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Professor Kees de Lange, emeritus professor, but still fully active in science
recently, together with fellow scientists from the American think tank the '
Coalition', put the finishing touches to an extensive scientific article on the
problem'. The conclusion is clear: there is no 'nitrogen crisis'. It is an officia
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fabrication, based on a 'model' of the RIVM in which deviations of more th
from reality are the rule rather than the exception. Moreover, in the dense
populated Netherlands there are far too many 'Natura 2000 areas' and th
values   for 'nitrogen exceedance' are unrealistic and unfeasible. Moreover
typical Dutch 'problem', 50 meters across the border in Germany the prob
not even exist.

It is clear that De Lange is certainly not alone in his criticism. Dr. Jaap Han
 has been fighting for years for the abolition of the RIVM's 'calculation mod
the results of which are driving farmers off their land. The model is no goo
this is also a conclusion of  TNO .

De Lange's greatest annoyance is the fact that 'upped' ministers, who rea
nothing about it, withdraw billions from society for a fictitious problem, res
from a completely inadequate model, and thereby misuse 'science' as a
justification for their panic-mongering. “If politics interferes with science, s
by definition the loser.” De Lange therefore advocates depriving many tiny
2000 areas in the Netherlands of this status, simply agreeing not to build 
and leaving the farmers around them alone.

There is no nitrogen problem, there are thousands of nitrogen compound
and they have been an essential condition for our life since time immemo
measure is to know in science, and so far hardly any measurements have
made. Let's start with that, because that's just how science works,” says D
An extensive interview with Professor Kees de Lange will soon be publishe
Indepen.

NITROGEN CRISIS# FEATURED#

 Politics and 'science': a toxic
combination
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Vertrouwen in overheid
bereikt dieptepunt

De crisis van u, is niet mijn
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aan alle kanten 

Welke democratie is in gevaar?
BINNENLAND
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Er zijn op dit moment 2 partijen die om verschillende redenen beweren dat ‘de
democratie in gevaar is’: enerzijds Forum voor Democratie (what’s in a name?
anderzijds Volt Nederland. Zo wijst FVD in dat kader op het steeds verder inper
van andere meningen door censuur en de mond snoeren van partijen die krit
hebben op het kabinetsbeleid. Dat gebeurt niet alleen in de Kamer, maar ook
bijvoorbeeld bij omroepvereniging Ongehoord Nederland (what’s in a name?)
universiteiten waar professoren worden gecanceld omdat ze een andere dan
gewenste stem laten horen. En dan hebben we het nog niet eens over de tallo
coronacritici, alternatieve media, burgers en wetenschappers die door social
media, banken, overheidstrollen én middels actieve inmenging van het minist
van BZK, de NCTV en de militaire eenheid LIMC uit het publieke domein gecanc
worden of het leven zuur wordt gemaakt. Het blijkt allemaal uit Wob-onderzoe
waarover wij regelmatig publiceren. U leest daar niets over in de reguliere me

Aan de andere kant heeft Laurens Dassen van Volt Nederland in het geheim oVERDER LEZEN
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De volgende ‘pandemie’ is er al,
mits u weer meewerkt!

BINNENLAND

Gepubliceerd 4 dagen geleden op 28 november 2022
Door Redactie Indepen

Laten we de teststraten leeg of doen we weer mee? Een ‘pandemie’ die tussen
oren gaat zitten kunnen we heel simpel zelf creëren. Je hoeft maar iets te bed
dat heel gevaarlijk klinkt, je gaat er dagelijks iedereen op testen, gaat dagelijk
Jinek of OP1 paniek zaaien, en warempel, de paniek slaat toe en de ‘pandemie
geboren. Zo is er vast wel een bacterie te bedenken die in grote hoeveelheden
levensgevaarlijk is, maar die iedereen wel bij zich draagt. Ga daarop testen, d
in een apparaat en laat het zichzelf 30 keer exponentieel verdubbelen, en sla g
alarm als ‘iemand’ die bacterie bij zich draagt in een weliswaar minimale
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hoeveelheid maar dat hindert niet; het apparaat zegt dat hij de bacterie gevo
heeft. Zo simpel is het.

Nog een voorbeeld: ga iets testen dat nog nooit getest is maar iedereen wél k
en laat vervolgens alle alarmbellen afgaan. Neem bijvoorbeeld influenza! Dit w
nooit op grote schaal getest; voorheen werd iemand met serieuze klachten pa
door de autoriteiten opgemerkt nadat diegene zich bij de huisarts meldde, die

VERDER LEZEN

Kaag liegt over de ‘digitale euro
BINNENLAND

Gepubliceerd 5 dagen geleden op 27 november 2022
Door Redactie Indepen
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Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem liefta
de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet in verdiepen denken dat het
‘gewoon’ om een gedigitaliseerde euro gaat, een soort Bitcoin voor de
buitenstaander. Niets is echter minder waar. De CBDC is een programmeerba
digitale munt, gekoppeld aan het digitale paspoort (eID) waarin tal van zaken
gekoppeld (zie afbeelding).

Kaag liegt aantoonbaar keihard

In het debat in Den Haag over de CBDC heeft Sigrid Kaag op een aantal punte
over de CBDC keihard gelogen. Zo schrijft de ECB (Europese Centrale Bank), de
uitgever van de CBDC, dat deze programmeerbaar moet zijn, terwijl Kaag het 
voorkomen alsof dat niet persé hoeft. Ook schrijft de ECB in haar eigen stukken
de euro zoals we die kennen in zijn geheel zal verdwijnen Kaag ontkent dat
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To the core. No doubt.
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