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Machtspersonen  in  de  overheid  controleren  burgers.
Maar vele machtspersonen, en in het bijzonder de meest corrupten,
weigeren,  zich  te  laten  controleren  door  burgers.  Natuuuurlijk !!
Ze controleren ´zich zelf ´. Ze houden zich de hand boven het hoofd,
wederzijds.  Ze  beschermen  zich  tegen  bedrogene,  woedende  en
radeloze  burgers.  Extreme  voorbeelden  zijn  te  vinden.  Daarover
beneden. Het loopt uit de hand.

Wij vinden, daar moet snel verandering in komen.
Controle is een machtskwestie.
Daarom  hebben  wij  de  ControleCommissie  opgericht.  De
ControleCommissie  kiest  de  ControleCommissaris.  Hij  is  de
speerpunt,  als  de  Commissie een  foute  boel  heeft  ontdekt  in  de
overheid. Hij onderneemt actie. 
Een  heel  grote  foute  boel  is  te  constateren,  verdeeld  over  vele
kleinere. Over wespennesten. Daarover nu: 

Achter ControleCommissie en  ControleCommissaris staan vele duizend burgers,
die  hebben  ingezien,  dat  wij  zonder  effectieve  controle  van  de  zogenoemde
overheid direct  door  groepen  van  burgers  niet  meer  verder  kunnen,  omdat  de
infiltratie van staats- en machtsorganen door Ro-Ro-guerillas van het Attila-Volk
intussen heel erge vormen heeft aangenomen. 

Het Attila-Volk, dat zijn de nakommelingen van de Killer-Koning Attila en zijn
stammen,  die  vroeger Europa wilden veroveren,  maar werden verdreven,  terug
naar de Kaukasus en Oostoekraine, waar ze hun thuisbasis hadden. Later kwamen
ze met guerilla-strategie terug, infiltreerden Europa van oosten komend en werden
niet herkend als de Hunnen. Een deel van hen kon direct onderduiken. Een ander
deel werd onder de naam Oost-Joden (die met glad haar) bekend. Maar dat is een
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schuilnaam.  Ze  zijn  geen  Joden.  Echte  Joden  hebben  zwart  krulhaar,  omdat
afkomstig  dicht  bij  Afrika.  De  Hunnen  werden  niet  als  Hunnen  herkend,  aan
Attila,  de  Hun,  dacht  toen  niemand  meer,  en  ze  konden  zich  in  heel  Europa
uitbreiden en overal in de machtsorganen infiltreren. Echte guerillas, die zwijgend
erge dingen voorbereiden! Het overmaat aan corruptie wordt veroorzaakt vooral
door de wespennesten van guerillas, die samenspelen en zich de hand boven het
hoofd houden, wederzijds.
Waarom ze  zo  overdrijven  en  de  burgers  daarmee  extra  attent  maken  op  hun
corruptie, daarover beneden. 

Onder schuilkappen zitten deze guerillas op vele plekken. Over normale burgers
zeggen  ze:  <Normale  burgers  zien  niets,  horen  niets,  begrijpen  niets.  Zij
kunnen de touwetjes niet aan elkaar knopen. Met hen kan men bijna alles
doen, zoals met vee. Ze zijn vee ! > Daarbij passend  brutaal  manipuleren ze van
bovenaf,  vanuit  machtsposities,  die ze met guerilla-techniek,  slaper-techniek en
Trojaanse Paarden hebben veroverd.

