
Basisplan van de Nazi/kartel Coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’

Hoofdstuk 2

WALTER HALLSTEIN:

Vooraanstaande Nazi
jurist – en hoofd 
architect van de
'EU Brussel'



Walter Hallstein (1901-1982)
Walter Hallstein was een vooraanstaande jurist betrokken bij de
juridische en administratieve opbouw van een Europa na WO II
onder bewind van de Nazi’s. Hallstein vertegenwoordigde een
nieuw soort van leden van de Nazi/kartel Coalitie. Opgeleid door
juridische leraren was het doel het "Verdrag van Versailles", scha-
devergoedingen die Duitsland kreeg opgelegd na de nederlaag van
WO I, te saboteren. In het begin van zijn loopbaan kreeg Hallstein
een speciale opleiding aan het ‘Kaiser Wilhelm instituut in Berlijn’.
Dit privé instituut werd hoofdzakelijk gefinancierd door het IG
Farben kartel om wetenschappelijke en juridische kaders te vor-
men voor de volgende poging van het kartel om Europa en de we-
reld te domineren.

Toen het Nazi bewind in 1945 ophield te bestaan, was het bewind
van hun medeplichtigen, het IG Farben kartel en haar opvolgers
BAYER, BASF en HOECHST net begonnen. Als een strategisch deel
van hun plan plaatsten zij – slechts 10 jaar nadat hun vorige po-
ging had gefaald – een van hun eigen mensen aan het roer van het
nieuwe ‘politburo’ in Brussel: Walter Hallstein.

Dit hoofdstuk bewijst dat de fundamenteel ondemocratische opzet
van de huidige ‘EU Brussel’ niet toevallig is. Hallstein, een voor-
aanstaande Nazi jurist – en expert betreffende het IG Farben con-
cern – werd gekozen vanwege deze bedrijfsbelangen om de eerste
president van de Europese Commissie te worden met een speci-
fieke opdracht: de ‘EU’ modelleren volgens de oorspronkelijke
plannen van de Nazi/kartel Coalitie om Europa te besturen mid-
dels een ‘Centraal kartel Kantoor’.

De belangen van het Olie en Farmacie kartel, zowel toen als nu,
is het tot stand brengen van één Europees kartel kantoor (lees: EU
in Brussel) met één raad van niet gekozen bureaucraten (lees: EU
commissie).
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Geen ander mens dan Hallstein heeft een grotere invloed gehad
op de hedendaagse structuur van de ‘EU’ en daarmede de visie
van het kartel op de toekomst van Europa. De feiten betreffende
Hallstein, zoals in dit boek vast gelegd, moeten de ontmaskering
van deze grondlegger openbaren.

Door de achtergrond van deze man te leren kennen, zullen de
mensen van Europa in staat zijn om de ware belangen en motieven
achter deze opzet van de ‘EU Brussel’, te doorgronden.

Meester van bedrog

81

Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist – en hoofdarchitect van de ‘EU Brussel’



De hoofdarchitect
van de huidige ‘EU Brussel’ 
Op 23 maart 1957 werd Hallstein een van de twaalf grondleggers –
de oorspronkelijke ondertekenaars – van het 'Verdrag van Rome', het
oprichtingsverdrag van de ‘EU Brussel’, dat hij had mede ontworpen.

Op 7 januari 1958 werd Hallstein door de politieke aandeelhouders
van het Olie en Farmaceutisch kartel, benoemd tot eerste President van
de zogenaamde Europese Commissie, het hoogste ambt van de Eu-
ropese Economische Unie (EEG) en voorloper van de ‘EU Brussel’.

In 1963 werd Hallstein benoemd voor een, tweede vijfjarige ter-
mijn als president van de EU Commissie. Als eerste koning van Eu-
ropa werd hij voorzien van een reusachtig "kasteel" het Berlaymont
gebouw in het centrum van Brussel. (zie foto hieronder)

Tien jaar lang, van 1958 tot 1967 voerde Hallstein het bevel over
een leger van duizenden bureaucraten – zonder enig democratisch
toezicht.

De politieke leiders van de 27 Europese naties, die het ‘Machti-
gingsverdrag van Lissabon’ tekenden bleven in gebreke om cruci-
ale vragen te stellen:

1. Wie ontwierp de ondemocratische opzet van de 
‘EU Brussel’ ?

2. Waar kwam de blauwdruk voor de opzet van de 
‘EU Brussel’vandaan?
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Met behulp van zijn leger gehoorzame knechten, voornamelijk be-
taald door het kartel en haar politieke aandeelhouders, modelleerde
Hallstein de ’EU’ volgens blauwdrukken, die twintig jaar eerder
door hem en zijn medeplichtigen waren ontworpen voor een Eu-
ropa onder Nazi/IG Farben bewind.

51 jaar later, op 1 december 2009 legde het zogenaamde ‘Lissabon
Verdrag’ de hoofdpunten van Hallsteins ontwerp voor de ‘EU Brus-
sel’ vast en daarmede werden de hoofdpunten van het Nazi/kartel
basisplan aan Europa opgelegd.

Bij het begin van de 21e Eeuw als gevolg van
de historische onbekendheid:

• Door het ondertekenen door 27 Staatshoof-
den van het Verdrag van Lissabon, onderte-
kenden zij een ‘Machtigingswet’.

• Overeenkomstig aan 1933 offerden zij demo-
cratie op en openden de deuren voor een be-
wind over Europa door dezelfde bedrijven
kartels, die WO II gefinancierd hebben.

Het nieuwe plan van het kartel om het beheer over Europa in han-
den te krijgen was eenvoudig: Benoem een “koning”, geef hem een

kasteel en duizenden bureaucraten en verdoezel deze
constructie alsof het een democratisch model is.

Dankzij dit boek wordt deze oplichterij blootgelegd
en mag dit niet langer meer uitgevoerd worden.
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Voor en gedurende WO II was
Hallstein lid van officiële Nazi
organisaties

Als onderdeel in de opbouw van hun dictatorschap in WO II, zorgde
de Nazi/IG Farben coalitie ervoor om ook hun ideologische opstel-
ling van de belangrijkste sectoren van de maatschappij op een lijn
te krijgen. Eén van de belangrijkste sectoren was die van de juridi-
sche beroepen, die gebruikt werd om het dictatorschap een wettige
basis te geven. In 1933, direct na de greep naar de macht werd de
BNSDJ [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen = Bond van
Nationaalsocialistische Duitse Juristen] opgericht. In 1936 werd deze
organisatie omgezet in de beruchte Nazi bond van Rechtenbescher-
mers [Rechtswahrer]. ‘Rechtsbeschermer’ was de Nazi geheimtaal
voor het systematisch vernietigen van het democratisch wetsysteem
en te vervangen door de Nazi/Fascistische dictatoriale wet. 
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Prof. Dr. jur. Walter Hallstein Rostock 30 september 1935

Stephan Str. 15

Aan de [Nazi] regeringsvertegenwoordiger bij de Universiteit

R o s t o c k

Met referentie aan mijn eed bij aanstelling verklaar ik:

In de tijd na de oorlog [WO I, dus na 1918] was ik lid van de vol-

gende organisaties:

gedurende mijn tijd als assistent jurist [Referendaris] 

behoorde ik tot het Referendaris Genootschap van het 

[Nazi] Rijk,

als professor behoorde ik tot het genootschap van Duitse 

Universiteiten van het [Nazi] Rijk.

Heden ben ik lid van het Genootschap van Nationaal Socialistische

Beroeps Juristen [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen,

BNSDJ], het ‘Nationaal Socialistische Leraars Genootschap”[Natio-

nalsozialistischer Lehrerbund, NSLB] en de lectoren.

Hallstein was lid van zowel
de BNSDJ als de beruchte
Nazi ‘Rechtswahrer Orga-
nization’. Lidmaatschap
van deze organisatie was
beperkt tot die personen,
die een onvoorwaardelijke
steun gaven en deelnamen
aan de invoering van de
Nazi ideologie en planning
voor de verovering van de
wereld door de NAZI/IG
Farben coalitie.
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De officiële speld van de Nazi ‘Rechts-
wahrer’ {wetsbeschermers] organisatie
met de Nazi Swastika in het midden.
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Hallsteins belofte – onder ede – voor zijn ondersteuning aan de Nazi
ideologie en doelen bevorderde zijn academische loopbaan. Op 18
mei 1936, slechts acht maanden na zijn eed van trouw aan de Nazi’s,
werd Hallstein aangesteld als ‘Decaan van de Faculteit voor Rechten
en Economie’ aan de Universiteit van Rostock in Nazi Duitsland.
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De Nationaalsocialistische Alliantie

van de Beschermers van de Wet

“De Nationaal Socialistische Alliantie van Be-

schermers van de Wet (NSRB) is verantwoor-

delijk voor de beroepsmatige organisatie van

het [Nazi] Duitse juridische beroep. Het wordt

geleid door de Minister Dr. Frank (1), de leider

[‘Reichsleiter’] van de Rijks Juridische Dienst

[‘Reichrechtsamt’ dat is de voedingsbodem

van de Nazi Terreurwetten] van de Nationaso-

cialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP)

[d.w.z. de officiële Nazi partij].

Vanwege haar toonaangevende posities is de

NSRB verbonden met de centrale kantoren

van het Juridische Kantoor van de NDSAP. Op

die manier is het ervan verzekerd dat de pro-

fessionele activiteiten overeenstemmen met de

wens van de NDSAP [Nazi partij] – en daar-

enboven met het leiderschap van de [Nazi]

Staat. Aldus heeft de verbinding van de NSRB

met de [Nazi partij] NSDAP een solide basis.”

1 Frank, de hoogst geplaatste jurist van de Nazi’s werd op

17 October 1947 veroordeeld tot de doodstraf wegens oor-

logsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door het Oor-

logsmisdaden Tribunaal te Neurenberg.

Hallstein – ‘Beschermer’ van de Nazi wetten
Het Genootschap van Nazi “Wetsbeschermers” was één van de pei-
lers van het Nazi terreur regime. De taken en de verantwoordelijk-
heden waren vastgelegd in de officiële ‘Handelingen van het NS Wet
Beschermers Genootschap’ [Schriftenreihe des NS-Rechtswahrer-
bunds] volume 5, 1938, zoals hieronder wordt beschreven::
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De Rector

van de Universiteit van Rostock

Rostock, 18 mei 1936 

Gezien het gezag, dat mij is gegeven door de Rijksminis-

ter van Onderwijs, stel ik U bij deze aan tot Deken van de

Faculteit Rechten en Economie. Ik verzoek U mij te infor-

meren wie U aanstelde als Uw plaatsvervanger.

Heil Hitler!

De Rector

De Heer 

Prof. Dr. H a l l s t e i n

Alhier  [Rostock]
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Na de nederlaag van Nazi/IG Farben bestond een van de eerste
taken van de mensheid er uit, de verantwoordelijken te straffen en
zich te verzekeren dat dergelijke misdaden nooit meer zou voor-
doen. De Geallieerden ondervroegen onder anderen de leiders van
de Duitse openbare diensten – met inbegrip van universiteitsperso-
neel en docenten – naar hun Nazi verleden. Hieronder is een kopie
van de officiële ondervragingslijst van Hallstein in 1945 (uittreksels).

Na de nederlaag van de Nazi’s in 1945
leed Hallstein aan acuut geheugenverlies
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Dit document getiteld ‘Persoonlijke Vragenlijst voor Universiteits Amb-
tenaren’ werd door Hallstein persoonlijk ingevuld. In deze officiële
vragenlijst ontkent Hallstein opvallend enige bemoeienis met het Nazi
regime – behalve als normale toeschouwer. Geheel in tegenspraak
met zijn openbare gegevens – met inbegrip van zijn gezworen trouw
aan de Nazi Partij in 1936 – ontkende hij ooit lid van enige Nazi
organisatie geweest te zijn dan wel promotor van hun ideologie.

De onbeschaamde leugens van Hallstein over zijn Nazi verleden
in officiële documenten betekenen niets anders dan meineed. Ge-
durende tientallen jaren leek hij er mee weg te kunnen komen.
In 1957 zou de “Juridische frontsoldaat” [ Een zelfportret van Hall-
stein in 1939] aangesteld worden om de volgende poging tot do-
minering van Europa door het kartel te coördineren middels het
nieuwe Centrale kartel Kantoor de ‘EU Brussel’.

Nu, een halve eeuw later, valt het Hallstein sprookje als grondleg-
ger van een democratisch Europa in duigen en daarmede de gehele
opzet van de ‘EU Brussel’.

Vertaling van het officiële Ondervraging Bewijsstuk van Hallstein uit 1945, onder

ede afgenomen als Onderdeel van het Geallieerde ‘De-nazificatie Programma’

Name: Hallstein

Leeftijd: 44

Beroep: Jurist

2. Bent U vanaf 1933 lid geweest van:

....

d). Een politieke organisatie binnen de Universiteit? Nee.

(wanneer ja, geef ons de volledige infomatie.)

12. Hebt U sinds 1933 in het openbaar redevoeringen gegeven, of buiten 

Universitaire werk (zoals radio, leger, Nazi opleidings instituten?) Nee.

