5) 

========================= 

God stuurde een profeet om David te bedreigen met 

hoeveel jaren van hongersnood? 

(a) Seven (2 Samuël 24:13) 

(b) Drie (1 Kronieken 21:12) 

========================= 

Hoe oud was Ahazia toen hij over Jeruzalem begon te 

regeren? 

(a) Tweeëntwintig (2 Koningen 8:26) 

(b) Tweeënveertig (2 Kronieken 22: 2). Sommige 

vertalingen schrijven nu 22 jaar oud 

========================= 

Hoe oud was Jojachin (Jechonia) toen hij koning van 

Jeruzalem werd? 

(a) Achttien (2 Koningen 24: 8) 

(b) Acht (2 Kronieken 36: 9) 

========================= 

Hoe lang regeerde Jojachin (Jechonia) over Jeruzalem? 

(a) Drie maanden (2 Koningen 24: 8) 

(b) Drie maanden en tien dagen (2 Kronieken 36: 9) 

========================= 

Wat zei Jezus in het evangelie van Johannes? 

(a) "Als ik voor mezelf getuigen, is mijn getuigenis NIET 

WAAR" (Johannes 5:31) 

(b) 'Als ik voor mezelf getuig, is mijn getuigenis WAAR' 

(Johannes 8:14) 

========================= 



 

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, reinigde hij de 

tempel diezelfde dag nog? 

(a) Ja (Mattheüs 21:12) 

(b) Nee. Hij ging de tempel binnen, maar het was erg 

laat. Hij ging naar Bethanië en keerde de volgende 

ochtend terug om de tempel te reinigen (Marcus 11: 1-

17). 

========================= 

Toen de Israëlieten in Sittim woonden, pleegden ze 

overspel met de dochters van Moab. God sloeg hen met 

een plaag. Hoeveel mensen stierven in die plaag? 

(a) Vierentwintigduizend (Numeri 25: 1-9) 

(b) Drieëntwintig duizend (1 Korintiërs 10: 8) 

========================= 

Hoeveel leden van het huis van Jakob gingen naar 

Egypte? 

(a) Zeventig (Genesis 4 & 27) 

(b) Vijfenzeventig (Handelingen 7:14) 

========================= 

Wat deed Judas met het bloedgeld dat hij ontving voor 

het verraden van Jezus? 

(a) Judas kocht zelf een akker (Handelingen 1:18) 

(b) Judas gooide alles in de tempel en ging weg. De 

priesters gebruikten het om een veld te kopen 

(Mattheüs 27: 5) 

========================= 

Hoe stierf Judas? 

(a) Nadat hij het geld in de tempel had gegooid, ging hij 

weg en hing zichzelf op (Mattheüs 27: 5) 



 

(b) Nadat hij het veld had gekocht met de prijs van zijn 

slechte daad, viel hij halsoverkop neer en barstte in het 

midden open en al zijn ingewanden spoten eruit 

(Handelingen 1:18) 

========================= 

Waarom wordt het veld het "Bloedveld" genoemd? 

(a) Omdat de priesters het kochten van het bloedgeld 

(Mattheüs 27: 8) 

(b) Vanwege de bloedige dood van Judas in het veld 

(Handelingen 1:19) 

========================= 

Wie is een losprijs voor wie? 

(a) 'De Mensenzoon kwam ... om zijn leven te geven als 

losprijs voor velen' (Markus 10:45). "Christus Jezus die 

zichzelf gaf als losprijs voor allen ..." (1 Timoteüs 2: 5-6) 

(b) 'De goddelozen is een losprijs voor de 

rechtvaardigen, en de ongelovigen voor de oprechten' 

(Spreuken 21:18) 

========================= 

Is de wet van Mozes nuttig? 

(a) Ja. "Alle Schrift is ... nuttig ..." (2 Timoteüs 3:16) 

(b) Nee. "Een vroeger gebod wordt terzijde geschoven 

vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid." (Hebreeën 

7:18) 

========================= 

Wat was de exacte formulering op het kruis? 

(a) "Dit is Jezus, de Koning der Joden" (Mattheüs 27:37) 

(b) „De koning der joden” (Markus 15:26) 

(c) "Dit is de Koning van de Joden" (Lucas 23:38) 



 

(d) "Jezus van Nazareth, Koning der Joden" (Johannes 

19:19) 

========================= 

Wilde Herodes Johannes de Doper vermoorden? 

(a) Ja (Mattheüs 14: 5) 

(b) Nee. Het was Herodias, de vrouw van Herodes die 

hem wilde doden. Maar Herodes wist dat hij een 

rechtvaardig man was en hield hem veilig (Marcus 6:20) 

========================= 

Wie was de tiende discipel van Jezus in de lijst van 

twaalf? 

(a) Thaddaeus (Mattheüs 10: 1-4; Markus 3: 13-19) 

(b) Judas, de zoon van Jakobus (Lukas 6: 12-16) 

========================= 

Jezus zag een man op het kantoor van de 

belastinginner zitten en riep hem als zijn discipel. Wat 

was zijn naam? 

(a) Mattheüs (Mattheüs 9: 9) 

(b) Levi (Marcus 2:14; Lucas 5:27) 

========================= 

Werd Jezus overdag gekruisigd vóór de paasmaaltijd of 

overdag erna? 

(a) Na (Markus 14: 12-17) 

(b) Voorheen. Voor het feest van het Pascha (Johannes 

1) ging Judas 's nachts uit (Johannes 13:30). De andere 

discipelen dachten dat hij naar buiten ging om 

voorraden te kopen om zich voor te bereiden op het 

Paasmaal (Johannes 13:29). Toen Jezus werd 

gearresteerd, kwamen de Joden niet binnen bij Pilatus 

'oordeel, omdat ze rein wilden blijven om het Pascha te 



 

eten (Johannes 18:28). Toen het oordeel tegen Jezus 

werd uitgesproken, was het ongeveer het zesde uur op 

de dag van voorbereiding op het Pascha (Johannes 

19:14) 

========================= 

Bad Jezus tot de Vader om de kruisiging te voorkomen? 

(a) Ja. (Matteüs 26:39; Marcus 14:36; Lucas 22:42) 

(b) Nee. (Johannes 12:27) 

========================= 

In de evangeliën die zeggen dat Jezus bad om het kruis 

te vermijden, hoe vaak ging hij weg van zijn discipelen 

om te bidden? 

(a) Drie (Mattheüs 26: 36-46 en Markus 14: 32-42) 

(b) Een. Geen ruimte voor 2 andere keren. (Lucas 22: 

39-46) 

========================= 

Matthew en Mark zijn het erover eens dat Jezus 

wegging en drie keer bad. Wat waren de woorden van 

het tweede gebed? 

(a) Marcus geeft de woorden niet, maar hij zegt dat de 

woorden hetzelfde waren als het eerste gebed (Marcus 

14: 3 9) 

(b) Mattheüs geeft ons de woorden, en we kunnen zien 

dat ze niet hetzelfde zijn als in de eerste (Mattheüs 

26:42) 

========================= 

Wat zei de hoofdman toen Jezus stierf? 