  Inderdaad is het heel moeilijk, een goed gecamoufleerde groep te ontdekken,
zodra  die  eens  boven  zit:  al  de  ´kleine  dingen´,  die  niet  kloppen,  te  zien,  te
verzamelen  en  tot  een  mozaiekbeeld  samen te  bouwen,  dat  dan  direct  op  het
Guerilla-Monster  op  de  achtergrond  heenduit.  In  de  regel  heeft  men  een  of
meerdere  heftige  ogen-opener-beleefnissen  nodig,  om  vragen  te  stellen  bij
´onbegrijpelijke  dingen´,  bijv.  dik  bedrog  van  boven,  van  ´de  overheid´,  de
zogenoemde,  of  rovernetten  van  ambtspersonen,  om  op  zoek  te  gaan  naar
antwoorden.  Die  vindt  men  stap  voor  stap,  indien  men  uithoudingsvermogen
meebrengt en vraag-techniek, met die men betrokken personen uitperst en in de
hoek drijft. Het complete beeld van het monster en zijn uitbreiding heeft men eerst
na investment van veel tijd. Wel staat op het Internet nu een hele boel, wat arbeid
bespaart. Toch kan men niet alles, wat daar staaat, compleet overnemen. Men moet
wiegen en kiezen. 
Informaties over de top van de  Ro-Ro-Groep zijn nuttig: over  de Rothschilds,
Rockefellers, Morgans, Morgenthau´s  , en hun samenhang met de  Killer-Koning
Attila  uit  de  geschiedenisboeken, van  deze  mensenbloed  drinkende  Hun  (Hun
betekent duivel), die Europa wilde veroveren, maar militair schipbreuk leed.  De
Rothschilds en Rockefellers zijn in directe lijn nakommelingen van de killer-king.
Zij hebben ook dezelfde erfelijke killer-ziekte in hun bloed en in hun hersenen als
Attila. Europa veroveren wilde Attila. Dat willen de duivels nog altijd. En nu is



het hen bijna gelukt. Als Guerillas zijn ze teruggekomen.  Door normaalburgers tot
nu toe niet waargenomen zitten ze in de machtsorganen, in de banken en in alles,
wat geld en macht betekent. En indirecte controle. Ze controleren /beinvloeden
zelfs  dat,  wat  je  eet,  via  supermarktketens,  die  ze  hebben  opgekocht.  Met
geldzaken,  doormengd  met  uitbuiting  en  bedrog,  bouwden  ze  hun  eerste
machtsbasis.  De  groepsnaam,  die  ze  erbij  hebben  benut  en  gedeeltelijk  ook
vandaag nog benutten,  was  een schuilnaam,  om ons  om de  tuin  te  leiden.  Ze
wilden en willen daarmee hun ware afkomst verduisteren: hun afkomst van de
mensenbloed  drinkende  Hun,  van  Killer-Koning  Attila  en  zijn  Hunnen-volk,
bekend  uit  de  geschiedenisboeken,  niet  vergeten  wegens  de  buitengewone
bloeddorst van deze mensenmonsters, erfelijk bepaald. Resultaat van een erfelijk
doorgegeven  aanlage  tot  ontwikkelingsstoring  in  de  hersenen.  Lichtpunt:
waarschijnlijk  kan  men  deze  ziekte  genezen,  nadat  ze  nu  ontratseld  is.
(www.wissenschaft.jaaaa.net)

Wat heel belangrijk is: de ontratseling van hun hersenziekte onthult hun zwakke
plekken. Ze zijn helemaal niet zo sterk als ze lijken. Altijd maken ze bepaalde
stomme  fouten,  omdat  ze  gedeeltelijk  kinderhersenen  hebben:  door
ontwikkelingsstoring  teruggebleven,  daarbij  een  bepaald  programma  in  hun
kinderhersenen ontspoord. Dit veroorzaakt a. hun mosterachtig gedrag: pijnigen,
pijnigen,  pijnigen,   doden,  doden,  doden,   en   b.  de  stomme  fouten  wegens
missende overzicht en wegens overdrijvingen, wanneer ze op lust jagen. Daar kan
men ze pakken. Gezonde mensen met hoge intelligentie zijn veel sterker. 

EEN CONTROLECOMMISSARIS STAAT DUS STERK IN ZIJN SCHOENEN,
ALS HIJ HUN ZWAKKE PLEKKEN KENT.
Het tweede, wat erbij moet komen: hij moet vele burgers in zijn rug hebben staan. 