13. Hebt U naar Uw beste weten ooit medegewerkt aan

a) verspreiding van Nazi of gelijkwaardige ‘racistische’ Ideeën (met inbegrip 

van racistische opleidingen en rassenhaat)? Nee.

b) Verspreiding van racistische en anti democratische ideeën? Nee.

c) Vijandigheid opgewekt of verachting tegen de verenigde naties van de wereld? Nee.

d) Militairistisme verspreid, met inbegrip van Groot Duitsland 

en Duitse imperialis tische ideeën? Nee.
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Hallstein – officiële Nazi Staatsonderhandelaar
In mei 1938, toen de Nazi macht ste-
vig in Duitsland verankerd was, bracht
Hitler een staatsbezoek aan Italie, de
andere fascistische natie in Europa.
Minder dan een jaar voor de Nazi/IG
Farben coalitie WO II zou starten,
maakte Hitler en Mussolini afspraken
voor een Europa onder hun bewind.
Dit officiële Nazi Staatsbezoek markeert
het begin van gezamenlijke voorberei-
dingen voor WO II in sleutelgebieden
– met inbegrip van invoering van dic-
tatoriale wetten in heel Europa – tussen
de fascistische regeringen van Italië en

Duitsland. Met het oog daarop werd een binationale commissie ingesteld
met de naam ‘Werkgroep voor Duits-Italiaanse Wettelijke Relaties’ [‘Ar-
beidsgemeinschaft für Deutsch-Italienische Rechtsbeziehungen’]

Het voornaamste doel van deze groep was om een wettige basis te
leggen voor het bewind van de fascistisch/IG Farben coalitie over
Europa, dat in werking zou treden als Duitsland en Italië de rest
van het continent aan het militaire juk had-
den onderworpen. Voornaamste gespreks-
punten waren de ‘bescherming van het
intellectueel eigendom’ [d.w.z. de uitbrei-
ding van patenten, speciaal die van het IG
Farben kartel] en ‘bescherming van het ras’
[het codewoord voor de bevestiging van het
Arische ras als leiders van de wereld].

Slechts enkele weken na het bezoek van Hitler
in 1938, had de eerste bijeenkomst van deze
groep van fascistische/Nazi juristen plaats in
Rome. Eén van de juridische experts die Nazi
Duitsland vertegenwoordigde bij deze offici-
ële onderhandelingen over hoe de Nazi’s en
de fascisten het veroverde Europa zouden be-
sturen was: Walter Hallstein.

Vanaf 21-25 juni 1938 verte-
genwoordigde Hallstein de
Nazi regering tijdens Staats
onderhandelingen met het
fascistische Italië over een
juridisch raamwerk voor
een geheel Europa omvat-
tend dictatorschap onder
het bewind van de Nazi/IG
Farben kartel coalitie.
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Op 9 mei 1938 werd Hitler ver-
welkomd door ‘Il Duce’ Musso-
lini op het station van Rome.
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In de lente van 1939 werden enkele resultaten van de officiële onder-
handelingen bekend gemaakt:

Walter Hallstein was in de zomer van 1938 niet slechts een functiona-
ris van het Nazi regime, die deel nam aan onderhandelingen op hoog
niveau tussen twee fascistische staten. In feite was hij een belangrijke
juridische en politieke strateeg met betrekking tot de plannen van de
Nazi/kartel coalitie om een dictatoriaal raamwerk vast te stellen voor
een Europa onder bewind van het kartel.

Van de ‘Werkgroep voor Duits-Italiaanse Relaties’ tijdens haar bijeenkomst
in Wenen van 6 - 11 maart 1939 zijn deze stellingen [Thesen]:

• Elk volk als een levende gemeenschap zijnde, moet het rassenvraagstuk
[Rassenfrage] in overeenstemming met haar geestelijke en ras karakteris-
tieken [geistig und rassischen Eigenart] oplossen. Op basis hiervan eisen
het Nationaal Socialisme en het Fascisme beiden het recht op om de Eu-
ropese cultuur te verdedigen en te perfectioneren.

• De wettelijke organisatie van de dictatoriale Staat [Führerstaat] heeft de
taak om de integriteit, de gezondheid en de racistische gezondheid [Erbge-
sundheit] van het volk te beschermen. … Het is de taak van het Nationaal
Socialisme en het Fascisme om het racistische bewustzijn voortdurend te
versterken door diepgaand geestelijke en morele opvoeding [geistige und
sittliche Erziehung].

• Het [opper] ras moet in het bijzonder beschermd worden tegen het Joodse
ras [Judentum] door het voor altijd uit de gemeenschap [Volksgemein-
schaft] te elimineren ten einde te voorkomen, dat het Joodse ras enige in-
vloed uit kan oefenen op het leven in beide naties [Duitsland en Italië].

• De universele en cosmopolitische ideologieën van wereldverovering [Welt-
herrschaftsplänen] van het Joodse ras worden tegengewerkt door de ondub-
belzinnge principes van het Duitse en Italiaanse volk, zoals vastgelegd in
de Wetten van Nürnberg op 15 september 1935 [Duitsland] en door beslis-
singen van de Fascistische Grote Vergadering op 6 October 1938 [Italië].

Benadrukkingen en verklaringen tussen haakjes toegevoegd.
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Nazi/kartel juristen beramen 
de toekomst van Europa
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

Hallstein – Architect 
van een nieuw Europa

De stad Rome heeft een specifieke
rol gespeeld in de geschiedenis van
Europa in de 20e Eeuw. In juni 1938
was deze stad de gastheer voor een
internationale conferentie van juridi-
sche en politieke aandeelhouders
van het kartel. Onder de dekmantel
van ‘juridische werkgroep’ kwamen

zij tezamen om de basis te leggen voor het dictatoriale raamwerk
voor Europa onder het bewind van het kartel. Het belang van deze
‘werkgroep’ werd onderstreept zowel door de beslissingen, die wer-
den aangenomen als door de lijst van deelnemers. De Hallstein
groep werd aangevuld met enkele hoogst geplaatste Staats functio-
narissen – waaronder de Nazi Minister Hans Frank (vanwege zijn
oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld in 1947) – en ondersteund
door de gedachten van Hitler en Mussolini. In 1945 realiseerden de
kartel-plannenmakers voor de verovering van Europa zich, dat de
Nazi/Fascistische militaire marionetten de oorlog hadden verloren.
Voor de kartel belangen was dit niet meer dan de hik. In oorlogs-
misdaden ‘Tribunaal te Nürnberg’ werden de militaire marionetten
veroordeeld als de schuldigen. In tegenstelling daarmee werden
Hallstein en andere juridische en politieke experts voor de verove-
ringsplannen op een misleidende manier aan het onwetende pu-
bliek voorgesteld als de democratische ‘grondleggers’ van een nieuw
Europa – met haar hoofdvestiging in Brussel. Toen Hallstein aan het
einde van 1938 Rome verliet na beëindiging van de ‘Veroverings
Conferentie’ kon hij niet vermoeden, dat hij 19 jaar later naar deze
stad zou terugkeren met dezelfde missie. Op 25 mei 1957 onderte-
kende hij de ‘Verdragen van Rome’, die hij als belangrijkste juridi-
sche architect had voorbereid. Met zijn handtekening onder deze
‘verdragen’ volbracht hij zijn opdracht, die hij in 1938 had ontvan-
gen: de onderwerping van Europa onder het bewind van het Olie
en Farmacie kartel nu via de EU in Brussel. Maar laten wij terugke-
ren naar 1938. Aan het eind van dat jaar gebeurde er iets, dat het
uiteindelijke doel van de Nazi/kartel coalitie niet alleen overheersing
van Europa maar de gehele wereld binnen hun bereik bracht.
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Onder het bewind van de Nazi/kartel coalitie

IG FARBEN (BAYER, BASF, HOECHST)

De plannen in 1938 van het Olie en Farmaceutisch kartel
voor de verovering van Europa

Militaire veroveringsplannen Politieke veroveringsplannen

Van plannen naar brute
werkelijkheid

1936

1940 1938

1938

1939

1940

1940

1940
1941

1941

1940

1941

1941

1941

1941

De verovering van Europa 
door de Nazi/kartel 
coalitie
(Landen, die werden bezet 
direct na de conferentie 
in Rome)
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Het begin van de nucleaire eeuw
De jaarwisseling van 1938/39 markeerde een keerpunt in de ge-
schiedenis van de mens. Al geruime tijd was er een wetenschappe-
lijke race om de structuur van atomen en hun enorme kracht te
ontraadselen. Laboratoria in Frankrijk, Groot Brittannië, de Ver-
enigde Staten, Duitsland en andere landen probeerden enkele jaren
deze strijd te winnen om vervolgens de nucleaire energie toe te
passen voor commerciële en militaire doeleinden.

Op 10 december 1938 ontving de Italiaanse natuurkundige Enrico
Fermi de Nobelprijs voor Natuurkunde als erkenning voor zijn pio-
nierswerk in dit kritieke wetenschappelijke veld – daarmee de on-
derzoek activiteiten in nucleaire natuurkunde en chemie verder
aanwakkerend.

Slechts een week later op 17 december 1938 voerden de Duitse che-
micus Otto Hahn en zijn medewerker Fritz Strassmann experimen-
ten uit in het Kaiser Wilhelm Insituut te Berlijn, Duitsland. Op die
dag ontdekten zij, dat door uranium atomen te beschieten met kleine
deeltjes (neutronen) als gevolg had, dat het grote uranium atoom ge-
spleten werd in twee kleinere atomen – waarbij een enorme hoe-
veelheid energie vrij kwam. Atoomsplitsing was uitgevonden.

De derde wetenschapper die voor vele jaren nauw bij dit onder-
zoek betrokken was kon op die dag niet aanwezig zijn. Zes maan-
den eerder was zij gedwongen Duitsland te verlaten en naar
Stockholm (Zweden) te emigreren vanwege haar Joodse afkomst.
Hahn en Strassmann dienden hun baanbrekende ontdekking op 22
december 1938 in bij het vooraanstaande Duitse wetenschappelijk
tijdschrift ‘Naturwissenschaften’ (Natuurwetenschappen), die het
onmiddellijk publiceerde op 6 januari 1939. 

Gedurende de eerste dagen in januari 1939 zou de wetenschappe-
lijke gemeenschap in Duitsland, Europa en daarbuiten leren, dat de
wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. De ontdekking van atoom-
splitsing, het vrijkomen van enorme hoeveelheden nucleaire energie
en haar toepassing voor militaire doeleinden zou het geopolitieke
gezicht van de aarde veranderen: Die landen, die atoomsplitsing
konden beheersen zouden over de wereld kunnen heersen.
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8 weken die de loop van de 
geschiedenis veranderden

Hierboven: Otto Hahn, Lise Meit-
ner in het laboratorium van het
Kaiser Wilhelm Instituut. 
Rechts: De wetenschappelijke 
publicatie, over kernfusie op 
6 januari 1939.
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In het begin van januari 1939 had de wetenschappelijke wereld ken-
nis genomen van het ontstaan van het nucleaire tijdperk. Maar hoe
stond dat met de politici, de wetgevers, de media en het gewone pu-
bliek in het algemeen? Realiseerden welke dramatische gevolgen dit
zou kunnen hebben op de wereld? Niets kan dit beter illustreren dan
het gedetailleerd rapport over deze ontdekking in de ‘New York Times’
van 30 januari 1939. Op die dag, nog geen vier weken na de eerste
publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift werden de experimen-
tele resultaten van het team van Dr. Hahn bevestigd door de Columbia
Universiteit in New York en door andere onderzoek instituten. De
‘New York Times’ een krant – niet algemeen bekend als sensatiekrant
– beschreef de ontdekkingen als “Tijdperk bepalend”.

Het rapport laat geen twijfel bestaan over de potentiële militaire
betekenis van deze ontdekking: “Het splitsen van het uranium
atoom in twee delen, elk bestaande uit een gigantische atoom ka-
nonskogel’ met de kolossale energie van 100.000.000 elektro-volts,
is de grootste hoeveelheid atoom energie, die tot nog toe op aarde
door de mens is vrij gemaakt.” De gedetailleerde beschrijving van
de ontwikkeling van twee neutronen ‘kogels’ uit ieder gespleten
uranium atoom maakte onmiddellijk de mogelijkheid van een ket-
tingreactie duidelijk hetgeen ook door alle lezers van de New York
Times werd begrepen.
Het artikel beschrijft de kritische stappen zoals bij dit onderzoek
door Otto Hahn en Liese Meinert in het Kaiser Wilhelm Instituut in
Berlijn waren ondernomen. Wat het artikel echter niet vermeldde
was het feit, dat dit onderzoek bij deze privé instelling voornamelijk
werd gefinancierd door het IG Farben kartel, hetzelfde bedrijven
kartel, dat de groei van de Nazi’s had gefinancierd en actief bezig
was de Nazi/IG Farben coalitie voor te bereiden op militaire we-
reldverovering.

Maar het IG Farben kartel had niet alleen geïnvesteerd in de ont-
wikkeling van wapen technologieën voor hun wereld verovering.