(a) "Deze man was beslist onschuldig" (Lukas 23:47) 

(b) 'Deze man was echt de Zoon van God' (Markus 

15:39) 



 

========================= 

Toen Jezus zei: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 

verlaten?" in welke taal sprak hij? 

(a) Hebreeuws: de woorden zijn "Elah, Elah." (Mattheüs 

27:46) 

(b) Aramees: de woorden zijn "Elah, Elah." (Marcus 

15:34) 

========================= 

Wat waren volgens de evangeliën de laatste woorden 

van Jezus voordat hij stierf? 

(a) "Vader, in uw handen draag ik mijn geest op!" 

(Lucas 23:46) 

(b) 'Het is volbracht' (Johannes 19:30). 

========================= 

Toen Jezus Kapernaüm binnenkwam, genas hij de slaaf 

van een centurio. Kwam de centurio persoonlijk om 

Jezus hierom te vragen? 

(a) Ja (Mattheüs 8: 5) 

(b) Nee. Hij stuurde een aantal oudsten van de Joden en 

zijn vrienden (Lukas 7: 3-6) 

========================= 

(a) Adam kreeg te horen dat als en wanneer hij de 

verboden vrucht zou eten, hij dezelfde dag zou sterven 

(Genesis 2:17) 

(b) Adam at van de vrucht en leefde tot de leeftijd van 

930 jaar (Genesis 5: 5) 

========================= 

(a) God besloot dat de levensduur van mensen beperkt 

zal zijn tot 120 jaar (Genesis 6: 3) 



 

(b) Veel mensen in de Bijbel die daarna geboren zijn, 

leefden langer dan 120 jaar. Arpachsad leefde 438 jaar. 

Zijn zoon Selah leefde 433 jaar. Zijn zoon Eber leefde 

464 jaar, en er zijn veel meer mensen (Genesis 11: 12-

16) 

========================= 

Ging er behalve Jezus nog iemand naar de hemel? 

(a) Nee (Johannes 3:13) 

(b) Ja. "En Elia ging door een wervelwind naar de 

hemel" (2 Koningen 2:11) 

========================= 

Wie was hogepriester toen David het huis van God 

binnenging en van het speciale brood at? 

(a) Abjathar (Markus 2:26) 

(b) Achimelech, de vader van Abjathar (1 Samuël 1: 1; 

22:20) 

========================= 

Werd Jezus 'lichaam vóór de begrafenis in kruiden 

gewikkeld volgens de Joodse begrafenisgebruiken? 

(a) Ja en zijn vrouwelijke discipelen waren getuige van 

zijn begrafenis (Johannes 19: 39-40) 

(b) Nee. Jezus was gewoon in een linnen lijkwade 

gewikkeld. Toen kochten en bereidden de vrouwen 

specerijen 'zodat ze kunnen gaan en hem (Jezus) 

zalven' (Marcus 16: 1) 

========================= 

Wanneer kochten de vrouwen de kruiden? 

(a) Nadat de sabbat voorbij was (Marcus 16: 1) 



 

(b) Vóór de sabbat. De vrouwen maakten kruiden en 

zalven klaar. Daarna rustten ze op de sabbat volgens 

het gebod (Lukas 23:55 tot 24: 1) 

========================= 

Op welk tijdstip van de dag bezochten de vrouwen het 

graf? 

(a) "Op weg naar de dageraad" (Mattheüs 28: 1) 

(b) 'Nadat de zon was opgegaan' (Markus 16: 2) 

========================= 

Wat was het doel waarvoor de vrouwen naar het graf 

gingen? 

(a) Jezus 'lichaam zalven met specerijen (Marcus 16: 1; 

Lucas 23:55 tot 24: 1) 

(b) Om het graf te zien. Geen melding van specerijen 

hier (Mattheüs 28: 1) 

(c) Zonder gespecificeerde reden. In dit evangelie was 

de verpakking met specerijen al gedaan vóór de sabbat 

(Johannes 20: 1) 

========================= 

Bij de ingang van het graf werd een grote steen 

geplaatst. Waar was de steen toen de vrouwen 

arriveerden? 

(a) Ze zagen dat de steen was 'teruggerold' (Markus 16: 

4). Ze vonden de steen “weggerold van het graf” (Lucas 

24: 2). Ze zagen dat 'de steen uit het graf was 

weggehaald' (Johannes 20: 1) 

(b) Toen de vrouwen naderden, kwam er een engel uit 

de hemel en rolde de steen weg en sprak met de 

vrouwen. Matteüs zei dat de vrouwen getuige waren van 



 

het verbazingwekkende 'wegrollen van de steen' 

(Matteüs 28: 1-6) 

========================= 

Heeft iemand de vrouwen verteld wat er met Jezus 

'lichaam is gebeurd? 

(a) Ja. “Een jonge man in een wit gewaad” (Marcus 16: 

5). "Twee mannen ... in oogverblindende kleding" later 

beschreven als engelen (Lucas 24: 4 en 24:23). 

(b) Ja. Een engel - degene die de steen terugdraaide 

(Mattheüs 16: 2). In beide gevallen werd de vrouwen 

verteld dat Jezus uit de dood was opgestaan (Matteüs 

28: 7; Marcus 16: 6; Lucas 24: 5 voetnoot) 

(c) Nee. Maria ontmoette niemand en keerde terug en 

zei: "Ze hebben de Heer uit het graf gehaald en we 

weten niet waar ze hem hebben neergelegd" (Johannes 

20: 2) 

========================= 

Wanneer ontmoette Maria Magdalena de herrezen Jezus 

voor het eerst? En hoe reageerde ze? 

(a) Maria en de andere vrouwen ontmoetten Jezus op de 

terugweg van hun eerste en enige bezoek aan het graf. 

Ze grepen zijn voeten vast en aanbaden hem (Mattheüs 

28: 9) 

(b) Bij haar tweede bezoek aan het graf ontmoette Maria 

Jezus net buiten het graf. Toen ze Jezus zag, herkende 

ze hem niet. Ze dacht dat hij de tuinman was. Maar toen 

Jezus haar naam zei, herkende ze hem en zei: "Leraar". 

Jezus antwoordde: "Houd mij niet vast ..." (Johannes 

20: 11-17) 

========================= 



 

Wat was Jezus 'instructie voor zijn discipelen? 

(a) 'Zeg mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan 

en daar zullen ze mij zien' (Mattheüs 2 8:10) 

(b) "Ga naar mijn broeders en zeg tot hen: Ik vaar op 

naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw 

God" (Johannes 20:17) 

========================= 

Aan wie verkochten de Midianieten Jozef? 

(a) "Aan de Ismaëlieten" (Genesis 37:28) 

(b) "Aan Potifar, een officier van Farao" (Genesis 37:36) 

========================= 

Wie bracht Jozef naar Egypte? 

(a) De Ismaëlieten kochten Jozef en 'namen Jozef mee 

naar Egypte' (Genesis 37:28) 

(b) "De Midianieten hadden hem in Egypte verkocht" 

(Genesis 37:36) 

(c) Jozef zei dat zijn broers hem aan Egypte verkochten 

(Genesis 45: 4) 

========================= 

Verandert God van gedachten? 