Als  50.000 burgers achter  hem staan,  dan krijgt  zijn stem kracht.  Dan kan hij
verdachte machtspersonen dwingen, een DeC-test de doen, een test aan de nieuwe
6-kanaal-Computer-Detectief  DeC.  In  de  test  moet  de  verdachte  functionaris
gerichte vragen beantwoorden. Zijn kennis van manipulaties en misdrijven wordt
onderzocht,  en  zijn  kennis  van  meespelende  personen  en  collega´s.  Hele
wespennesten van bedriegers kunnen zo worden opgerold.
DeC werkt met een krachtige computer. Leugenaars vallen door de mand.  Dit
krachtige  controle-instrument  werd  door  universiteiten  ontwikkeld. Dit
instrument inzetten kunnen is een kwestie van macht. Met 10.000 burgers achter
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ons gaat dat al. Daar willen wij naar toe. Stap voor stap groter worden. 
  Nuttig  zijn  Internet-Informaties  over  de  geheime  koning  van  de  Attilas,  de
gladhaarige  Oost-´Joden´.  Nu  is  dat  (waarschijnlijk)  de  multimiljardair  Jacob
Rothschild, die de veroveringsactiviteiten lenkt en leidt. Eerder was dat (zeker)
David Rockefeller, in 3/2017 op leeftijd 102 gestorven. 
  Als muur tegen het nog verder voordringen van het Attila-monster hebben wij
controles nodig. En een test, die Attilas herkent. Wij hebben twee: de DeC-Test en
een DNA-Test. Deze tests moeten wij inzetten. 
  Omdat het Attila-Monster zich weert, van tests niets wil weten, moet een grote
groep van burgers tests doorzetten. Georganiseerd. 
 Aan de TOP van onze organisatie staat de ControleCommissaris CC. In zijn rug
staan vele duizend burgers. Dit bouwen wij stapjesgewijs op. Zodra wij er zijn
wordt het voor de Attilas moeilijk, zich aan de tests te onttrekken. Dan kunnen wij
ze van machtsposten wegruimen.   Een na de ander. 
  Als wij er zijn, dan zal naar voren komen, dat ze zwakker zijn dan ze lijken.Want
het zijn zieken. En gezonde mensen zijn sterker dan zieke.
 Tot vandaag heeft hen hun ziekte sterke voordelen gebracht. Aggressief, brutaal,
zonder remmen, zonder geweten, wel sluw verhuld, arglistig, konden ze over lange
tijdperioden heen veroveren en zich steeds verder uitbreiden. Zolang men ze niet
konde  herkennen,  lukte  dat.  Zolang  hun  camouflage  werkte,  lukte  dit.  DNA-
Techniek en Computer-Techniek doen hen nu de das om. Overigens ook Internet-
Techniek.  Kort  geleden  heeft  een  Rockefeller  in  USA  geklagd:  <the Internet
shouldn´t have been!>  Te laat!  Drie dassen: DNA-Test,  DeC-Test en Internet
met sociale  media,  waarmee wij  de Attila-duivels  kunnen boeien, die  oorlogen
organiseren en  mensenbloed drinken.  Boeien,  om  ze  dan  te  genezen.
Waarschijnlijk lukt dat. Want in hun zieke hersenen loopt een ontspoord aanvals-
en beschadigings-programma door, dat bij een normale ontwikkeling van 7 tot 10
loopt, niet ontspoord, en dan afgeschakeld wordt: het poetsen-bakken-programma
van kinderen. (Zo ziet  men  eens,  van welke  ´kleinigheden´  het  afhangen kan:
afgeschakeld of niet!)
Bij Attila-duivels draait het hele leven daarom, voor de anderen duivelse poetsen
te bakken, hen te bedriegen, uit te roven, oorlogen te organiseren (zoals nu aan de
periferie van Europa, om Europa met vluchtelingen te overspoelen). Dat heeft hen
voordelen gebracht: buit, rijkdom en land. Op onze kosten. Dat draaien wij nu fijn terug.
De CC (ControleCommissaris) organiseert dat.
Nu moeten nog meer burgers erbij komen, die de negatieve ontwikkelingen zien
en zich zorgen maken, die willen remmen, die het mensenbloed drinkende monster
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willen  stoppen.  Meer  burgers.  Stap  voor  stap  meer.  In  de  rug  van  de
ControleCommiaris staan en zijn stem gewicht geven!
Misschien gaat het ook heel snel. Want er is iets gaande:

Er is een prachtige nieuwe initiatieve: de energie- initiatieve. 
Tot nu toe 15.000 burgers hebben zich samengesloten – en het komen iedere dag
meer erbij – en een energie-commissaris gekozen. Die gaat nu vaart maken met
cheap clean energy, met Nederland fossielvrij. Omdat het de instanties wegens de
wespennest-corruptie constant niet lukt, omdat de xyz-industrie (wie dan precies?)
dwarsboomt, pakken de burgers het zelf aan. Omdat de olieindustrie (grotendeels
in handen van de genoemde Ro-Ro-krachten) haar tentakels laat spelen, lukt het de
verantwoordelijke  functionarissen  constant  niet.  Zoals  de  burgers  na  de  grote
stormvloed vroeger de Delta-Werken hebben opgericht, uit eigen kracht, doen wij
het nu weer zelf. Dat staat model.   www.energiecommissie.nl

Wat  wij  daaraan  hebben  toegevoegd  en  willen  uitbreiden  is  een
ControleCommissaris met macht en in actie: een krachtige persoonlijkheid, die
met 50.000 of 100.000 betrokken burgers in zijn rug de instanties op behoorlijk
functioneren  controleert,  de  politie,  het  Openbaar  Ministerie,  de  rechters,  de
regering en alles, wat macht betekent. Daarbij zal de ControleCommissaris van de
burgers samen met een team van vakmensen de functionarissen van de instanties
tal van vragen stellen, om een sherp beeld te krijgen van de processen. Als hij van
mening is,  dat  de antwoorden niet  kloppen,  gaat  hij  zijn tegenover met smart-
technology controleren: hem met de 6-kanaal-Computer-Detectief DeC testen. met
een snelle en krachtige specialcomputer. DeC is zo sterk, dat alle leugenaren door
de mand vallen. 

De ControleCcommissaris (CC) zorgt ervoor, dat de instanties schoon worden en
weer goed functioneren.
De Energie-Commissaris (EC) zorgt ervoor, dat wij snel – nog voor 2030 -  cheap
clean energy krijgen, dat het milieu zich herstelt en dat het klimaat terugkipt en
niet omkipt.
Beide  commissarissen  zijn  realisten  en  onderschatten  de  tegenstander  niet.  Zij
studeren  de  tegenstander  en  zijn  zwakke  plekken.  Zie  www.wetenschap-en-
lust.jaaaa.net , en dan pakken ze hem aan.  Beide samen zorgen ze ervoor, dat onze
kinderen en kindeskinderen weer toekomst hebben.

De weerwolf bijt met wetenschap.   Wetenschap heeft tanden.
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Tel. 06- 474 55 242  www.weerwolf.jaaaa.net  weerwolf@jaaaa.net 

De Weerwolf-groep bestaat al langer. Ze heeft het doel, zich samen geweldloos te 
weren tegen misdrijven van kwaadaardige groepen in de overheid. De activiteiten 
en experimenten van de Weerwolf hebben tot nieuwe inzichten geleid. Wij hebben 
echt experimenten gedaan. Wij hebben de zwakte van functionarissen gezien, die 
hun misdadige doelen alleen dan kunnen doorzetten, als ze nauwelijks op 
weerstand treffen. 
De belangrijkste inzicht is, dat vele criminelen in de overheid zieken zijn, met een 
bepaald ziektebeeld, dat wij nu duidelijk kunnen beschrijven. De ziekte verklaart hun
ster  kten en hun zwakten. Dus kunnen wij ze nu, op dit weten steunend, gericht aanpakken.