De wereld neemt kennis van het 
nucleaire tijdperk
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The New York Times
January 31, 1939

Excerpts from the report 
published in the New York Times on January 31, 1939
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

In 1918 had het kartel haar eerste poging tot wereldoverheersing ver-
loren – WO I – en haar militaire marionet Keizer Wilhelm II, was ge-
dwongen af te treden. Niet echter het gilde van ondersteuners van
WO I, namelijk BAYER, BASF, HOECHST, wiens handelswaar – ex-
plosieven en gifgassen – deze verwoestende oorlog hadden gedre-
ven. Deze maatschappijbelangen, na 1925 werkend onder de naam
van het IG Farben kartel verzamelden hun krachten voor een vol-
gende poging tot wereld verovering.

Het kartel veranderde een particulier academisch instituut – saillant
detail: vernoemd naar de afgetreden Keizer Wilhelm – in een oplei-
dingscentrum voor haar kaders voor de toekomstige pogingen tot we-
reldverovering. IG Farben financierde niet alleen Otto Hahn’s
onderzoek, maar ook de opleiding van technocraten aan het KWI
voor Internationaal en Vergelijkend Recht. Verscholen achter deze
codenaam financierde het kartel de strategische ontwikkeling van het
wettelijk raamwerk, dat nodig was om de onderdrukte wereld te be-
sturen. Eén van de technocraten, die hier tussen 1927 en 1929 een
speciale opleiding kreeg was Walter Hallstein.

De militaire en politieke strategische voorberei-
dingen voor wereldoverheersing door het kartel 

Hierboven: Het Kaiser Wilhelm Instituut voor Chemie in Berlijn waar atoom-
splitsing werd ontdekt. Rechts: IG Farben directeur Carl Bosch, die President
van het Kaiser Wilhelm Genootschap werd in 1937. IG Farben financierde de
Kaiser Wilhelm Instituten voor Chemie en Internationaal Recht – als voorbe-
reiding voor een nieuwe poging van het kartel om de wereld te domineren.
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Kaiser Wilhelm Instituten (KWI)
BAYER, BASF, HOECHST – na 1925 optredend als het IG Farben kartel –
financiert dit instituut als een opleidingscentrum voor de volgende twee

pogingen tot wereldverovering.

KWI voor Chemie
Otto Hahn

Wereld ‘Rijk’
kartel regeert over Europa en de

wereld door:

• Supranationale overheid

• Centraal kartel Hoofdkwartier

• Dictatorschap via rechtspersonen

• Nucleaire dreiging

KWI voor Inter-
nationaal Recht
Walter Hallstein

Nucleaire wapen-
technologie voor
wereldverovering

Opleiding van eliten voor de nieuwe 
wereldverovering

Gebaseerd op het grootste aantal patenten van de enige naamloze vennoot-
schap ter wereld, maakt het Duitse kartel plannen om de wereldmarkten te
veroveren in chemicaliën, petrochemicaliën en farmaceutische producten.

Duits Chemisch kartel
BAYER / BASF/ HOECHST

1914 - 1918 Wereldoorlog I
De Duitse Keizer Wilhelm en het Duitse leger wordt “opgedragen” deze
plannen voor wereldverovering uit te voeren. BAYER/BASF leveren de ex-
plosieven en de chemische wapens. Het plan faalt. De Keizer moet aftre-

den – het kartel gaat door.
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

Op 23 januari 1939 gaf Hallstein, toen decaan
van de faculteit van rechten en economie van
de universiteit van Rostock, Duitsland, een re-
devoering over de juridische herstructurering
van Europa. Zijn redevoering, die het best om-
schreven kan worden als de ‘Veroveringsrede-
voering’, was onderdeel van de mobilisatie
door het Nazi regime en hun deelgenoten, het
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben. 

Het tijdstip van deze redevoering was veelbetekenend. Slechts tien
maanden daarvoor, op 12 maart 1938 hadden de Nazi’s Oostenrijk
geannexeerd – slechts 3 maanden voor de rede van Hallstein – had-
den de Nazi’s een deel van Tsjechoslowakije – het Sudetenland (Bo-
hemia, Moravia) in bezit genomen door te dreigen met oorlog als
hun aanspraak op die grondgebieden niet werd ingewilligd. Tijdens
een internationale conferentie in München – op 29/30 september
1938 – had Hitler de wereld gerustgesteld dat met de annexatie van
het Sudetenland zijn aanspraak op gebiedsuitbreiding voldaan zou
zijn. Niets was minder waar. Het voornaamste, het aanbreken van
het nucleaire tijdperk en het monopolie, dat zij daarop meenden
te hebben, moedigde de Nazi’s aan hun plannen voor wereldver-
overing te bespoedigen. De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein laat
geen twijfel bestaan, dat hij op de hoogte was van de plannen en
de onderwerping van Europa – en later de gehele wereld onder het
volstrekte economische, juridische en economische gezag van de
Nazi/IG Farben coalitie –. In zijn rede beschreef hij specifiek de ge-
plande verovering van Europa als een economische gebeurtenis met
onvoorstelbare gevolgen.

Deze redevoering weerspiegelt het probleem waarmee de Nazi’s
worstelden in januari 1939 – slechts zeven maanden voor de aan-
vang van WO II. Hallstein en andere Nazi propagandisten moesten
de Duitse elite voorbereiden en motiveren voor een oorlog. Echter
zij mochten zich niet openlijk over hun oorlogsplannen uitspreken.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein: De toekomst
van Europa onder Nazi/IG Farben bewind
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De plaats waar Hallstein zijn
propaganda redevoering gaf:
'Mahn en Ohlerichs Keller',
Doberaner Str. 21 te Rostock.
Het is heden nog een bekende plek.

U moet zich eens voorstellen deel uit te maken van dit akelig
decor meer dan 80 jaar geleden. Een koude winteravond in ja-
nuari 1939. IJzige temperaturen hebben de Duitse havenstad
aan de Oostzee in hun greep. Sneeuw en ijs bedekken de stra-
ten en de lucht is donker.

Plotseling wordt de stilte doorbroken. De hoofdstraten in de bin-
nenstad lijken te bewegen, de kinderkoppen weergalmen de
spijkerlaarzen van soldaten, bruinhemden en Nazi functiona-
rissen. Zij mengen zich naadloos met de plaatselijke politici,
professors van de universiteit en studenten, allemaal gekleed
in statige kleding, waarmee het belang van deze bijeenkomst
wordt versterkt. De Nazi elite is op weg naar een van de groot-
ste vergaderzalen in de stad: ‘Mahn & Ohlerichs Keller’, de eve-
nementen zaal van de plaatselijke brouwerij.

De belangrijkste spreker van deze avond is de 38 jaar oude pro-
fessor in de rechten van de universiteit van Rostock: Walter
Hallstein. Zijn redevoering, die u op de volgende bladzijden
kunt lezen, zal uw mening over de’EU Brussel’voor altijd ver-
anderen.



Het feit dat de lezing van Hallstein niet zomaar een bijeenkomst
van de Universiteit was, maar een officiële bijeenkomst van de Nazi
Staat wordt bewezen door de aanwezigheid van de Duitse Minister
van Staat, Dr. Scharf – de vertegenwoordiger van Hitler in de Rege-
ring van de deelstaat Mecklenburg.

Het bovenstaande artikel uit het officiële Nazi nieuwsblad ‘Nieder-
deutscher Beobachter’, dat de volgende dag werd gepubliceerd ,
24 januari 1939, rapporteert de lezing van Hallstein en alle Staats
evenementen daaromheen. 

De vertaling van dit krantenartikel wordt vastgelegd op de volgende
bladzijde. Verklarende tekst tussen haakjes en accenten zijn toege-
voegd.

Kopie van het originele krantenverslag over de redevoering van Hallstein geti-
teld: ‘Groter Duitsland als Wettige Eenheid’. Dit ooggetuigeverslag van de Nazi
propaganda gebeurtenis werd de volgende dag gepubliceerd in de ‘Nederduitse
Waarnemer’[ Niederdeutscher Beobachter], 24 januari 1939.
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Groter Duitsland als een juridische eenheid

Avondlezing van de universiteit van Rostock

Spreker Professor Hallstein

Rostock, 24 januari 1939

Gisterenavond vond een avondlezing

plaats in de “Mahn & Ohlerichs Kel-

ler’. Prof.Dr. Ruickholdt, Deken van

de universiteit had de uitnodiging uit-

gestuurd. In zijn openingsrede ver-

welkomde hij de Minister van [Nazi]

Staat Dr. Scharf, vertegenwoordigers

van de Nazi partij en haar organisa-

ties, van de Whermacht [Nazi Leger],

de “Reichsarbeitsdienst” [Rijks Ar-

beids Dienst, de Nazi Vakvereniging],

de Stad [Rostock] alsook vertegen-

woordigers van de afdeling van

Koophandel en de studenten. Ruick-

holdt sprak de hoop van de universi-

teit uit, dat de avond zou bijdragen

aan het vertrouwen en het begrip van

het volk in de universiteit want, on-

danks dat het een oude instelling is

die kan terugblikken op een lange ge-

schiedenis en tradities, staat deze niet

ver af van de dagelijkse gang van

zaken. De grote waardering van de

Führer [Hitler] voor de Duitse uni-

versiteiten als de dragers van een

waardevolle traditie kon worden op-

gemaakt uit het feit, dat tijdens de

“Kulturtagung” [cultuur conferentie]

de rectoren in hun historische gewa-

den de samenkomst in Nürnberg

[“Reichsparteitag”] in 1938 bij

woonden zei Ruickholdt.

De spreker voor die avond was
Dr. Hallstein, professor in de
Rechten, die bijzonder veel erva-
ring heeft opgedaan in Europese
juridische politiek door zijn verge-
lijkend onderzoek. Hij besprak de
kwestie van de vereniging van het
“Ostmark” en het Sudetenland.
[d.w.z. de annexatie door de Nazi’s

van Oostenrijke en grote delen van

Tsjechoslowakije].

De grondige uiteenzettingen van de

professsor werden beloond met veel

applaus. Een sociaal samenzijn

rondde de avond af. Behalve de Mi-

nister van Staat bevonden zich onder

de eregasten Majoor Volgmann, de

[Nazi] garnizoenscommandant, Kolo-

nel Lieb, “Generalarbeitsführer” [de

op drie na hoogste rang in de Nazi

Rijks Arbeidsdenst], Schroeder, een

vertegenwoordiger van de “Kreislei-

ter” [Nazi districtsleider], “Kreisorga-

nisationsleiter” [hoofd van de Nazi

districtsorganisatie]Degner,“SA-

Oberführer” [SA Brigadier] Behnert,

Commissaris van Politie Dr. Sommer,

[Nazi] directeur Generaal Dr. Beghol-

ter, [Nazi Wehrmacht] Luitenant Ko-

lonel von Bleffingh te Warnemünde

[district Rostock]. 
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

Hallstein en de Nazi ‘Newspeak’

In het hele hoofdstuk zal het begrip ‘Nazi/kartel Coalitie’ worden
gebruikt om het afgrijselijke ‘huwelijk’ te beschrijven, tussen het
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben en hun Nazi handlangers,
die, gezamenlijk het doel hadden om de wereld te veroveren en
te overheersen. De uitdrukking ‘Coalitie’ en ‘Huwelijk’ werden ge-
bruikt gedurende het Oorlogsmisdaden Tribunaal te Nürnberg om
de verwevenheid tussen het Olie en Farmaceutisch kartel en de
Nazi’s aan te duiden in hun voorbereiding en het veroorzaken van
WO II.

De ‘Veroverings Rede’ op 23 januari 1939 was onderdeel van de
mobilisatie campagne in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

Om hun agressieve plannen te verbergen – en om het verrassings-
element te behouden – perfectionneert de Nazi/kartel coalitie de
kunst van misleiding. Walter Hallstein was een van de ‘Meesters van
Bedrog’ in de Nazi propaganda campagne die leidde tot WO II.

Nu het bekend is gemaakt, zal de rede van Hallstein een klassiek
voorbeeld zijn van hoe de Nazi/kartel propaganda makers de hele
wereld bedrogen betreffende hun werkelijke bedoelingen. De ‘Ver-
overingsrede’ van Hallstein zal door generaties van studenten in
geschiedenis, politiek, juridische en andere disciplines bestudeerd
worden.

De publicatie van deze redevoering door ons dient niet alleen om
de belangen van Hallstein bloot te leggen, maar stond hij daarmee
ook aan de basis van de huidige EU. Een waarschuwing voor ko-
mende generaties om waakzaam te blijven voor woorden van de
hedendaagse politiek.
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Circilaire No. 1/39

Ik nodig alle ‘Herren Kollegen’ [alle Professors en assistenten lectoren van de
universiteit] uit naar de Mahn & Ohlerich Kelder, Doberaner Str. 21 op maan-
dag 23 januari 1939 om 20.30 uur voor de lezing van de ‘heer collega Hallstein’
over het onderwerp

“De Juridische Eenheid van Groter Duitsland”

Met het verzoek er na deel te nemen aan de ‘bier avond’.

Ik verwacht de aanwezigheid van alle collega’s die avond en zal het op prijs
stellen als u om 20.15 uur aanwezig zal zijn om de gasten te verwelkomen
[Nazi elite].

Zeestad Rostock, 10 januari 1939.

De rector – Ruickholdt.