(a) Ja. "Het woord van de Heer kwam tot Samuël:" Ik 

heb berouw dat ik Saul koning heb gemaakt ... "(1 

Samuël 15: 10-11) 

(b) Nee. God “zal niet liegen of berouw hebben; want hij 

is geen mens, dat hij berouw zou hebben ”(1 Samuël 

15:29) 

(c) Ja. "En de Heer had berouw dat hij Saul koning over 

Israël had gemaakt" (1 Samuël 15:35). Merk op dat de 

bovenstaande drie citaten allemaal uit hetzelfde 

hoofdstuk van hetzelfde boek komen! Bovendien laat de 



 

bijbel zien dat God bij verschillende andere 

gelegenheden berouw had: 

i. "De Heer had spijt dat hij de mens gemaakt had" 

(Genesis 6: 6) 

"Het spijt me dat ik ze heb gemaakt" (Genesis 6: 7) 

ii. "En de Heer bekeerde zich van het kwaad dat hij zijn 

volk dacht aan te doen" (Exodus 32:14). 

iii. (Veel andere van dergelijke verwijzingen). 

========================= 

De Bijbel zegt dat voor elk wonder dat Mozes en Aäron 

demonstreerden, de magiërs hetzelfde deden door hun 

geheime kunsten. Dan gebeurt dit: 

(a) Mozes en Aäron zetten AL het beschikbare water om 

in bloed (Exodus 7: 20-21) 

(b) De magiërs deden hetzelfde (Exodus 7:22). Dit is 

onmogelijk omdat Mozes en Aäron al het water op 

hadden 

========================= 

Wie heeft Saul vermoord? 

(a) “Saul nam zijn eigen zwaard en viel erop…. Zo stierf 

Saul ... (1 Samuël 31: 4-6) 

(b) Een Amalekiet doodde hem (2 Samuël 1: 1-16) 

========================= 

Zondigt ieder mens? 

(a) Ja. "Er is geen mens die niet zondigt" (1 Koningen 

8:46; zie ook 2 Kronieken 6:36; Spreuken 20: 9; Prediker 

7:20; en 1 Johannes 1: 8-10) 

(b) Nee. Ware christenen kunnen onmogelijk zondigen, 

omdat ze de kinderen van God zijn. “Iedereen die 

gelooft dat Jezus de Christus is, is een kind van God. (1 



 

Johannes 5: 1). 'We zouden kinderen van God moeten 

worden genoemd; en zo zijn wij ”(1 Johannes 3: 1). 

“Wie liefheeft, is uit God geboren” (1 Johannes 4: 7). 

“Niemand die uit God geboren is, begaat een zonde; 

want Gods natuur blijft in hem, en hij kan niet zondigen 

omdat hij uit God geboren is ”(1 Johannes 3: 9). Maar 

ja, ja! "Als we zeggen dat we geen zonde hebben, 

misleiden we onszelf, en de waarheid is niet in ons" (1 

Johannes 1: 8) 

========================= 

Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus na zijn 

opstanding? 

(a) Twaalf (1 Korintiërs 15: 5) 

(b) Elf (Matteüs 27: 3-5 en Handelingen 1: 9-26, zie ook 

Matteüs 28:16; Marcus 16:14 voetnoot; Lucas 24: 9; 

Lucas 24:33) 

========================= 

Waar was Jezus drie dagen na zijn doop? 

(a) Na zijn doop „dreef de geest hem onmiddellijk de 

wildernis in. En hij was veertig dagen in de woestijn ... 

(Markus 1: 12-13) 

(b) De volgende dag na de doop koos Jezus twee 

discipelen uit. Tweede dag: Jezus ging naar Galilea - 

nog twee discipelen. Derde dag: Jezus was op een 

bruiloftsfeest in Kana in Galilea (zie Johannes 1:35; 

1:43; 2: 1-11) 

========================= 

Werd het leven van baby Jezus in Jeruzalem bedreigd? 

(a) Ja, dus vluchtte Jozef met hem naar Egypte en bleef 

daar tot Herodes stierf (Mattheüs 2:13 23) 



 

(b) Nee. Het gezin vluchtte nergens heen. Ze boden het 

kind kalm aan in de tempel in Jeruzalem volgens de 

Joodse gebruiken en keerden terug naar Galilea (Lukas 

2: 21-40) 

========================= 

Hoe reageerden de discipelen toen Jezus op water liep? 

(a) Ze aanbaden hem en zeiden: "U bent echt de Zoon 

van God" (Mattheüs 14:33) 

(b) "Ze waren volkomen stomverbaasd, want ze 

begrepen niets van de broden, maar hun hart was 

verhard" (Marcus 6: 51-52) 

========================= 

Het hoofd van de machtige mannen van David hief zijn 

speer op en doodde hoeveel mannen tegelijk? 

(a) Achthonderd (2 Samuël 23: 8) 

(b) Driehonderd (1 Kronieken 11:11) 

========================= 

Wanneer bracht David de ark van het verbond naar 

Jeruzalem? Voordat Filistijnen versloeg of daarna? 

(a) Na (2 Samuël 5 en 6) 

(b) Voor (1 Kronieken 13 en 14) 

========================= 

Hoeveel paren reine dieren zei God tegen Noach dat hij 

de ark mee moest nemen? 

(a) Twee (Genesis 6:19, 20) 

(b) Zeven (Genesis 7: 2). Maar ondanks deze laatste 

instructie gingen slechts twee paar de ark binnen 

(Genesis 7: 8-9) 

========================= 



 

Hoeveel ruiters heeft hij gevangen genomen toen David 

de koning van Zoba versloeg? 

(a) Duizend zevenhonderd (2 Samuël 8: 4) 

(b) Zevenduizend (1 Kronieken 18: 4) 

========================= 

Hoeveel paardenboxen had Salomo? 

(a) Veertigduizend (1 Koningen 4:26) 

(b) Vierduizend (2 kronieken 9:25) 

========================= 

In welk jaar van de regering van koning Asa stierf 

Baasha, de koning van Israël? 

(a) Zesentwintigste jaar (1 Koningen 15:33 en 16: 8) 

(b) Koning Baasha leefde nog in het zesendertigste jaar 

van koning Asa's regering (2 Kronieken 16: 1) 

========================= 

Hoeveel opzieners heeft Salomo aangesteld voor de 

bouw van de tempel? 

(a) Drieduizend zeshonderd (2 Kronieken 2: 2) 

(b) Drieduizend driehonderd (1 Koningen 5:16) 

========================= 

Salomo bouwde een faciliteit met hoeveel baden? 

(a) Tweeduizend (1 Koningen 7:26) 

(b) Meer dan drieduizend (2 Kronieken 4: 5) 

========================= 

Van de Israëlieten die uit Babylonische ballingschap 

werden bevrijd, hoeveel waren er kinderen van Pahrath-

Moab? 

(a) Tweeduizend achthonderd en twaalf (Ezra 2: 6) 

(b) Tweeduizend achthonderd achttien (Nehemia 7:11) 

========================= 



 

Hoeveel waren de kinderen van Zattu? 