Dat heeft tot ControleCommissie en ControleCommissar geleid, gericht niet alleen
op zich weren, maar op ombouw van overheidsorganen: de zieke personen 
moeten er uit. Omdat ze zich verraden door lust-uitingen op de valse plekken, kan
dat (meer over lust:  www.lust.jaaaa.net ). Vele van onze experimenten waren erop 
gericht, verdachte functionarissen te contacteren en een beetje te provoceren, om 
hun opkomende emoties (lust-uitingen ja of nee?) te observeren. Lust op de valse 
plekken, bij schade, was dan bevestiging van de (erfelijke) lust-ziekte. EN 
COLLEGAS MET DEZELFDE REACTIES WAREN DAN MEESTAL OOK 
NIET VER TE ZOEKEN. ALLE SAMEN WESPEN IN EEN WESPENNEST:  
EEN RO-RO-NEST? WAARSCHIJNLIJK JA!  Een DNA-test kan de vraag snel 
beantwoorden. Attilas hebben een speciale marker in hun DNA. 
Sinds begin van dit jaar 2017 is er de verklaring van ´Het zogenoemde Boze, geval
2´. De bouwstenen van het mozaiek klikken goed in elkaar. Die goede verklaring 
maakt nu tal van acties mogelijk. 

Een voorbeeld van een (nog kleine) actie van Weerwolf en nu ControleCommissie 
en ControleCommissaris erbij beschrijven wij hier:  

Een criminele groep in de politie Delft werd in het zonnetje gezet via een serie van
advertenties in kranten. Wat bleek?: de TOP van de politie Delft speelde DODE 
MAN. Veel zwaker dan gedacht! Wie zwijgt, geeft toe. Nog weigeren ze, de DeC-
test te doen. Nog weigeren ze, de niet vervalste foto´s op tafel te leggen, de 
originalen, die de onschuld van de senior van 77 bewijzen. Ongelooflijk, maar 
waar – de daders verbergen de foto´s nog altijd. Sinds 2 jaar!! Ze willen hun 
ambtsmisdrijven verbergen. Een ControleCommissaris, met vele burgers achter 
zich, kan de ontspoorde agenten-groep blijven op de hielen zitten
en met DeC dwingen, kleur te bekennen.
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Wie een schuine toren wil zien, moet niet in ieder geval naar Pisa in Italie reizen.
Een indrukwekkende toren van deze soort vindt men ook in Delft: de toren van de
Oude Kerk in Delft staat duidelijk schuin. 

Voor welke andere een klein beetje schuine dingen moet men ook niet naar Italie? :

In  Delft  bestaat  een  grote  criminele  groep  in  de  politie.  Veiligheid  is  fictie,
zolang die er zit.
Klacht:  Politie boeit zwakke senior van 77 na duidelijk valse aangifte, gebruikt
tegen hem harde geweld, sluit  hem dan in een cel in.  Als de ingesloten senior
hartproblemen krijgt – als resultaat van  deze geweld en stress –  en om een arts
vraagt, komt in 5 uren geen arts. Wat was het doel?  Verrekken laten?   Moord?   
 www.weerwolf.jaaaa.net .  Wij weren ons. Tel. 06-474 55 242
Wakker worden! Verdachte agenten met nieuwe 6-kanaal-Computer-Detectief testen! 

Deze advertentie heeft CC in de krant gezet. De normale wegen van correctie van
onrecht hebben de criminele wespennesten dicht getimmerd. Dan even zo. Een CC
met burgers in zijn rug heeft mogelijkheden, die hij  vindingsrijk kan inzetten. De
criminele groep was verrast  en zwijgt.  Tegenacties  van deze soort  zijn ze niet
gewend. Dat was een klein voorbeeld. Er komt meer. Want wij zijn er nog niet.

Hier  gaat  het  om  zware  criminaliteit in  het  orgaan,  dat  criminaliteit  bestrijden
moet. Wakker  worden!  Verdachte  agenten  met  nieuwe  6-kanaal-Computer-
Detectief testen! Zo kunnen wij deze schuine kant van Delft recht trekken.

Bel  06-474 55 242, als je de `Burgervereniging ControleCommissaris`
wilt steunen of
lid wilt worden of
steun in je eigen zaak wilt krijgen.

E-mailen naar  ControleCommissaris@jaaaa.net  
of naar  weerwolf@jaaaa.net  of naar CC  @jaaaa.net  kan ook.

Op onze kosten heeft de zieke groep veroverd en buit gemaakt. Dat draaien wij nu
fijn terug. De CC (ControleCommissaris) organiseert dat.   www.CC.jaaaa.net .
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