Avondkleding of uniform [vereist]
Antwoord – ook in geval van niet deelneming – 
Gewenst middels de bijgaande kaart voor 14/1/39

“Avondkleding of [Nazi] Uniform”
Zelfs enige weken voor de lezing van Hallstein, liet de Rector van de
Universiteit van Rostock er geen twijfel over bestaan, de ‘Hallstein’
lezing een officiële gebeurtenis was georganiseerd door de universi-
teit voor de Nazi Staat.
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Hier volgen een paar voorbeelden van het Nazi/kartel propaganda
woordgebruik, zoals gebruikt door Hallstein – ‘Meester in Mislei-
ding’ – in zijn gehele ‘Veroveringsrede’.

• ‘Groot Duitsland’ [‘Grossdeutschland’ het codewoord voor
‘Europa onder het bewind van de Nazi/kartel Coalitie’] Zelfs
met de titel van zijn rede – ‘De Juridische Eenheid van Groter
Duitsland’ – wekt Hallstein de indruk, dat hij alleen maar juri-
dische veranderingen op het Duitse grondgebied bedoelt. Het
begrip ‘Groter Duitsland’ was het codewoord van het Nazi/kar-
tel voor het ‘Geheel van Europa’ – en later de rest van de wereld
– onder hun bewind’.

• ‘Ostmark’ [Oostelijk Gebiedsdeel’, [de code van het Nazi/kar-
tel voor ‘bezet Oostenrijk’]. Voor de annexatie van Oostenrijk
en de Tsjechische gebieden van Sudetenland (Bohemië en Mo-
ravië), had de Coalitie de term ‘Anschluss’ [‘aansluiting’] be-
dacht om de indruk te wekken, dat de annexatie van deze
landen slechts administratieve aansluiting’ betekende.

• ‘Anschluss’ [ ‘aansluiting’ het Nazi/kartel codewoord voor ‘on-
derwerping van een natie met alle mogelijke middelen’]. Hall-
stein gebruikte deze bewoording veelvuldig gedurende zijn
rede, daarmee de Coalitie plannen verdoezelend om Europa te
annexeren.

• ‘Rechtswahrer’ [‘Beschermers van de Wet’ het codewoord
voor het Nazi/kartel voor de ‘juridische stormtroepen’ verbon-
den met de opbouw van een totalitaire wereld onder hun be-
wind’]. 1936 – drie jaar na de machtsovername in Duitsland –
was het jaar van de Nürnberger Rassenwetten en het jaar
waarin Hallstein Deken werd van de Faculteit Recht en Econo-
mie van de Universiteit van Rostock.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939
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In deze officiële brief aan de Rector van de Universiteit, beschrijft Hallstein
zichzelf als een expert in de ‘Europese Juridische Orde’en in het bijzonder
bekend met de ‘Doelen van het Derde Rijk’.

Prof.Dr. jur. Walter Hallstein Zeestad van Rostock, 23 januari 1939

Stephan Str. 15

Geachte Rector, [‘Magnifizenz’was de gebruikelijke aanspreektitel in die tijd]

[Hallstein spreek over zichzelf in de 3e persoon enkelvoud, hetgeen niet onge-

bruikelijk was toen]

Hedenavond zal een geleerde het podium op gaan over het onderwerp van de

“Juridische Eenheid van Groot Duitsland”, wiens wetenschappelijke werk aan

de ene kant gericht was op het vergelijkend onderzoek van Europese juridi-

sche systemen.

Aan de andere kant is hij, door intensieve deelneming in de “Academie van de

Duitse Wet” [het Nazi instituut voor waarborging van het dictatoriale Nazi be-

wind in het veroverde Europa middels wetten en decreten] bijzonder op de

hoogte van de juridisch-politieke doelen van het [Nazi] Derde Rijk.

Hij lijkt dus (Hallstein praat hier nog steeds over zichzelf) geroepen om een

uitspraak te doen vanuit de optiek van juridische wetenschap [d.w.z. het raam-

werk van dictatoriale Nazi wetten] over de samensmelting van de nieuwe

Duitse grondgebieden met het ‘Oude Duitsland’ [Altreich d.w.z. het toen be-

staande Duitse Rijk] 

Heil Hitler!

Dienstwillige toegewijde 

aan uwe ‘Magnifizenz’.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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1936 was eveneens het jaar waarin de Nazi/kartel Coalitie
begon met hun “4-jaren plan’ voor WO II en de militaire ver-
overing van de wereld. De Duitse juristen waren een onderdeel
van deze voorbereiding. Het ‘Genootschap van Duitse Juristen’
[Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ)] werd
gereorganiseerd tot de Nazi ‘Reichtswahrer Bund (NSRB) – de
officiële Nazi ‘Organisatie van Beschermers van de Wet’.

De beslissing om grote delen van de juridische beroepen in Nazi
Duitsland onder de propaganda leus ́ Beschermers van de Wet´
te verenigen, laat het belang zien, dat de Coalitie stelde in deze
groep. Deze ́ juridische stormtroepen´waren noodzakelijk om
het dictatorschap in Duitsland vast te leggen – en het later uit te
breiden over heel Europa.

Door de gehele juridische beroepsgroep als ‘Beschermers van
de [Nazi/kartel] Wet’ te noemen, creëerden de Nazi’s het beste
voorbeeld van hun misleidende propaganda. Deze ‘Bescher-
mers van de [Nazi/kartel] Wet’ zouden natuurlijk de democra-
tische wetten niet ‘beschermen’. Integendeel zij waren
toegewijd om deze systematisch te vernietigen. Deze ‘Bescher-
mers van de [Nazi/kartel] Wet’ waren de fanatieke architecten
van een wereld onder het bewind van de Nazi/IG Farben coa-
litie. De enige wetten die zij gezworen hadden om te bescher-
men waren de dictatoriale wetten die het bewind van de
Nazi/kartel coalitie over de wereld moesten bevestigen in het
‘Duizend-Jarig Rijk’.

Walter Hallstein was lid van deze beruchte organisatie van “
Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet”.

Deze voorbeelden zijn slechts een aantal van een lange lijst van
misleidende bewoordingen, die door Hallstein en de andere
Nazi/kartel propagandisten werden gebruikt in hun poging om het
bewind over Europa en de wereld te verkrijgen. 
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Kopie van het manuscript van Hallstein voor zijn propaganda redevoe-
ring, die hij op 23 januari 1939 in Rostock gaf. Het gehele manuscript is
te lezen op onze website.

verdere informatie: GB2HS241
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De Nazi/kartel propaganda techniek: het omkeren van feiten en
gebruik van misleidend taalgebruik voor propaganda doeleinden
– Met als duidelijk voorbeeld de ‘Veroveringsrede’ van Hallstein –
zou 15 jaar later door George Orwell ‘Newspeak’ genoemd wor-
den in zijn boek “1984”.

De volgende vertaling van de ‘Veroveringsrede’ van Hallstein is ge-
baseerd op zijn originele handgeschreven document. Gezien de fa-
natieke aard van de rede van Hallstein kunnen sommige lezers van
dit boek de authenticiteit van deze tekst betwijfelen. Daarom, om
alle twijfel te voorkomen, hebben wij de complete tekst van de
‘Veroveringsrede’ van Hallstein online gepubliceerd in het oor-
spronkelijke Duits.

Daarbij hebben wij de hand weten te leggen op een handgeschre-
ven kopie van de rede van Hallstein; een voorbeeld daarvan staat
afgebeeld op de vorige pagina. Uitleg van de Nazi/kartel propa-
ganda bewoordingen, zoals door de gehele extremistische rede
door Hallstein worden gebruikt worden weergegeven tussen haken
in de tekst of als voetnoten.

Om de betekenis van de Nazi/kartel ‘Veroveringsrede’ van Hallstein
in 1939 voor het huidige Europa te onderstrepen, zijn rode kaders
in de tekst gevoegd. Deze rode kaders markeren de belangrijkste
delen van de rede die naderhand officiële onderdelen werden van
de ’EU’ door het ondertekenen van de ‘Machtigingswet van Lissa-
bon’ in 2009 – precies 70 jaar nadat Hallstein zijn rede uitsprak.

De ‘Veroveringsrede’ is een uitstekend voorbeeld hoe in de loop
der jaren het Kartel haar aandeelhouders wisselt maar op de lange
termijn haar economische en politieke doelen blijft nastreven.
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Nu de Nazi’s van het toneel verdwenen zijn en Hallstein overleden
is, heeft hetzelfde Olie en Farmaceutisch kartel, dat verantwoorde-
lijk is voor beide wereldoorlogen in de 20e eeuw, nieuwe politieke
aandeelhouders aangesteld voor de 21e eeuw.

Deze politieke marionetten – voornamelijk uit de ‘export groot-
machten’ van Duitsland en Frankrijk – zijn vastbesloten de wereld
opnieuw te onderwerpen aan het kartel.

De meeste van deze documenten met betrekking tot de oor-
sprong van de EU had door iedereen ingezien kunnen wor-
den. Het feit dat bijvoorbeeld de Veroveringsrede van
Hallstein onbekend was totdat deze in dit boek gepubliceerd
werd is natuurlijk niet goed te praten.

Deze nalatigheid maakt het u, als lezer, duidelijk dat of uw
politieke leiders achterwege lieten zich zelf op de hoogte te
stellen of zij durfden u niet op de hoogte te stellen van de
feiten.

Na de publicatie van dit boek kunnen de politieke leiders van
Europa zich niet langer verschuilen achter het excuus dat “zij
het niet geweten hebben”. Het is nu aan u, de lezer, om uw
politieke vertegenwoordigers – groot en klein – te confron-
teren met de historische feiten.

Wij moeten leren van de fouten van het verleden; moeten
voorkomen, dat de geschiedenis zich herhaalt, en helpen een
nieuw democratisch Europa op te bouwen.



“De Juridische Eenheid van het Groter Duitsland“*
volgende is de tekst van de ‘Veroveringsrede’ van Hallstein:

“De Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet1 heeft drie
taken: hij moet de wet kennen en toepassen en verder
ontwikkelen. Het belangrijkste van deze drie is de laat-
ste, omdat alles wat wij doen is onderworpen aan de
Wet van [Totalitaire] ontwikkeling.”2

“Wij moeten niet alleen aandacht schenken aan de be-
staande wet, maar in het bijzonder aan het maken van
wetten voor de [Nazi/kartel] toekomst. Onze Juridische
Beleidstaak bestaat niet alleen uit het behouden van de
bestaande orde, maar ook om een betere [!] te maken”3.

“Ik moet uitleggen waarom het de Beschermer van de [Nazi/kartel]
wet1 is, die een speciale roeping heeft om deze taak uit te voeren.”

“Het Leiderschap van de [Nazi/kartel] Europese Staat (4) heeft de
onvoorwaardelijke en uiteindelijke macht in alle beslissingen in ver-
band met de opbouw van deze Gemeenschap van het Volk.”5

* ‘Groter Duitsland, d.w.z. analoog aan Groot Brittannië en haar gezag over grote
delen van de wereld middels de Commonwealth in die tijd. De Nazi/kartel coalitie
gebruikte de bewoordingen Groot Duitsland en Groter Duitsland om hun aanspraak
op wereld overheersing duidelijk te maken. ‘Groter Duitsland’ werd gebruikt als een
codewoord voor Europa en naderhand grote delen van de wereld onder Nazi gezag.

1 ‘Rechtswahrer’, dat is Nazi ’newspeak’ voor die fanatieke Nazi juristen, die vast-
besloten waren om het democratische juridische systeem te vernietigen en te ver-
vangen door het raamwerk van de totalitaire wet, die de basis vormde voor het
Nazi/kartel dictatorschap.

2 ‘Gesetz des Werdens’, dat is de ‘newspeak’ van Hallstein om de noodzaak te be-
schrijven om het totalitaire Nazi/kartel juridische systeem over Europa en de ge-
hele wereld te verspreiden.

3 ‘Eine bessere Ordnung’, d.w.z. met deze betere regeling beschrijft Hallstein de wettige
basis voor het dictatoriale gezag van het Nazi/kartel regime over Europa en de wereld.
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1939

Heden ten dage is de ‘Europese Commissie’ dit “Leiderschap van de [Europese]
Staat met onvoorwaardelijke en uiteindelijke macht in alle beslissingen!”.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939
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4 ‘Führung des Staates’, d.w.z. Nazi terminologie om het ‘Führer Prinzip” ingang te
doen vinden, de totale onderwerping onder de hoede van de Nazi/kartel Coalitie.

5 ‘Volksgemeinschaft’, d.w.z. radicale besmette Nazi terminologie om het ‘superi-
eure’ (Arische) volk aan te duiden als het overheersende ras en het enige volk de
uitdrukking ‘volksgemeenschap’ waardig.

In 1957 (hierboven) slechts 18 jaar na zijn ‘Veroveringsrede’ voerde
Hallstein zijn ‘Leiderschaps Principe’ in bij de ‘Verdragen van
Rome’, de stichtingsakten van de ‘EU Brussel’.

De Europese Commissie – bureaucraten benoemd ten bate van het
kartel – werd het nieuwe dictatoriale “Leiderschap van de Europese
[kartel] Staat met onvoorwaardelijke en beslissende macht in alle
beslissingen met betrekking tot de inrichting van deze [Europese]
Gemeenschap”!

In 2009 (hieronder) namen 27 Europese politieke leiders de ‘Machti-
gingswet van Lissabon’ aan, waarmee de ‘Veroveringsplannen’ van
Hallstein voltooid werden – 70 jaar na zijn rede in 1939 – en daarmee
de derde poging van het kartel om Europa te domineren in het zadel
te helpen.