(a) Negenhonderdvijfenveertig (Ezra 2: 8) 

(b) Achthonderdvijfenveertig (Nehemia 7:13) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Azgad? 

(a) Duizend tweehonderd tweeëntwintig (Ezra 2:12) 

(b) Tweeduizend driehonderd tweeëntwintig (Nehemia 

7:17) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Adin? 

(a) Vierhonderdvierenvijftig (Ezra 2:15) 

(b) Zeshonderdvijfenvijftig (Nehemia 7:20) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Hashum? 

(a) Tweehonderd drieëntwintig (Ezra 2:19) 

(b) Driehonderdachtentwintig (Nehemia 7:22) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Bethel en Ai? 

(a) Tweehonderd drieëntwintig (Ezra 2:28) 

(b) Honderd drieëntwintig (Nehemia 7:32) 

========================= 

Ezra 2:64 en Nehemia 7:66 zijn het erover eens dat het 

totale aantal van de hele vergadering 42.360 was. Toch 

kloppen de cijfers niet in de buurt. De cijfers die uit elk 

boek worden gehaald, zijn als volgt: 

(a) 29.818 (Ezra) 

(b) 31.089 (Nehemia) 

========================= 

Hoeveel zangers vergezelden de vergadering? 

(a) Tweehonderd (Ezra 2:65) 



 

(b) Tweehonderdvijfenveertig (Nehemia 7:67) 

========================= 

Hoe heette de moeder van koning Abia? 

(a) Michaja, dochter van Uriel van Gibea (2 Kronieken 

13: 2) 

(b) Maachah, dochter van Absalom (2 Kronieken 11:20) 

Maar Absalom had slechts één dochter wiens naam 

Tamar was (2 Samuël 14:27) 

========================= 

Hebben Jozua en de Israëlieten Jeruzalem ingenomen? 

(a) Ja (Jozua 10:23 en Jozua 10:40) 

(b) Nee (Jozua 15:63) 

========================= 

Wie was de vader van Jozef, de echtgenoot van Maria? 

(a) Jacob (Mattheüs 1:16) 

(b) Hel (Lucas 3:23) 

========================= 

Jezus stamt af van welke zoon van David? 

(a) Salomo (Mattheüs 1: 6) 

(b) Nathan (Lucas 3:31) 

========================= 

Wie was de vader van Shealtiel? 

(a) Jechoniah (Mattheüs 1:12) 

(b) Neri ’(Lukas 3:27) 

========================= 

Welke zoon van Zerubbabel was een voorvader van 

Jezus Christus? 

(a) Abiud (Mattheüs 1:13) 

(b) Rhesa (Lukas 3:27) Maar de zeven zonen van 

Zerubbabel werden genoemd: i. Meshullam, ii. 



 

Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v. Berechiah, vi. 

Hasadiah, viii. Jushabhesed (1 Kronieken 3: 19-20). 

Zerubbabel had geen zonen die Abiud en Rhesa heetten 

========================= 

Wie was de vader van Uzzia? 

(a) Joram (Mattheüs 1: 8) 

(b) Amazia (2 Kronieken 26: 1) 

========================= 

Wie was de vader van Jechonia? 

(a) Josia (Mattheüs 1:11) 

(b) Jeholakim (I Kronieken 3:16) 

========================= 

Hoeveel generaties waren er tussen de Babylonische 

ballingschap en Christus? 

(a) Mattheüs zegt veertien (Mattheüs 1:17) 

(b) Maar een zorgvuldige telling van de generaties 

onthult slechts dertien (zie Matteüs 1: 12-16) 

========================= 

Wie was de vader van Selah? 

(a) Kaïnan (Lukas 3: 35-36) 

(b) Arphaxad (Genesis 11:12) 

========================= 

Was Johannes de Doper "de Elia" die naar verwachting 

zou komen? 

(a) Ja (Mattheüs 11:14, 17: 10-13) 

(b) Nee (Johannes 1: 19-21) 

========================= 

Zou Jezus Davids troon erven? 

(a) Ja. Dat zei de engel (Lucas 1:32) 



 

(b) Nee, want hij is een afstammeling van Jojakim (zie 

Matteüs 1:11, 1 Kronieken 3:16). Omdat Jojakim door 

God vervloekt was dat geen van zijn nakomelingen op 

Davids troon kan zitten (Jeremia 36:30) 

========================= 

Op hoeveel dieren reed Jezus Jeruzalem binnen? 

(a) Een - een veulen (Markus 11: 7; vergelijk Lukas 

19:35). 'En zij brachten het veulen naar Jezus en 

gooiden hun klederen erop; en hij ging erop zitten. " 

(b) Twee - een veulen en een ezel (Mattheüs 21: 7). "Ze 

brachten de ezel en het veulen en deden hun kleren 

erop en hij ging erop zitten." 

========================= 

Waar ontmoette Jezus Simon Petrus en Andreas voor 

het eerst? 

(a) Bij de zee van Galilea (Mattheüs 4: 18-22) 

(b) Aan de oevers van de rivier de Jordaan (Johannes 

1:42). Daarna besloot Jezus naar Galilea te gaan 

(Johannes 1:43) 

========================= 

Was de dochter van Jaïrus al dood toen Jezus Jaïrus 

ontmoette? 

(a) Ja. Mattheüs 9:18 schreef: "Mijn dochter is net 

overleden." 

(b) Nee. Markus 5:23 zegt: "Mijn dochtertje staat op het 

punt te sterven." 

========================= 

Stond Jezus toe dat zijn discipelen een staf op hun reis 

hielden? 

(a) Ja (Markus 6: 8) 



 

(b) Nee (Mattheüs 10: 9; Lukas 9: 3) 

========================= 

Dacht Herodes dat Jezus Johannes de Doper was? 

(a) Ja (Mattheüs 14: 2; Markus 6:16) 

(b) Nee (Lukas 9: 9) 

========================= 

Herkende Johannes de Doper Jezus vóór zijn doop? 

(a) Ja (Mattheüs 3: 13-14) 

(b) Nee (Johannes 1: 32-33) 

========================= 

Herkende Johannes de Doper Jezus na zijn doop? 

(a) Ja (Johannes 1: 32-33) 

(b) Nee (Mattheüs 11: 2) 

========================= 

 

Mensen kregen te horen dat de Bijbel het boek van God 

was, de schepper van leven en dood. Veel mensen 

konden niet geloven wat ze in de Bijbel vonden. Het was 

de grap van de eeuw. Het was een grote schok voor 

hen. 

 

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele problemen die 

mensen in de Bijbel aantreffen. Ze hebben nog veel 

meer problemen gevonden, maar het zijn er te veel om 

hier op te noemen. 

 

Omdat mensen in Europa en Amerika deze problemen 

in de Bijbel vonden, gaven veel mensen het 

christendom en de Bijbel volledig op. Maar een grote 

vraag die onderzoekers begonnen te stellen, is deze: 



 

wat als de Bijbel die we vandaag hebben niet hetzelfde 

boek is dat christenen een paar eeuwen geleden 

hadden? 

 

De 2 grote Germaanse talen zijn tegenwoordig Engels 

en Duits. 