1957

2009
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Heeft het Leiderschap van de [Nazi/kartel] Staat juristen nodig om
haar  politieke taak te vervullen? Iedere jurist zou dat graag zo zien
vanuit een professioneel en psychologisch standpunt, hetgeen begrij-
pelijk is. Juristen zijn in het algemeen hun hele leven druk met regelen
en onder controle houden van verkeer in een gemeenschap binnen
een door duizenden wettelijke paragrafen afgeschermd gebied.

“Daarom zullen juristen sterk de aantrekking voelen die uitgaat van
de bevrijdende daad van [Nazi/kartel] Wetsvorming6, deze man-
nelijke [!] uitdaging die iedere vordering in onbekende terreinen ka-
rakteriseert. Zij zullen de mogelijkheid om deel te nemen in een
immens grootschalig [Nazi/kartel] ontwerp prestatie7 – of slechts
zorg te dragen voor een bescheiden (juridische) tuin, die aan hen
is overgelaten.”

“Echter, de gedachtengang voor de verantwoordelijkheid van de
Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet1 voor de ontwerpers rol8

vloeit voort uit de noodzaak en behoeften van de [Arische] Ge-
meenschap”9.

“Het creëren van deze nieuwe Staatkundige Wetten vraagt om de
steun van juristen, die het Gebied van de [Nazi/kartel] Wet beheer-
sen, die de [Nazi/kartel] Wetgeving en de Regels van de [Nazi/kar-
tel] Wetopstelling kennen, want het is duidelijk, dat men het
‘Goede’moet kennen om in staat te zijn het ‘Betere’[!]10 te kunnen
vinden.”

“Ik ben er echter van overtuigd, dat de rechtvaardiging van deze
roeping om Nieuwe [Nazi/kartel] Wetgeving te ontwerpen, zelfs
nog diepere grondvesten moet hebben. Ik meen, dat het voortkomt
uit de specifieke aard van de opdracht zoals gegeven door het [Ari-
sche] Volk11 aan de Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet.”1

6 ‘Befreienden rechtsschöpferischen Tat‘ d.w.z. terminologie om Nazi/kartel wetten
aan de volkeren van de veroverde Europese naties op te leggen.

7 ‘Großartigen Gesamtplanung’ d.w.z. Nazi/kartel terminologie voor verovering en
hervorming van het Europese Continent.

8 ‘Mitgestalter’ d.w.z. de oproep van Hallstein aan de juridische broederschap om
een door het Nazi/kartel overheerst Europa op te bouwen.
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Vraag: Hoe ontsnapte Hallstein de Geallieerde ‘de-nazificatie’ en waarom werd
hij in het Nürnberg oorlogsmisdaden Tribunaal niet berecht, zoals andere
Nazi/kartel juristen?

Antwoord: Hallstein loog tegen de geallieerden omtrent zijn verbondenheid met
Nazi organisaties. Zijn ‘Veroveringsrede’ en andere belastende elementen werden
opzettelijk door Hallstein achterwege gelaten in zijn officiële rapport aan de Ge-
allieerden. Om hen te misleiden deed hij zich voorkomen als slechts ‘toeschou-
wer’of zelfs als ‘slachtoffer’ van het Nazi regime.

Brandende vragen betreffende Walter Hallstein:

1946 Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal. Voorste rij van links naar rechts;
Göring (die – samen met de IG Farben directeur Krauch – verantwoordelijk was
voor de ‘Vier-jaren Plannen door de Nazi/kartel Coalitie), Hess (Hitlers afge-
vaardigde), von Ribbentrop (Minister van Buitenlandse zaken voor de Nazi/kar-
tel Coalitie, Keitel, Chef van de Wehrmacht0 en andere oorlogsmisdadigers.

9 ‘Gemeinschaft’, d.w.z. op Arische basis opgebouwde gemeenschap in het door
het Nazi/kartel beheerste Europa, zie hiervoor.

10 Hallstein propageert hier duidelijk het totalitaire Nazi/kartel regime als het ‘be-
tere’systeem in vergelijking met democratie.

11 ‘Volk’, Nazi terminologie voor het Arische volk.

* Voor meer informatie over het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal tegen de Nazi juristen (Case
No.III van de berechtingen) kijk op: http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-C001.htm
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

Een natuurwet volgende, aangeboren in het beroep van de ‘Beschermer van
de [Nazi/kartel] Wet’, moet hij uiteindelijk de verantwoordelijke Architect
zijn van de [Nazi/kartel] Wet.”12

“Het verband tussen de ‘Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet’ en de
[Nazi/kartel] Wet“ heden ten dage is verschillend van de ‘Wettige Stelligheid’
van de late 19e Eeuw, die de overheersende mening was tot de overgang
van de [20e] eeuw:

“Het ontwerpen van een nieuwe [Nazi/kartel] Wet is de uitsluitende taak
van de [dictatoriale Nazi/kartel] Wetgevers en de taak van de Rechter is be-
perkt tot de integratie – de ‘Onderwerping’ – van de ‘Realiteiten van het
Leven’ onder de feiten zoals vastgesteld door de [Nazi/kartel] Wet.“

“Hij tracht de wet te bevrijden van toevalligheden en legt het raamwerk bloot
voor een wet, die wettelijke gevolgen verbindt aan een willekeurige gebeurtenis.“

“Alle onderdelen van juridische activiteiten zijn onderdeel van de Purifica-
tie[!]:13 De Wetenschappelijke Theorie van de {Nazi/kartel] Wet. waarvan
de resultaten worden samengevat in een juridisch advies voor de uitvoering
van de wet en de dagelijkse beslommeringen van de Front Officieren[!] van
de [Nazi/kartel] Wet”, 14 die advocaten worden van het ‘Beledigd Bewust-

12 d.w.z. het Nazi raamwerk van wetten die de volkeren van Europa onderwerpen.

13 ‘Läuterungsarbeit’, dat is de terminologie van het verwijderen door het Nazi/kartel
van alle democratische elementen door de Nieuwe Orde van de Nazi/kartel co-
alitie voor Europa en de wereld.

In 1957, voerde Hallstein precies dit principe in – het exclusieve
recht op het ‘Ontwerpen van Nieuwe [kartel] Wetten’ – het al-
leenrecht van de ‘Nieuwe [kartel] wetgevers’, de Europese Com-
missie – in de ‘Verdragen van Rome’.

In 2009, ondertekenden 27 Europese politici het ‘Verdrag van
Lissabon’ – en daarbij de hoofdpunten van een “Machtigings-
wet” de autorisatie voor een dictatoriale macht van kartel be-
langen over Europa. Met hun handtekeningen hebben deze
politici – willens en wetens of roekeloos – een aanfluiting ge-
maakt van eeuwen van Europese democratie.
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Het Interne ‘Ondersteunende Team’ van Hallstein 
voor de verovering van Europa via de ‘EU Brussel’

Hans Globke, Hoofd
van Adenauers Kansel-
larij, No. 101 op de lijst
van ‘Meest Gezochte
Oorlogsmisdadigers’
van de geallieerden.

Fritz Ter Meer, Direc-
teur van BAYER/IG
Farben, in Nürnberg
veroordeeld voor zijn
oorlogsmisdaden. In
1956 weer aange-
steld als voorzitter van
BAYER.

verdere informatie: GB2WW351

Konrad Adenauer, Kan-
selier van West Duits-
land (links) en Herman
Josef Abs, ceo van de
Deutsche Bank en ob-
ject van het oorlogs-
misda den onderzoek.
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

14 ‘Frontoffiziere des Rechts’, een uitdrukking die de onderwerping van Hallstein
weergeeft van het juridische beroep onder de algemene mobilisatie voor oorlog.
Hallstein voerde deze militaire terminologie bij het juridische beroep in zeven
maanden voordat de Nazi/kartel Coalitie WO II ontketende.

15 ‘Rechtsbewusstsein’, terminologie van het Nazi/kartel voor de ‘belediging’ die de
democratie inneemt ten opzichte van het standpunt van Hallstein en andere fa-
natieke aanhangers van Nazi/kartel ideologie.

16 ‘Völkisches Rechtsbewusstsein’, dat is Nazi terminologie voor het ondergeschikt
zijn van de wet onder het dictatoriale systeem van de Nazi’s en hun radicale ide-
ologie van een superieur (Arisch) ‘Volk’.

zijn’[!] voor de [Nazi/kartel] Wet’15 zo goed als beoordelen wie –
met een uitspraak – uiteindelijk voldoet aan de Instructies van de
[Nazi/kartel] Wet.”

“Al deze onderdelen ontwikkelen de [Nazi/kartel] wet in een bijzon-
der nauwgezette voortdurende inspanning die het dagelijkse ‘Be-
wustzijn van het Volksbewustzijn na de [Nazi/kartel] Wet’.16 vereist.”

“De ware aard van de juridische Grondwet van een volk16 kan al-
leen herkend worden door die waarnemers, die zich niet blind sta-
ren op de wetten, maar de levendige synergie van al deze
krachten16a tezamen in aanmerking neemt. Deze ‘uitgebreid toege-
paste kunst’ moet toegepast worden als een algemene herziening
van gehele juridische systemen17, nog blijkt als deze de mogelijk-
heden van dagelijkse correcties overstijgt.”

“Dit is te meer waar wanneer een Algehele Omverwerping van
een Juridisch Systeem van revolutionaire [!] omvang18 vraagt om
het gebruik van alle beschikbare krachten.”

In 1957, voerde Hallstein de juridische ‘gereedschappen’ voor de ‘Ge-
hele Omverwerping van Juridische Systemen van revolutionaire om-
vang’ – over geheel Europa – in de ‘Verdragen van Rome’ de oprichtings
documenten van de ‘EU Brussel’.

In 2009, bekrachtigden 27 Europese politieke leiders deze ‘Complete
Ommekeer van Juridische Systemen’ van Europese naties in naam van
het kartel door ondertekening van ‘De Machtigingswet van Lissabon’.
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16a ‘Zusammenwirken der Kräfte’, = ‘Synergie van Krachten’, de Nazi terminologie
voor het proces van op een lijn stellen [‘Gleichschaltung’] van alle delen van de
gemeenschap onder het principe van de ‘dictatoriale Führer’ (Leider) en van de
Nazi/IG Faben ideologie van oppermacht en wereld overheersing.

17 ‘Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete’, dat is de uitdrukking voor het opleg-
gen van Naziwetten in alle landen in bezet Europa.

18 ‘Rechtsumwälzung’, dat is de uitdrukking voor de algehele vervanging van demo-
cratische wetten door dictatoriale Nazi wetten.

Hallsteins Externe ‘Ondersteunende Team’ voor de
verovering van Europa via de ‘EU Brussel’

DE AGENTEN VAN HALLSTEIN UIT HET DUITSE 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vele ambtenaren en ambassa-
deurs van het na WO II West-
Duitse Ministerie van Buitenlandse
Zaken waren lid geweest van het-
zelfde Nazi Ministerie onder Von
Ribbentrop. Zij waren toegeweide
agenten van de Nazi/kartel coali-
tie verovering van Europa gedu-
rende WO II. Gedurende de

vijftiger jaren – de oprichtingsja-
ren van de ’EU’ – de juridische en
politieke mollen werden de werk-
zame agenten van het kartel in Eu-
ropa. Zij waren aangesteld om het
plan voor te bereiden om Europa
opnieuw te domineren via de EU.

Carl F. Ophüls, lid
van de Nazi Partij van
1933 - 45, Lidmaat-
schap No. 2399061.

Gedurende WO II
werkte Ophüls als

leidinggevend Duits juridisch pa-
tent expert met inbegrip van dui-
zenden IG Farben patenten. 

Na WO II stelde Hallstein hem aan
als zijn rechterhand en ‘Ambassa-
deur van Duitsland’ in Brussel.

HALLSTEINS ‘RECHTERHAND’ IN BRUSSEL
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Heden zien wij het geheel van de ‘Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet’
– de gehele juridische beroepsgroep zo u wilt – deelnemen aan de reusach-
tige taak van de Volksrecht [!] vernieuwing van de Wet.”19

. . . . . 

“De werkelijkheid is, dat geen een Wet de volledige grootte van het bestaan
omvatten kan en dat iedere formulering van juridische feiten alleen maar een
poging kan zijn om de hoogtepunten van een beslissing aan te stippen. Dat
is al sinds aloude tijden bekend, de logica van een jurist is daar noodzakelij-
kerwijs mee in overeenstemming.”

“De meest opmerkelijke karakteristiek van de huidige Staat van de Wet zal voor
altijd [!] de Totale [Dictatoriale] Gedragslijn zijn van de [Nazi/kartel] Wet.20

Dat betekent een nooit eerder vertoonde brede en diepe revolutie van het
verouderde [democratische] juridische systeem tot in haar verste uithoeken.”

“De resultaten van deze [Nazi/kartel] Vernieuwing [!]21 zullen het Cultu-
rele Gezicht van het nieuwe tijdperk21a typeren. [onder het gezag van het
Nazi/kartel]”

19 ‘Völkische Rechtser neuerung’, dat is de uitdrukking voor de overname door de
Nazi’s van het rechtssysteem.