 

Het woord Engels kwam oorspronkelijk van het 

Germaanse volk dat bekend staat als de Angles of 

Angels 

 

 
 

De Duitsers werden in het verleden door vele generaties 

mensen de Alemannen genoemd  

 



 

 
 

Een andere bekende naam die veel mensen de Duitsers 

in het verleden hebben genoemd, is Teuton 

 

 
 

Onderzoekers keken naar het woord Tartaria - en 

onderzochten wat de betekenis van het woord tar-tar 

zou kunnen zijn (Tartar is een Engels woord - Tartarie in 

het Frans). In de Japanse taal - otosan (OTO) - betekent 

vader. In het moderne Turks betekent ATA vader, en in 

het Engels betekent DAD (TAT) vader. Onderzoekers 



 

realiseerden zich eindelijk dat Tartaria eenvoudigweg 

betekende: vader-land. 

 

Onderzoekers merkten op dat het woord Tartaria 

verschillende betekenissen had. Voor verschillende 

mensen betekende het verschillende dingen. 

 

Sommige onderzoekers suggereerden dat het woord 

vader-land van Ariërs of iets dergelijks had kunnen 

betekenen. Tat - Vader. Arya - Ariërs. Tartaria - een Unie 

van Tataars - Slavisch - Arisch. 

 

Het Duitse woord voor rijk of regio of land is REICH, wat 

sterk lijkt op het woord ROSSIYA. Er zijn dus veel 

verbindingen tussen de Tataren, Slaven en Ariërs en dit 

is slechts een voorbeeld. 

 

Onderzoekers merkten ook de gelijkenis op tussen de 

woorden Tataars en Teuton. Een andere overeenkomst 

die ze opmerkten was tussen het woord Aleman en 

Allah-man en veel onderzoekers wijzen erop dat Aleman 

eenvoudig de mannen van Allah had kunnen bedoelen. 

 

 

Hoe zit het met de Germaanse stam van Angels of 

Angles? Van de Engelsen is bekend dat ze in het 

verleden christenen waren voordat het atheïsme 

opkwam. Het boek van de islam, de Arabische koran, 

stelt dat het originele boek dat door Christus aan zijn 

volgelingen werd gegeven de Engeel of Engel of Angel 



 

heette (Enjil of Injeel of Injil, afhankelijk van hoe je het 

in het Engels wilt spellen. Of - evangelie, van het 

Griekse woord euangelion, wat betekent - goed nieuws). 

 

Onderzoekers merkten de gelijkenis op tussen de 

woorden Angles (Angels) en het boek dat bekend staat 

als de Engeel of Angel. 

 

 
 

Volgens de Arabische Koran was het boek met de naam 

Engeel of Angel het originele boek van Christus en 

werd het gebruikt door zijn oorspronkelijke volgelingen. 

De Arabische Koran stelt vervolgens dat dit originele 

boek is gewijzigd. De Arabische Koran stelt dat het 

originele boek geen leugens of tegenstrijdigheden 

bevatte, maar dat ze werden toegevoegd door mensen 

die een agenda hadden om iets uit de leugens te halen. 

 

De Arabische Koran zegt dat de mensen die het 

originele boek van Christus hadden (de Engeel of Engel 

of Angel), dat deze mensen niet geloofden in de 



 

kruisiging, noch geloofden ze dat Christus de zoon van 

God was en verwierpen ze ook de drie-eenheid. 

 

Toen de Germaanse volkeren van Europa en Amerika 

de nieuwe talen leerden en de moderne bijbel lazen, 

zagen ze duidelijk dat hun geloof niet overeenkwam met 

wat er in het boek stond dat bekend staat als de bijbel. 

Dit is de reden waarom veel mensen in het verleden de 

moderne Bijbel verwierpen, niet omdat ze atheïsten 

waren. Veel van deze mensen geloofden in één God, 

een schepper van het universum. Maar ze verwierpen 

de Bijbel vanwege wat ze in het boek aantroffen 

 

Het is bekend dat het Germaanse volk de Ariërs wordt 

genoemd. Hitler en zijn bende stalen de ware betekenis 

van het woord Aryan en vernietigden het met opzet. Het 

woord Aryan heeft betrekking op veel mensen in de 

wereld, de mensen in Iran hebben bijvoorbeeld een 

Arische geschiedenis. Aryan is duidelijk geen ras, maar 

de mensen die de ware geschiedenis hebben veranderd 

en vernietigd, hebben ook de ware betekenis van het 

woord Aryan vernietigd. Ariërs zijn duidelijk geen ras of 

etnische groep mensen. Onderzoekers vonden bewijs 

dat de Ariërs een groep mensen waren die een 

specifieke religie hadden en deze religie verenigde hen.  

 

Onderzoekers wijzen erop dat het woord Arians met 

opzet anders is gespeld om de Ariërs te scheiden van 

hun ware religieuze verleden. De Arianen verwierpen de 

christelijke Bijbel en ze verwierpen de Drie-eenheid en 



 

ze geloofden in één God. Zelfs de geschiedenis met 

betrekking tot de betekenis van Arians is aangepast en 

veranderd, maar er blijft nog veel over. De Arianen - 

Ariërs waren de mensen die in het boek genaamd 

Engeel of Angel geloofden en dit boek volgden en niet 

de Bijbel. Ze geloofden in één God en hun samenleving 

en cultuur was gebaseerd op dit geloof. 

 

 
 

De swastika is een symbool dat in het verleden door de 

Ariërs en door boeddhisten werd gebruikt. 

Onderzoekers hebben bewijs gevonden dat het 

boeddhisme zich ontwikkelde vanuit het waargebeurde 

verhaal van Christus en opzettelijk werd veranderd en 

aangepast, vergelijkbaar met de manier waarop de 

Bijbel is aangepast. 

 

Het Germaanse volk, het Arische volk, het Engelenvolk, 

waren een volk met een morele erecode die de ware 

erfenis van Christus levend hield. Tegenwoordig zijn 

hun achterkleinkinderen iets anders. Velen van hen 



 

gebruiken drugs, velen zijn alcoholist en velen van hen 

volgen hun seksuele genoegens. Miljoenen van hen 

hebben abortussen gepleegd. Echtscheiding en bedrog 

komen vaak voor. 

 

Het lot van Europa en Amerika is op weg naar een 

transgender of genderloze samenleving. Het zal een 

geldloze samenleving zijn en een genderloze 

samenleving en een goddeloze samenleving. 

 

Alle leugens in de geschiedenis hebben dit allemaal 

mogelijk gemaakt. Kijk naar wat de mensen waren en 

wat ze vandaag zijn en wat ze zullen worden. 

 

Onderzoekers hebben bijvoorbeeld veel astrologie of 

ZON-aanbidding gevonden in de geschiedenis van 

Jezus Christus in de Bijbel. 

 

Het kruis op de dierenriem geeft weer hoe de zon het 

hele jaar door de 12 sterrenbeelden gaat en toont ook 

de 4 seizoenen van het jaar en de 12 maanden en 

zonnewendes en equinoxen. 

 



 

 
 

In veel gevallen werden de sterren en hun vormen 

getekend en voorgesteld door dieren en figuren. Er 

werden zelfs verhalen over verzonnen - passend bij de 

bewegingen van de sterren. 