20 ‘Totale Rechtspolitik’, d.w.z. de terminologie ‘’ Total’ werd gebruikt door de Nazi’s
om een voortdurende verwijzing te maken naar hun politieke systeem: een tota-
litaire staat.

21 ‘Erneuerung’, Nazi ‘Newspeak’ voor de invoering van de Nazi ideologie in alle
lagen van de bevolking.

21a New Era, de Nazi uitdrukking die de overheersing van de Nazi/IG Farben kartel
aangeeft over onze planeet in een ‘Duizend Jarig Rijk’.

In 1957 legde Hallstein de basis voor de invoering van ‘een nooit eer-
der vertoonde brede en diepe revolutie van de verouderde (democra-
tische, nationale) juridische systemen’ vast in de ‘Verdagen van Rome’,
de oprichting van de ‘EU Brussel’, waarbij de volken van Europa – “tot
de verste uithoeken” – onderworpen werden onder de heerschappij
van het kartel. 

In 2009 door de ‘Machtigingswet van Lissabon’ te ondertekenen stelden
de 27 Europese politici deze “Totale Gedragslijn van de [kartel] Wet in
werking”, die dreigt het volk van Europa te onderdrukken onder het re-
gime van het kartel voor de komende generaties.
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1951 De Europese kolen en staal gemeenschap:
Opbouw van het dictatorschap 
van het kartel in kleine stappen

Op 18 april 1951 werd het eer-
ste ‘vooruitlopende’ verdrag van
de’EU Brussel’ondertekend. Op
papier werd een gemeenschap-
pelijke markt voor kolen en staal
in centraal Europa in het leven
geroepen. Het was de eerste
stap van het kartel in haar vol-
gende poging om Europa over te
nemen. Ondanks het onderteke-

ningsceremonieel dat op Frans
grondgebied plaats vond, was
het verdrag voornamelijk beïn-
vloed door Hallstein en zijn
team van juristen en komt er
duidelijk de taal van het kartel in
voor.

Artikel 9 (zie beneden) van het
verdrag van de Europese Kolen
en Staal Gemaanschap, maakt
de weg open voor de voorloper
van de Europese Commissie met
al zijn dictatoriale karakteristie-
ken. Het roept een macht op,
die ‘bovennationaal’ kan wer-
ken en uitdrukkelijk onafhanke-
lijk is van democratisch gekozen
regeringen – allemaal het duide-
lijke stempel van een dictatori-
aal bewind.

18 april 1951: Met de onderteke-
ning van het Verdrag van Parijs,
werd Hallstein de Afgezant van
Adenauer voor kolen en staal .
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“In het verleden was dit proces een aangelegenheid binnen eigen
grenzen – zeg maar een interne huiselijke kwestie in Duitsland.
De gebeurtenissen in dit tijdperk22 stellen dit proces echter in een
geheel ander daglicht.”

“Alle interne problemen en alle interne taken worden overscha-
duwd door de grote invloed van de Anschluss [van andere Naties
met het Nazi Rijk]23 zij worden verpletterd door de magnifieke im-
pulsen, die het [Nazi/kartel] staatkundige juridische werk ontvangt
vanwege het ‘Heimkehr [!] van Oostenrijk en Sudetenland.”24

22 ‘Welthistorischen Ereignisse’, dat is het naar de macht grijpen in Duitsland door
de Nazi/IG Farben coalitie, de annexatie van Oostenrijk en delen van Tsjechoslo-
wakije in de voorbereiding op WO II.

23 ‘Anschluss’, dat is Nazi ‘Newspeak’ voor annexatie.

24 ‘Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes’, dat is Nazi terminologie voor
de annexatie van Oostenrijk en delen van Tsjechoslowakije.

In 1957, nadat Hallstein de plannen van de Nazi/kartel coalitie voor een
na-oorlogs Europa onder hun gezag, openbaar maakte, kreeg hij een
tweede kans op de “Vernieuwing” van Europa, dat het ‘Culturele Ge-
zicht” van het Continent zou veranderen. Met de ‘Verdragen van Rome’
legde Hallstein de basis voor de EU onder toezicht van het kartel.

In 2009, zeventig jaar na de ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, huldigden
27 Europese politici dit “Nieuwe Tijdperk” in onder het gezag van het
Olie en Farmaceutisch kartel voor miljoenen Europeanen door het
‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ te ondertekenen.
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Hallstein voornaamste ontwerper achter 
West Europese Verdedigings Unie

Met het ‘Lissabon Verdrag’ van 2009 kreeg de’EU Brussel’machti-
ging om een Europees Leger op te bouwen onder het gezag van het
kartel. 55 jaar nadat het Franse Parlement een dergelijk plan afwees
– heeft het kartel haar doel bereikt.

Hallstein verleende ook medewerking
bij de organisatie van de volgende
‘staatsgreep’ van het kartel. Slechts 7 jaar
na het einde van WO II en de militaire
nederlaag van de Nazi Wehrmacht,
maakte het kartel plannen om de vol-
gende aanstelling van militaire troepen,
nu onder de codenaam ‘Europese Verde-
digings Organisatie’ (EDC).

Hallstein was het voornaam-
ste brein van het EDC verdrag,
dat een Europees leger onder
het gezag bracht van een
hoge autoriteit – en daardoor
van het kartel. Het verdrag
werd getekend op 27 mei
1952 en werd bevestigd door
Italië en de Benelux landen.

Het Franse Parlement blokkeerde
op 30 augustus 1954 het plan door
het EDC verdrag af te wijzen. Be-
langrijkste reden was dat de hoog-
ste militaire adviseurs van het
na-oorlogse Duitsland, hoogge-
plaatste Nazi generaals waren,
waaronder Generaal Hans Speidel
(hierboven: met Hitler in Parijs,
1940; links: aanstelling als Gene-
raal van het nieuw opgerichte
West-Duitse Leger in 1955.
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“Het oprichten van een Groot Duits Rijk’’25 [dat is Europees Rijk
onder Nazi/kartel gezag] is

• Een politiek feit, één ‘Daad van een Leider’ met wereldwijde 
afmetingen26

• een van die [historische] daden die het ‘landschap van de Geschiedenis’
en een oud Verlangen van het [Arische] Volk vervult;27

• een Economische Gebeurtenis met schier onnavolgbare gevolgen;28

25 ‘Grossdeutsches Reich’ dat is een Nazi term voor het gehele Europa onder hun
gezag.

26 ‘Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang’, een verheerlijking door Hallstein van
Hitler als goddelijke vertegenwoordiger van de geschiedenis.

27 ‘Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen’, dat is een weergave van Hallstein van de op
handen zijnde verovering van Europa door de Nazi’s, WO II, als een daad van op ra-
cistische motieven gedreven toekomst.

28 ‘Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen‘, dat is de verwij-
zing van Hallstein naar het economische gezag over Europa door het olie en farmacie
kartel IG Farben en andere Duitse multinationals.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

In 1957, in de ‘Verdragen van Rome’ had Hallstein de basis gelegd
voor de ‘EU’ en de “Schepping van een Groter Rijk” onder het gezag
van het kartel.

In 2009 maakten 27 Europese politici het werk af door het ‘Machti-
gingsverdrag van Lissabon’ te ondertekenen en waarmee zij de gezond-
heid en de levensbelangen van miljoenen opofferden aan de financiële
belangen van het Olie, Chemie en Farmaceutisch kartel.

In 1957, werd Hallstein de bouwmeester van de ‘Verdragen van Rome’
– en daardoor van de ‘Europese Economische Gemeenschap’, (EEC).
Zijn ‘Veroveringsrede’ van 1939 laat er geen twijfel over bestaan, dat
hij dezelfde kartel belangen diende van voor en na WO II.

In 2009, met het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ namen 27 Europese
politici een beslissing van “schier onvoorstelbare economische gevol-
gen” en leverden het gehele Europese Continent over aan een handvol
multinationale kartel rechtspersonen – waaronder BAYER, BASF,
HOECHST (tegenwoordig Sanofi) – die voorheen verantwoordelijk
waren voor twee wereldoorlogen op het Europese continent.
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Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU’

Voorbereiding van de ‘Verdragen van Rome’
Vanaf 1 juni tot 3 juni 1955
werden de beslissende voorbe-
reidende vergaderingen voor de
oprichting van de ‘Europese
Economische Gemeenschap’
gehouden in Messina, Sicilië
met deelnemers uit Frankrijk,
Italië Duitsland en de Benelux-

landen. Met dertig jaar juridi-
sche ervaring in ‘Vergelijkend
Internationaal Recht en Econo-
mieen als toegewijde knecht
van het kartel, was Hallstein het
meesterbrein achter deze voor-
bereidende vergadering voor de
‘Verdragen van Rome’. 

Gaetano Martino
Italië

Johan Willem Beyen
Nederland

Joseph Bech
Luxemburg

Antoine Pinay
Frankrijk

Paul-Henri Spaak
België

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’



126

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

• een gebeurtenis van uitzonderlijk belang vanuit het gezichtspunt
van de Geschiedenis van de Wet;29

“Het is niet langer de taak om een vervallen huis op te knappen,30,
maar een nieuw huis te bouwen op een groter gebied voor een
grotere familie.”31

“De vraag is: Is het werkelijk nodig om maar een gebouw te bouwen?”

“Dat brengt ons precies bij het eerste probleem van wettig beleid
veroorzaakt door de gebieds annexaties: Waarom moet een enkel
juridisch systeem de basis vormen voor een Groter [Nazi/kartel
Europa wijd] Duitsland?”32 . . . 
“Er kan heden geen twijfel bestaan aangaande de noodzaak van
een Verenigd Juridisch Systeem.”33

29 ‘Ein rechtsgeschicht liches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung’ dat is de om-
schrijving van de rol van Hallstein als jurist in een toekomstig Europa onder Nazi/IG
Farben gezag.

30 ‘Das baufällig gewordene alte Haus’, dat is de beschrijving van Hallstein en de Nazi’s
van het democratische Europa.

31 ‘Auf erweitertem Grunde ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu
errichten’, dat is het opvallende beeld van Hallstein van de op handen zijnde dood
van 60 miljoen mensen, de verwoesting van Europa gedurende WO II en een toe-
komstig Europa onder het gezag van de Coalitie.

32 ‘Warum soll ein Recht in Großdeutschland gelten’, hier stelt Hallstein de retorische
vraag om de uitbreiding van de Duitse Nazi wetten naar alle toekomstige door de
Wehrmacht bezette landen te rechtvaardigen.

In 1957, met de ‘Verdragen van Rome’ werd Hallstein de architect voor
het “Nieuwe Gebouw”, dat is het ‘Centrale kartel Kantoor’ van de ’EU
Brussel’ voor grotere familie, d.w.z. miljarden Europeanen van vandaag
en van toekomstige generaties, "op een vergroot grondgebied", d.w.z.
meer dan twee dozijn Europese landen.

In 2009, met het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ vielen 27 Europese
politici ten prooi aan de misleidende holle redenering van de kartel
aandeelhouders, dat hun volkeren beter af zouden zijn als zij hun “ver-
vallen oude [nationale] huizen” zouden verlaten, en te verhuizen naar
een “Nieuw Gebouw” – de ‘EU in Brussel’ – onder het gecentraliseerde
dictatoriale juk van het Olie en Farmaceutisch kartel.
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Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 

Schepping van ‘EURATOM’
De belangrijkste militaire
nederlaag die het kartel
leed in WO II was dat de
Nazi/kartel Coalitie de
race om het vervaardi-
gen van een atoombom
verloor, ondanks dat zij
de leiders waren in de
ontwikkeling van de be-
langrijkste onderdelen
namelijk atoomsplitsing
(boven links: Hahn) en
raket technologie (boven
rechts: Von Braun met
Nazi officieren en mid-
den afstand raketten.
(rechts: V1 raketten door
het Amerikaanse Leger
in Duitsland gevonden)

Met de oprichting van de Europese
Atoom Energie Commissie (EURA-
TOM) als onderdeel van de ‘Verdra-
gen van Rome’ ‘corrigeerde” het
kartel dit manco. Hallstein en zijn
rechterhand Ophüls bewerkten deze
‘staatsgreep’ middels een zoge-
naamde ‘Intergouvernementele Con-
ferentie’ (links: zitting van 28 januari
1957 met Hallstein in het midden) 

Met EURATOM en de onderte-
kening van de Verdragen van
Rome hadden de N.V. mede-
plichtigen van de Nazi/kartel
coalitie middels hun ‘politburo’,
EU, toegang gekregen tot nucle-
aire technologie. In 1957 was
het kartel klaar om hun vol-
gende poging tot wereldverove-
ring te starten.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Het falen om dit plan in werking te stellen is een van de onafge-
werkte taken en mislukkingen van het Tweede Duitse Rijk.”34

“De bevestiging komt niet alleen voort uit materieel ongemak. Dit
grotere Duitsland [dat is het Europese continent] wordt in toene-
mende mate een enkele economische eenheid.”35

“Het is daarom niet te accepteren dat het [Nazi/kartel dictatoriaal]
Juridisch Systeem – dat de bloedsomloop van dit Lichaam36 verte-
genwoordigt - wordt verstikt [!] door de verscheidenheid van [de-
mocratische] juridische systemen . . . . . 

33 ‘Notwendigkeit der Rechtseinheit’, d.w.z. de Duitse Naziwetten moeten doorge-
trokken worden tot alle veroverde naties van Europa en de wereld.