 

Op 24 december - Sirius vormt een uitlijning met de 3 

helderste sterren in de gordel van Orion 

 



 

 
 

De Bijbel zegt niet dat 3 koningen Jezus kwamen 

bezoeken toen hij werd geboren - maar het verhaal is 

erg beroemd in de christelijke wereld - en onderzoekers 

hebben erop gewezen dat het verhaal mogelijk volledig 

is verzonnen door de ster Sirius - die op mysterieuze 

wijze komt overeen op kerstavond - 24 december. 

 

De drie sterren van de gordel van Orion wijzen naar 

waar de zon op 25 december - eerste kerstdag - zal 

opkomen. 

 

Volgens historici - in het Romeinse Rijk - aanbaden veel 

mensen de god van de ZON. Onderzoekers vragen zich 

af wie deze Romeinen zijn: waren het echt oude 

Romeinen of waren ze rooms-katholieken? 

Onderzoekers stellen de vraag - wie aanbad werkelijk de 

god van de ZON - waren het de Romeinen of waren het 

de rooms-katholieken? 



 

 

 
 

In mythologische termen - er wordt gezegd dat de zon 

sterft naarmate de lengte van het daglicht afneemt en 

zich op het laagste punt bevindt tijdens de 

winterzonnewende - beginnend op de middernacht van 

21 december (vroege ochtend 22 december) en eindigt 

op 24 december ochtend 25 december). 

 

De zon stopt op 22 december eigenlijk met bewegen 

naar het zuiden en bevindt zich op het laagste punt van 

het noordelijk halfrond - in de buurt van het zuiderkruis. 

 



 

 
 

Het Zuiderkruis of Crux is een sterrenbeeld met 4 grote 

sterren aan de zuidelijke hemel en de vorm van een 

kruis. 

 



 

Het is de enige tijd van het jaar dat de zon niet naar het 

noorden of het zuiden beweegt en de zon wordt als 

dood beschouwd voor bijna 3 dagen en 3 nachten. 

 

En er kan worden gezegd dat de zon stierf aan het kruis 

- of een kruisiging had en vervolgens werd geboren op 

25 december en dan weer naar het noorden begint te 

bewegen. Onderzoekers wijzen op de gelijkenis tussen 

het Zuiderkruis en de kruisiging. Onderzoekers vragen: 

is het verhaal gemaakt om de aanbidding van de zon te 

verenigen met het verhaal van Jezus Christus? Was het 

een plan om het karakter van Jezus Christus te stelen 

en het te verenigen met de aanbidding van de ZON? 

 

Wat onderzoekers vreemd vonden, was dat de 

Arabische Koran zich verzette tegen de aanbidding van 

de ZON en tegen het verhaal van de kruisiging. Hebben 

deze 2 groepen (ZON-aanbidders en de volgelingen van 

de kruisiging) zich verenigd om de volgelingen van de 

Arabische Koran te confronteren en tegen te gaan? 

 

De Arabische Koran heeft de kruisiging openlijk 

uitgedaagd en ontkend en zegt dat deze nooit heeft 

plaatsgevonden en zegt dat het een totale leugen en 

nepgeschiedenis is - dit maakte de volgelingen van de 

Arabische koran - de ergst gehate vijanden van de 

christenen in het verleden - veel hiervan haat gaat zelfs 

vandaag door. 

 



 

 
 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat het vanwege 

dergelijke uitspraken in de Arabische Koran als een 

totale oorlog in de geschiedenis was tussen de 

oorspronkelijke islam en het christendom. Een oorlog 

die vragen stelde: wie spreekt de waarheid over de 

geschiedenis van Jezus Christus? Of een oorlog over 

de waarheid in de geschiedenis en wie er leugens 

spreekt. De Bijbel werd in het verleden door veel 

mensen als werkelijke geschiedenis beschouwd en is 

dat nog steeds door veel mensen. 

 

Onderzoekers wezen erop dat de moderne islam van 

vandaag is verdeeld in groepen of sekten met 

verschillende overtuigingen - en sommige sekten 

hebben een geestelijk systeem zoals de katholieke kerk 



 

- en andere sekten volgen boeken die elkaar 

tegenspreken. De oorspronkelijke islam waarnaar 

onderzoekers verwezen, was gebaseerd op de teksten 

van de Arabische koran. Onderzoekers merkten op dat 

veel Arabische koranvertalingen fouten en politieke 

manipulaties bevatten - maar uit de teksten in de 

Arabische koran bleek duidelijk dat het een oorlog was - 

tussen wat de waarheid is in de geschiedenis - en wat 

een leugen is. 

 

Onderzoekers concludeerden dat 25 december was 

gekozen als de veronderstelde geboortedag van Jezus 

Christus en dat het duidelijk een kopie was van de 

beweging van de zon en de sterren. Jezus stierf 

vermoedelijk aan het kruis of iets dergelijks - en was 

toen ongeveer 3 dagen dood en toen herrees hij weer 

tot leven. 

 



 

 
 

Veel van het christendom dat we vandaag zien - met 

gereformeerde groepen - hebben velen belachelijke 

antwoorden op zulke dingen voorbereid. Veel moderne 

kerkgroepen hebben hun opvattingen veranderd van de 

Bijbel en ook weg van wat het christendom een paar 

eeuwen geleden kan zijn geweest - omdat ze weten dat 

het verband hield met de aanbidding van de ZON. Maar 

ze kunnen het bewijs van de ZON-aanbidding in de 

Bijbelverhalen niet veranderen. 

 

Omdat ze niet kunnen veranderen wat de Bijbel zegt, 

richten de meeste moderne kerkgroepen zich op zang 

en kwesties van de wereld van vandaag en praten ze 

over wonderbaarlijke genezing en vergeving van 

zonden - gebaseerd op je geloof in Christus. Ze lezen 

teksten in de Bijbel selectief, maar er worden geen 



 

serieuze antwoorden gegeven op sommige verhalen in 

de Bijbel. 

 

Veel schilderijen van Jezus Christus of tekeningen - 

beelden hem af met een zon om zijn hoofd - met 

elementen van de aanbidding van de ZON. 

 

 
 

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen - dat de 

Bijbel een belangrijke plaats in de geschiedenis heeft - 

maar - hij heeft vele duizenden verschillende versies - 

en bevat ook elementen van de ZON-aanbidding. 

 

Er zijn veel verhalen in de bijbelse teksten en de 

Arabische koran over Jezus. Onderzoekers 

concludeerden dat tot op zekere hoogte - waarschijnlijk 

een man genaamd Jezus Christus bestond en 

wereldwijd bekend was - en dat zijn verhaal overdreven 



 

en veranderd was - om overeen te komen met politieke 

of religieus onderdrukkende systemen. 

 

Veel van de wereldgeschiedenis is gebaseerd op de 

gebeurtenissen in de Bijbel - en de Bijbel en zijn boeken 

werden lange tijd door velen beschouwd - als werkelijke 

wereldgeschiedenis. Veel historici in de afgelopen 2 

eeuwen hebben hun best gedaan om archeologie en 

geschiedenis te matchen - met de verhalen in de Bijbel. 

Wat we tegenwoordig wel weten, is dat er duizenden 

verschillende bijbels zijn, en vele zijn om politieke 

redenen of door zakenmensen als Constantine 

Simonides geschreven. Er waren honderden 

zakenlieden zoals hij - die veel van de gebeurtenissen 

en geschiedenis - van de verhalen van de Bijbel 

schreven - en ze verkochten het en beweerden dat het 

het woord van God was. Het was big business - 

honderden zakenmensen deden het en veel 

medewerkers schreven het. 

 

Codex Sinaiticus - Grieks bijbelmanuscript - werd 

vermoedelijk in 1889 ontdekt in Sinai, Egypte. Een 

Griekse man genaamd Constantine Simonides - die in 

die tijd een zeer ontwikkelde man was, schreef en 

verkocht zijn eigen valse Bijbelse manuscripten in de 

Griekse taal aan de koning van Griekenland en aan vele 

andere mensen in Europa en de wereld. Historici weten 

dat hij namaakproducten verkocht, maar beweren dat 

sommige van de manuscripten die hij verkocht 

originelen waren die hij zogenaamd op de berg Athos 



 

had gevonden, maar historici tonen hier geen bewijs 

van. 

 

Constantijn Simonides - dezelfde man - beweerde deze 

Codex Sinaiticusbijbel zelf te hebben geschreven. 

Historici weten dat zoveel van de manuscripten over de 

hele wereld vervalsingen waren - hoogstwaarschijnlijk 

allemaal - en dat Constantine Simonides had 

toegegeven dat dit ook door hem was geschreven. 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat Constantine Simonides 

een deskundige schrijver was, maar historici hebben 

besloten te negeren dat Constantine Simonides 

duidelijk had toegegeven dat hij het schreef en dat het 

nep was. 

 

Tegenwoordig hebben we ongeveer 5000 manuscripten 

of meer - van het Griekse Nieuwe Testament en de 

meeste zijn totaal verschillend van elkaar en niet eens 



 

compleet - dit toont je een voorbeeld van hoeveel 

vervalsingen er zijn. 

 

 
 

Onderzoekers vragen - hoe kunnen ze dit een 

historische schat noemen - zelfs nadat Constantine 

Simonides toegaf dat hij het had geschreven - en 

vandaag is het in het British museum. 

 

Veel moderne historici beweren dat deze zogenaamde 

manuscripten oud en origineel zijn - en ze hebben in 

veel boeken fantastische documentaires over dergelijke 

manuscripten geschreven - maar onderzoekers hebben 

ontdekt dat alle manuscripten van elkaar verschillen en 

dat er geen enkel bewijs is voor laat zien of ze nep zijn 

of niet. 

 

Veel onderzoekers zeggen dat de hele 

wereldgeschiedenis een leugen is - niet alleen kopieën 

of fouten - ze beweren dat de wereld een totaal andere 

geschiedenis heeft - en dat alles is verzonnen om de 

ware geschiedenis te verbergen. 



 

 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er een totale 

oorlog heeft plaatsgevonden tegen de Germaanse 

volkeren. Een oorlog tegen hun geschiedenis. Een 

oorlog tegen hun cultuur. Een oorlog tegen hun taal. 

Een oorlog tegen hun religie. Een oorlog tegen hun 

erfgoed. 

 

Als je naar de mensen in Europa en Amerika kijkt, lijken 

ze in niets op hun overgrootvaders. De mensen zijn niet 

alleen hun geschiedenis vergeten, maar ze zijn haar ook 

kwijtgeraakt. In Europa en Amerika zien we veel mensen 

moslimvrouwen beledigen of aanvallen, alleen maar 

omdat ze een hoofddoek of sjaal dragen. Het is duidelijk 

dat mensen in Europa en Amerika zijn vergeten dat hun 

eigen vlees en bloed, hun overgrootmoeders hetzelfde 

waren als deze vrouwen. 

 

Historici schilderen de meeste Germaanse Europeanen 

uit het noorden van Europa af als barbaren en 

onbeschaafd, wanneer het bewijs aantoont dat de 

geschiedenis een leugen is. 

 

Vanwege wat historici zeggen, kijken veel mensen in 

Europa en Amerika naar de huidige Bijbel en geloven 

dat hun overgrootouders ongeschoold en bijgelovig 

waren en in valse verhalen en valse religie geloofden. 

Maar de waarheid is dat de huidige Bijbel niet het boek 

van hun voorouders was, en de huidige Bijbel is nep. 

 



 

Hieronder staan foto's van enkele van de machtige en 

belangrijke vrouwen uit de heersende families van 

Europa tussen 1850 en 1950. Veel onderzoekers hebben 

de foto's zorgvuldig bekeken en kwamen tot de 

conclusie dat ze allemaal op mannen leken. 

Onderzoekers concludeerden dat de mensen op de 

foto's waarschijnlijk allemaal acteurs waren die waren 

uitgekozen om een nepgeschiedenis voor Europa te 

creëren. 

 

 
 



 

Bovenstaande foto - prinses Mary van Teck, koningin 

van Engeland met haar echtgenoot koning George V in 

1893 

 

 
 



 

Bovenstaande foto - Prinses Emma van Waldeck en 

Pyrmont, koningin van Nederland (1858-1934) 

 

 
 

Bovenstaande foto - Koningin Victoria Eugenie van 

Spanje - 1922 

 



 

 
 

Foto hierboven - Marie-José van België, de laatste 

koningin van Italië - jaren '40 

 



 

 
 

Bovenstaande foto - Prinses Mathilde Calvi di Bergolo 

van Denemarken (1885-1949) 

 



 

 
 

Foto hierboven - Elizabeth van Beieren, koningin van 

België (1876-1965) 

 



 

 
 

Foto hierboven - prinses Mafalda van Hessen - jaren '30 

 



 

 
 

Foto hierboven - Amelia van Orleans, koningin van 

Portugal - 1890's 

 



 

 
 

Boven foto - Groothertogin Maria Alexandrovna van 

Rusland, uit de Romanov-dynastie, 1853-1920 

 



 

 
 

Foto hierboven - Koningin Helen van Roemenië en 

prinses Irene van Griekenland en Denemarken, hertogin 

van Aosta - 1934 

 



 

 
 

Foto hierboven - Victoria van Baden, Duitsland in 1882. 

Victoria was ook de koningin van Zweden 

 



 

 
 

Bovenstaande foto - prinses Sophie, hertogin van 

Hohenberg, de vrouw van aartshertog Franz Ferdinand 

van Oostenrijk. Historici stellen dat ze in Sarajevo zijn 

vermoord en dat dit heeft geleid tot de Eerste 

Wereldoorlog 



 

 

Het was voor onderzoekers heel duidelijk dat deze 

machtige vrouwen uit alle belangrijke landen van 

Europa destijds op mannen leken. Er zijn veel meer 

foto's, te veel om hier te plaatsen. 