34 De uitdrukking ‘Zweites Reich’, – in tegenstelling met het Nazi Derde Rijk (Drittes
Reich) – omschrijft het tijdvak van de Duitse Keizers Wilhelm I, Frederik III en Wil-
helm II (de periode van 1871 tot 1918) dat uitliep in WO I, de eerste Duitse poging
om Europa an de rest van de wereld te veroveren. Hallstein pleit er voor dat de Nazi’s
en de N.V. belangen, die zij vertegenwoordigen, met WO II dit zullen af maken.

35 Aangezien Duitsland op zich al een economische eenheid vormde, benadrukt deze
zin nog eens te meer de misdadige aard van de propaganda speech van Hallstein.
De uitdrukking ‘Groter Duitsland’ (‘Grossdeutschland’) is de Nazi codetaal voor de
‘totaliteit van Europa – en later de wereld – onder het gezag van de Nazi’s en het
olie en Farmacie kartel!

In 1957, legde Hallstein met de ‘Verdragen van Rome’ de basis voor
zijn “Verenigd Juridisch Systeem” – de ’EU in Brussel’ – met haar po-
litieke uitvoerende macht, de zogenaamde Europese Commissie, die
werkt zonder toezicht van enig democratisch bestuur.

In 2009, met het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’, zetten 27 Europese
politici hun handtekening onder een plan, dat afkomstig was van de “te-
kentafel” van de Nazi/kartel coalitie. De rede van Hallstein in 1939, die
hier wordt gedocumenteerd, laat geen twijfel bestaan en is het bewijs
daarvan.



1956 was het jaar waarin de
‘Intergouvernementele con-
ferenties’ om de ‘Verdragen
van Rome’ voor te bereiden,
werden gehouden. In het-
zelfde jaar werd Fritz Ter
Meer, de vroegere BAYER/IG
Farben directeur, die in
Nürnberg tot zeven jaar was
veroordeeld, opnieuw tot
voorzitter van de raad van
bestuur van BAYER be-
noemd.
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De architecten van Auschwitz steunen de ‘EU Brussel’
Oorlogsmisdadiger als voorzitter van de

raad van bestuur van BAYER

De motieven van de grote steun van
BAYER aan de’EU Brussel’en de an-
dere IG Farben bedrijven waren over-
duidelijk: Als de grootste patenten
bezittende groep op het terrein van
chemicaliën en farmaceutica, zouden
zij in feite het gezag voeren over Eu-
ropa via hun politburo, de ‘EU in
Brussel’.

17 jaar na de “Veroveringsrede” van Hallstein ten faveure van het
kartel – en 8 jaar na zijn oorlogsmisdadenstraf te hebben uitge-
zeten-was het Hallstein/Ter Meer team weer herenigd.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Een Volk11 wordt niet alleen gevormd door algemene lichamelijke
toestanden, zoals geërfde en uitwendige factoren. Evenmin wordt
het gevormd door het gezamenlijke lot van de geschiedenis op zich.
Een volk wordt in de eerste plaats gevormd door gemeenschappe-
lijke overtuigingen en waarden.”

“Aldus kan het[ Nazi/kartel] Leiderschap van een [ Arische] volks-
staat37 – in het bijzonder het Nationaal Socialisme – niet bestaan
zonder de gereedschappen van de wet teneinde deze gezamenlijke
grond veilig te stellen.”
“De wet is de meest uitgelezen manier van vorming38 die een ge-
meenschap ten dienst is, want er zijn weinig zaken, waarvan de au-
toritaire aard zo diep in het binnenste van de mens zijn ingebed als
het geloof in de wet en de waarheid[!].”39

36 d.w.z. Europea onder Nazi gezag.

37 ‘Völkischer Staat’, dat is de racistische uitdrukking van Hallstein voor de superioriteit
van de Arische staat.

In 1957, had Hallstein, met de ‘Verdragen van Rome’ de basis gelegd
om een einde te maken aan “het verstikkende effect” van de demo-
cratische juridische systemen, dat de plannen van het kartel voor de
verovering van Europa en de wereld, verhinderde. Door een dictatoriaal
juridisch systeem te bedenken – zonder scheiding van de grondwette-
lijke machten – verzekerde Hallstein zich ervan, dat de “juridische
bloedsomloop” van het gezag over Europa, niet langer geblokkeerd kon
worden door de democratische wens van het volk.

In 2009, met het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ ruimden 27 Euro-
pese politici de laatste obstakels op, die de ‘bloedsomloop’ van het kartel
blokkeerden van een dictatoriale overname van Europa.



Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’

Ondertekening van de ‘Verdragen van Rome’ in 1957
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Op 25 maart 1957
maakte Hallstein het
eerste deel van de op-
dracht van het kartel
af: De vroegere voor-
vechter van de mili-
taire verovering van
Europa door de Nazi/
kartel coalitie was één
van de 12 onderteke-
naars van de ‘Verdra-
gen van Rome’ welke de Europese Economische Gemeenschap
(EEG) en EUROTOM tot stand brachten.

Door deze verdragen te on-
dertekenen had Hallstein
(samen met de Duitse Kan-
selier Adenauer, foto links)
het platform gecreëerd voor
de volgende poging van het
kartel tot verovering van
Europa door politieke druk
en economische omkoping
– en voor EUR-ATOM.
Vanaf het eerste ontwerp

was het kartel van plan om een politieke – en uiteindelijk mili-
taire – basis op te bouwen voor haar overheersing in de 21e
eeuw.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Aangezien wij nu de vraag hebben beantwoord “of “een eensluitend juri-
disch systeem nodig is, gaan wij nu over tot de vraag “hoe” zo’n systeem er
uit moet zien, hetgeen veel moeilijker is.”

“De Anschlusch23 [Annexatie van Oostenrijk] is in wezen een handeling van
de [Nazi/kartel] staatswet. Deze gang van zaken integreert het grondgebied
en het Volk van de nieuwe aangesloten [geannexeerde] staat, waardoor een
Nieuwe Nationaliteit [!] voor het volk wordt gevormd.

“daarnaast maakt dit proces de volkeren en gebieden [van de veroverde/ge-
annexeerde Staat] ondergeschikt aan de soevereiniteit van de Moeder
[Nazi/kartel] Staat met zijn vastgestelde Wetgevende en Uitvoerende Grond-
wettelijke Macht.”40

38 ‘Erziehungsmittel‘, d.w.z. de uitdrukking ‘vorming’ betekent in het Duits ook ‘disci-
pline’. Hallstein heeft die uitdrukking hier met opzet gekozen om de disciplinaire
functie van de wet in dictatoriale Nazi Staat te camoufleren.

39 ‘Glaube an Recht und Wahrheit’, ook hier weer gebruikt Hallstein de Nazi propa-
ganda terminologie te camoufleren namelijk de verschrikking van de werkelijkheid:
de wet en de waarheid zijn de eerste waarden die door het totalitaire Nazi regime
worden opgeofferd.

In 1957, met de ‘Verdragen van Rome’ legde Hallstein het fundament
voor de volgende poging van het kartel om Europa te veroveren. In zijn
Veroveringsrede van 1939 beschreef Hallstein de technieken van de
dictatoriale annexatie van Oostenrijk ten gunste van de Nazi/kartel co-
alitie. Na de verdragen van Rome was de annexatie van Oostenrijk in
1938 niet langer een voorbeeld uit de geschiedenis. Met deze ‘Verdra-
gen’ zou de overname van gemeenschappen niet langer een uitzonde-
ring zijn – maar de regel voor alle naties van Europa. De volkeren van
Europa zouden worden gedwongen zich in een “Nieuwe Nationaliteit”
te schikken – die van slaafse onderdanen van een door het kartel gere-
geerd Europa.

In 2009, door middel van de ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ legden
27 Europese politici deze “Nieuwe Nationaliteit” aan honderden mil-
joenen van hun onderdanen – zonder ook maar een referendum toe te
staan om hun toestemming te vragen.



133

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’

De keuze van Brussel als het ‘Politburo’ van het kartel

Na de Verdragen van Rome opge-
steld te hebben, was de volgende
opdracht van het kartel aan Hall-
stein om deze verdragen uit te
voeren vanuit zijn positie als
‘chef’ van het ‘Centrale kartel
Kantoor’.

Op 30 december 1957 – vanuit
het vakantie oord Alpbach in de
Tiroler Alpen – schreef Hallstein
een driedelig dossier aan de
Duitse kanselier Adenauer.

Deze brief – die bekend zou
worden als de ‘Beslissende Op-
lossing van Brussel’ – beschrijft
in detail de koehandels plannen
om de hoogste post in het
‘Nieuwe Europa’ voor Hallstein
zelf te benoemen: in de rol van
President van de EU Commissie
als ‘chef’ van het Politburo van
het kartel. Hoogtepunten van
deze ‘Beslissende Brusselse Op-
lossingsbrief’ zijn:

•  “Wij staan er op dat Brussel de
beslissende oplossing is voor
de standplaats kwestie [Op-
merkelijk de overeenkomst
met Hallsteins Nazi propa-
ganda voor de ‘beslissende
oplossing van het ’joden
vraagstuk’]”

• “De Italianen moeten compen-
satie krijgen, [ omdat de stand-
plaats niet in Rome kwam] hoe
dat moeten wij nog bekijken”.

• “Het idee om de standplaats in
Parijs te vestigen kwam naar
voren – maar liet men vallen
na onze [Hallsteins] tussen-
komst.”

• “De taken die uitgevoerd moe-
ten worden [als hoofd van de
EU Commissie] zijn op het lijf
geschreven van Duitsland”.

• “Na 7 jaren wachten [is een
Duits Hoofd] reeds nodig.”

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Op andere juridische terreinen laat de Vereniging23 de bestaande
juridische orde in tact. In alle Verenigde [Europese] Gebieden”41

blijft het oude juridische systeem bestaan – natuurlijk behalve daar
waar het in tegenspraak is met de Grondwet van de Verenigde [Eu-
ropese] Staat.42 . . . . . 

“Voor het Grotere Duitse Rijk25 is een Algemeen Juridisch Systeem
niet een feit, dat automatisch voortvloeit uit de schepping van dit
(toekomstige) Rijk,34 maar is het een taak.”

40 ‘Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt’, dat
betekent dat Hallstein de illusie schept van de Nazi staat met een democratische
grondwet met aparte juridische en uitvoerende macht. Ook hier was precies het te-
genovergestelde waar: De Nazi ‘Machtigingswet van 1933’ en de volgende 6 jaren van
systematische opbouw van een totalitair juridisch systeem had juist iedere scheiding
van de wetgevende en uitvoerende machten afgeschaft. Hallstein was een van de
grondleggers van dit totalitaire juridische systeem. Het benadrukt zijn gewetenloze
aard als Nazi propagandist, dat hij in deze rede refereert aan de uitvoerende en wet-

In zijn ‘Veroveringsrede’ van 1939 gebruikt Hallstein dezelfde mislei-
dende taal waarmee de meeste van de Europese naties zijn omgekocht
en gedwongen door de politieke aandeelhouders van het kartel in Brus-
sel – en hun marionetten in de Europese landen – om deel te nemen aan
de ‘EU Brussel’.

Met de onjuiste belofte dat de EU slechts een losse vereniging van Eu-
ropese Staten zou zijn om de economische groei en de vrede te stimu-
leren, zal de EU als een octopus land na land opslokken.

Miljoenen mensen in Europa komen er achter, dat hun wantrouwen be-
treffende de EU bevestigd wordt. De bewijsstukken in dit boek zullen
het volk helpen zich te bevrijden van deze octopus en de vrijheid en
democratie te waarborgen.

In 2009, met het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’ werden de “Vol-
keren en Gebieden” van 27 Europese naties ondergeschikt gemaakt
aan de “Soevereiniteit van de Moeder Staat” – de’EU Brussel’– met
zijn “Wetgevende en Uitvoerende Grondwettelijke Macht zoals door
Hallstein in 1957 bij de ‘Verdragen van Rome waren vastgelegd’ – en
al in zijn rede van 1939 openbaar rond gebazuind door de geheime
raad van de Nazi/kartel coalitie .
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gevende macht en zelfs grondwettelijke rechten in het Nazi ‘moederland’ – zeker we-
tende, dat zoiets niet bestond.

41 ‘Vereinigte Gebiete’, d.w.z. met zijn opvallende terminologie beschrijft Hallstein een
wereld onder Nazi gezag als een ‘verenigde eenheid’ – verenigd door Nazi tanks en
door Nazi wetten.

42 ‘Soweit sie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen’, een ander voorbeeld
van het misleidende van de rede van Hallstein. Deze woordkeus impliceert, dat het

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 

Aangesteld als hoofd van de eerste EU commissie

Minder dan acht dagen na zijn eigen be-
noemde promotie bracht de ‘koehandel’ van
Hallstein resultaat op: Op 7 januari 1958
werd hij aangesteld als Hoofd van de eerste
EU commissie binnen een kleine kring van
zes ministers van buitenlandse zaken.