 

Onderzoekers concludeerden dat de mensen op de 

foto's allemaal acteurs waren die werden gebruikt om 

een nepgeschiedenis voor Europa te creëren. Als ze 

acteurs waren, wat was dan de oorspronkelijke 

heersende macht van Europa? Was het Tartaria? 

 

Een belangrijke vraag die onderzoekers stelden was: 

waarom zagen ze er allemaal uit als mannen? Zijn 

mannen opzettelijk gekozen door de mensen die 

nepgeschiedenis hebben geschreven? Waarom hebben 

ze dit gedaan? Ze gaven de voorkeur aan mannen in 

plaats van vrouwen? Of gaven ze de voorkeur aan 

transseksuelen?  

 

Onderzoekers begonnen te vragen of de heersende 

machten zich verschuilden achter transseksuele 

actoren - of - waren de heersende machten eigenlijk 

homoseksuelen. Een andere vraag die veel 

onderzoekers stellen - is dit de reden waarom we 

vandaag een promotie van de transgender-agenda 

zien? 

 

Met betrekking tot de heersende families van Europa 

heeft Anatoly Fomenko uit Rusland (een zeer beroemde 



 

professor aan de Staatsuniversiteit van Moskou) al veel 

bewijs geleverd om aan te tonen dat de geschiedenis 

van de heersende families van Europa een totale 

bedrog en verzinsel is. Hij laat zien dat ze de 

geschiedenis van natie naar natie hebben gekopieerd 

en gewoon de namen hebben veranderd en hier en daar 

een paar jaar hebben toegevoegd om de vervalste 

geschiedenis te evenaren 

 

De onderstaande grafieken zijn een voorbeeld van 

Fomenko, en ze tonen de gelijkenis in het aantal jaren 

geregeerd door de koningen van Engeland en het derde 

Romeinse rijk - voornamelijk in het oosten - en we 

kunnen duidelijk zien dat ze praktisch hetzelfde zijn. 

 

De lijnen op de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde, het is langer als hij langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties - vergelijkbaar zijn - dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen werden veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Fomenko toont het aantal jaren dat deze mensen 

zogenaamd in beide naties hebben geregeerd (het 

aantal jaren staat tussen haakjes) en toont dit 

vervolgens in een grafiek - tegenover elkaar - die de 

gelijkenis laat zien in het aantal jaren dat de koningen 

hun naties regeerden. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat duidelijk te zien is dat het 

ene land het andere heeft gekopieerd. Wie heeft wie 

gekopieerd en waarom? En wat was het origineel? En 

was de oorspronkelijke waar - of was dat ook nep en ten 

onrechte gemaakt? 

 



 

 
 

Fomenko laat zien dat niet alleen de tijdlijnen zijn 

gekopieerd, maar ook de gebeurtenissen zijn 

gekopieerd en gedupliceerd - meestal zijn de plaatsen 

en namen gewijzigd om overeen te stemmen met hun 

lokale geschiedenis om ze een nieuwe geschiedenis te 

geven. De meeste evenementen werden gekopieerd en 

sommige evenementen werden zelfs verzonnen om de 

lokale geschiedenis uniek te maken voor politieke en 

nationalistische doeleinden voor elk land. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat om de nepgeschiedenis 

waar te laten lijken - monumenten en valse historische 

manuscripten en boeken en artefacten zijn gemaakt 

 



 

 
 

Onderzoekers zeggen dat we hier een serieus probleem 

hebben - als ze elkaar hebben gekopieerd - waar 

hebben ze het origineel gevonden? Het betekent ook 

dat alle geschiedenis en het bewijsmateriaal in musea 

en documenten voor al deze koningen totaal nep is en 

dat deze koningen niet bestonden. Zo is er bijvoorbeeld 

koning Willem I van Engeland - bekend als de 

veroveraar - die in 1066 deelnam aan de Slag om 

Hastings. Als koning Willem I van Engeland niet 

bestond, betekent dit dat deze slag nooit heeft 

plaatsgevonden. We hebben ook koning Richard 

Leeuwenhart, als hij niet bestond, dan zijn de 

kruistochten tegen de oorspronkelijke islam ook nooit 

gebeurd zoals ons wordt verteld. Als de geschiedenis 

een leugen is en verzonnen is, dan is er de nieuwe 

serieuze vraag: wat is echte geschiedenis? 



 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen het Heilige Roomse Rijk tussen de 10 en 13 

eeuwen en het Koninkrijk Juda en het aantal jaren dat 

zij zogenaamd regeerden. 

 

 
 

Opnieuw wijzen onderzoekers erop dat - we kunnen 

duidelijk zien dat het ene land het andere heeft 

gekopieerd of dat ze misschien uit een andere originele 

bron hebben gekopieerd. Wie kopieerde wie en waarom 

en natuurlijk - wanneer deden ze dit en wat was hun 

reden om dit te doen? 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen de koningen van Rusland en de Habsburgse 

koningen van Duitsland en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 
 

Hieronder ziet u een grafiek die de overeenkomst laat 

zien tussen - de koningen van Navarra in Spanje en de 

koningen van Zweden - en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. Merk op dat de afstand tussen 

veel van deze landen en de locaties ver uit elkaar 

liggen. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. 

 

Je zult opnieuw opmerken dat de tijdlijnen van de 

koningen van de 2 verschillende naties - vergelijkbaar 

zijn - dat het praktisch dezelfde koningen zijn - behalve 

dat hun namen werden veranderd om 

nepgeschiedenissen voor verschillende landen te 

creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

De onderstaande grafiek toont de gelijkenis in het 

aantal jaren geregeerd door de Franse koningen in de 

tijd van Karel de Grote en het derde Romeinse Rijk - 

voornamelijk in het oosten - en we kunnen duidelijk zien 

dat ze praktisch hetzelfde zijn. 



 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Omdat er zoveel werd gekopieerd - het betekende dat 

deze koningen duidelijk nep en vals waren gemaakt en 

dat onderzoekers zich zorgen begonnen te maken. Het 

was bijna alsof er helemaal geen echte geschiedenis 

was. Het betekende dat alle verhalen en documenten en 

literatuur uit het verleden ook ten onrechte waren 

gemaakt om overeen te komen met de 

nepgeschiedenissen. 

 



 

 
 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie uit het bewijs 

dat de zogenaamde geschiedenis van Rome en de 

Byzantijnen en het Heilige Roomse Rijk en de Europese 

koninkrijken - vervalst en een leugen was. 

 

Veel moderne onderzoekers hebben veel bewijs 

geleverd dat de wereldgeschiedenis een leugen is - en 

ze stelden de vraag: als geschiedenis een leugen is, wat 

is echte geschiedenis? 

 

Al deze onderwerpen met betrekking tot de 

wereldgeschiedenis zijn nu bij onderzoekers bekend 

geworden als het onderwerp van Tartaria. Onderzoekers 



 

hebben geconcludeerd dat geschiedenis een leugen is 

en proberen nu ware geschiedenis te begrijpen. 

 

Veel succes als u meer wilt weten over de - 

Moddervloed - of wilt weten of - Geschiedenis een 

leugen is. Hieronder staan boeken over deze 

onderwerpen 
 

Tartarië - Moddervloed 

Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

Tartarië - nepmonumenten 
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