Op die dag had Hallstein de tweede op-
dracht van het kartel met succes volbracht:
het coördineren van hun poging tot verove-
ring van Europa vanuit zijn positie als chef
van het nieuw gevormde politburo.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Een onbevangen waarnemer van deze situatie zou kunnen den-
ken, dat niets makkelijker te volbrengen is als deze taak. Zo iemand
zou kunnen denken, dat men slechts een opdracht (‘Vorschrift)
nodig heeft, namelijk dat alle wetten van het Oude Rijk [Nazi Duits-
land] onmiddellijk van toepassing zouden zijn op Oostenrijk [Ost-
mark] en het Sudetenland.44 Maar de taak is niet zo eenvoudig als
het lijkt. . . . . . . 

“Het is onmogelijk om in zo’n Gebied de totaliteit van onze Ge-
schreven [Nazi Duitsland] Wetten ineens op te dringen. Zo een stra-
tegie zou onmiddellijk mislukken als gevolg van de simpele
beperkingen van de geestelijke capaciteit45 van de mensen, die
deze wetten moeten uitvoeren.”

juridische systeem van de veroverde landen blijft bestaan zo lang het niet in tegen-
spraak is met het juridische systeem van Nazi Duitsland. Hallstein wist, dat er ner-
gens ter wereld iets zou over blijven van democratische grondwetten, zodra de
Nazi’s hen hadden onderworpen aan hun totalitaire macht. In deze zin gebruikt Hall-
stein ook nog een andere uitdrukking, die de plannen van de Nazi’s voor een ver-
overd Europa en het plan voor een “New World Order verraadt: ‘Gesamtstaat’dat is
een uitdrukking voor de ‘Verenigde Europese Staat’ – de huidige ’EU Brussel’ – en
naderhand de New World Order onder het gezag van dezelfde belangen. 

Waar Hallstein hier om vraagt is het element van strategische misleiding
bij het najagen van de doelen van het kartel [Zijn voornaamste reden
voor deze voorzichtigheid betreft niet de “beperkingen van de mentale
capaciteiten”, [let op de arrogante manier van spreken van Hallstein]
van de juridische beroepslieden in de geannexeerde landen. Het werke-
lijke gevaar voor het succes van de strategie van het kartel schuilt in de
“Personaliteit van de Mensen” in deze landen – dat is hun verzet zich te
onderwerpen aan het dictatoriale bewind van het kartel.

Het feit, dat de aandeelhouders van de EU in de 21e Eeuw meer dan
99% van de mensen in Europa het recht om te stemmen op het zoge-
naamde Verdrag van Lissabon ontzegden, spreekt voor zich. Het maakt
duidelijk, dat de angst van Hallstein voor de intelligentie en de demo-
cratische personaliteit van het volk, terecht is ook zelfs heden ten
dage.
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43 ‘Schaffung dieses Reiches‘, dat is het vestigen van een Nazi Reich over geheel Europa.
44 Hier laat Hallstein voorzichtig achterwege om alle andere landen die veroverd moeten
worden, er bij te betrekken.

45 ‘Grenzen der Geisteskraft‘, dat is de dubbelzinnige formulering van Hallstein, dat de
juristen in de bezette landen beperkte geestelijke bekwaamheden hebben – in verge-
lijking met ‘Arische’ juristen, zoals Hallstein; dit verband in de tekst van Hallstein toont
zijn steun voor de fanatieke Nazi ideologie van (Arische) ‘Übermenschen’en ‘Unter-
menschen’ in de bezette landen.

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 

Het Atomium Brussel – Aanspraak op wereldoverheersing

Geheel passend met de komst
van deze nieuwe politieke
opzet – de ’EU in Brussel’ –
vond de Wereldtentoonstelling
in 1958, plaats in deze stad.
Het symbool voor deze ‘We-
reldtentoonstelling’ – en sinds-
dien het kenmerk van Brussel –
was het Atomium gebouw. De
samenstelling van deze enorme
vergroting van een atoom was
bedoeld om de ‘trots’ van de
mens te symboliseren vanwege
het ‘temmen’ van atoomenergie
voor vreedzame doeleinden –
en als een aanspraak op we-
reldmacht.

De ‘Machtigingswet van Lissabon’
roept op tot het vormen van een
Europees leger – met inbegrip van
atoomwapens – onder het gezag
van het politburo van het kartel, de
Europese Commissie. Met deze
wet uit 2009 heeft het Atomium
symbool duidelijk een nieuwe be-
tekenis gekregen: De aanspraak
op Wereldoverheersing door de
‘EU Brussel’. Met haar huidige
plannen om een nieuw gebouw
voor de Europese Commissie te
bouwen in “het zicht van het Ato-
mium” laat het kartel geen twijfel
bestaan over haar bedoelingen. 

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Een dergelijke poging zou ook fout lopen vanwege de inge-
wikkelde structuren [‘Verwickeltheit des Gefüges] van een
“Moderne Sociale Ordening”.46Men kan niet zomaar een in-
gewikkeld juridisch systeem veranderen als een jurk, die uit
de mode is geraakt, omdat elke fundamentele verandering ook
de – om het zo te noemen – Persoonlijkheid [Persönlichkeit]
van een volk raakt.”

“Ik kom nu tot de concrete vragen van de Instelling van de
[Nazi/kartel] Wet.47Men moet onderscheid maken tussen ver-
schillende normen, waarvan de invoering niet vertraagd kan
worden: zij bestaan uit een bepaald Noodprogramma [‘So-
fortprogramm’] binnen het Juridische Unificatie Proces.”48

46 ‘Moderne soziale Ordnung’, d.w.z. Hallstein aarzelt niet het totalitaire Nazi Regime
te beschrijven als een ‘moderne sociale orde’.

47 ‘Rechtsangleichung’, dat is Nazi Newspeak voor omverwerping van het bestaande
juridische systeem en opleggen van totalitaire Nazi wetten.

48 ‘Rechtsvereinheitlichung’. Dat is nog zo’n Nazi uitdrukking om het opleggen van to-
talitaire Nazi wetten te omzeilen.

In 1957, in de Verdragen van Rome, plaatste Hallstein deze “Nood-
programma’s binnen het Juridische Unificatie Proces” als de basis voor
de ‘EU Brussel’– meest opmerkelijk door de vorming van de zogenaamde
EU Commissie als een “Uitvoerend Orgaan van de ‘EU Brussel’.

De EU Commissie, deze unieke opzet – nimmer vertoond in de ge-
schiedenis van democratische grondwetten – was overgenomen van de
Nazi/kartel tekentafels.

In 2009, tekenden 27 Europese politici – zonder daarvoor de toestem-
ming te vragen van hun kiezers – het ‘Machtigingsverdrag van Lissabon’
en gingen daarmee accoord met de “Noodprogramma’s binnen het Ju-
ridische Unificatie Proces” met inbegrip van een niet verkiesbaar “Cen-
traal kartel Kantoor” dat – net zoals in de Middeleeuwen – het
alleenrecht heeft wetten uit te vaardigen over Europa zonder enige de-
mocratische controle.
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Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 

Het Duitse kartel krijgt toegang tot nucleaire technologie

Op 1 januari 1959 stelde de Europese 
Commissie officieel een “gemeenschappelijke

markt voor nucleaire stoffen” 
middels EURATOM in.

Dus slechts een jaar nadat de Nazi/kartel 
aanhanger Hallstein tot Hoofd van het politburo 

van het kartel was aangesteld – en 14 jaar na
1945 – had hij zijn derde opdracht vervuld: 

Toegang van de Duitse kartel belangen tot de 
nucleaire (wapen) technologie.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Daarentegen zijn er zulke (wetten), die eerst opgesteld moeten
worden, aangezien er op het juridische vlak geen utvindingen zijn,
maar alleen ontdekkingen. Deze wetten moeten opgesteld worden
met de medewerking van de ‘Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet’
in de Oostelijke Gebieden,49 die enkele [!] bijdragen kunnen leveren
aan het Zuiveren [läutern] van ons Juridische Systeem teneinde het
een Werkelijke [Nazi/kartel] Wet te maken van het Duitse Volk.

“Het ‘Juridische Noodprogramma’ – het directe doel – is in feite al
in gebruik in het Oude Rijk.50

“Het Juridische Proces om deze [Nazi/kartel] Wetten in te voeren
is de Richtlijn.51 De Bevoegdheid [om deze richtlijnen] uit te vaar-
digen berust bij de Officiële ambtenaren van het [Nazi/kartel] Eu-
ropese Rijk. [‘Reichsminister’] samen met het [Nazi] Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

49‘‘Ostmarken’; Hier gebruikt Hallstein het meervoud van Ostmark, waarmee hij impli-
ceert, dat hij na de annexatie van Oostenrijk meerdere nieuwe gebieden in het Oos-
ten voorziet, die veroverd gaan worden.

50 ‘Altreich’, dat is Nazi Duitsland.

Hallstein nam al deze elementen over in de verdragen van Rome als
zijnde de grondprincipes van de overheersing van Europa heden ten
dage door de ‘EU in Brussel’:

• De “Ambtenaren van het [Europese] kartel Rijk” in Hallsteins Ver-
overingsrede werden de ‘Europese Commissieleden’ die over Eu-
ropa regeren ten gunste van het kartel en geheel buiten enige
democratische controle om.

• De “Richtlijnen” van de Nazi/kartel tekentafel werden de “Euro-
pese Richtlijnen” van vandaag. Deze “Europese Richtlijnen” samen
met de zogenaamde “Europese Voorschriften” zijn de dictatoriale
bevelen geworden waarmee het kartel politburo – de Europese
Commissie – de wetten bepaalt voor 500 miljoen Europeanen – in
wezen geheel buiten het democratisch proces om.
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51 ‘Verordnung’, dat is de dictatoriale uitoefening van de Nazi wetten in de bezette lan-
den; het is wel een bizarre grap van de geschiedenis, dat minder dan 20 jaar was dat
Nazi propagandist Hallstein deze ondemocratische technieken naar voren bracht als
een middel om Europa te overheersen onder de Nazi/IG Farben coalitie; hij – als
president van de Europese Commissie – dezelfde ‘richtlijnen en voorschriften’ zou
inbrengen als middel waarmee de erfgenamen van IG Farben over Europa konden
regeren onder de vlag van de EU. Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009
in werking trad, maakt zijn visioen werkelijkheid.

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 

Een traditie van symbolen

Als beloning voor het tot een
goed einde brengen van de op-
drachten van het kartel, stelden
de aandeelhouders van het kar-
tel de ‘nieuwe koning van Eu-
ropa’ een ‘kasteel’ en een
‘koninklijke staf’ van duizenden
gedienstige bureaucraten ter be-
schikking.

De bouw van het Berlaymont
gebouw – dat nog steeds het
hoofdkwartier is van de EU

Commissie – begon in 1963 en
markeerde het begin van de
tweede 5-jarige periode van
Hallstein als Hoofd. Als men
naar de blauwdrukken van dit
kasteel kijkt, moet Hallstein
overgelukkig zijn geweest: de
vorm het Hoofdkwartier van de
Europese Commissie lijkt opval-
lend op het insigne, dat hij – vele
jaren met trots droeg.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“Onder de onderwerpen van deze snelle richting [van de Nazi/kartel Wet]
kunnen wij een onderscheid maken tussen twee groepen: De eerste groep
omvat de richtlijnen betreffende de grondwet, die de Nationaal Socialisti-
sche Staat vormen, en haar vorm en werkelijkheid bepalen.

“Deze Richtlijnen werden reeds enkele dagen na de [Nazi/kartel] Vereni-
gingswet52 ingevoerd.

“Daaronder bevinden zich:

- De Staats Grondwetten tegen het oprichten van
nieuwe politieke partijen [in een Europa onder Nazi
bewind.]53

- De Staats Grondwetten, die de eenheid tussen de 
[Europese Nazi/kartel] Staat en de [Nazi/kartel] Par-
tij veilig stellen.54

- Staats Grondwetten voor de samenstelling van het
[Nazi/kartel] Rijk.55

- Staats Grondwetten betreffende Bestuurders van het
[Europese Nazi/kartel] Rijk.56

52 ‘Vereinigungsgesetz’, betekent de ingevoerde Naziwet, dat de annexatie van Oos-
tenrijk een pseudo-wettige basis gaf.

53 ‘Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien’, d.w.z. als een van de eerste
maatregelen na in Duitsland de macht gegrepen te hebben, verboden de Nazi’s de
oprichting van nieuwe politieke partijen; deze wet was in de ogen van Hallstein zo
belangrijk, dat deze zo snel mogelijk ingevoerd moest worden in elk land,dat door
de Nazi’s overwonnen was – dit is dus dezelfde man die later vorm gaf aan de EU

! !
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54 de kernwet voor het invoeren van het Nazi dictatorschap in ieder land.

55 ‘Neuaufbau’, dat is omvormen van democratie naar dictatorschap.

56 ‘Reichstatthaltergesetz’, paragraaf 1 van deze wet stelt: De Rijks gouverneur is de
vertegenwoordiger van de Rijksregering in zijn gebied. Zijn taak bestaat te verzeke-
ren, dat de politieke bevelen uitgevaardigd door de Führer (Leider) en Kanselier van
het Rijk (Hitler) worden opgevolgd’. (‘Er hat die Aufgabe, f ür die Beobachtung der
vom Führer und Reichskanzler augestellten Richtlinien der Politik zu sorgen’)

In 1939 was Hallstein een openlijke voorstander van de opbouw
van het dictatorschap van het Nazi/kartel door geheel Europa –
met inbegrip van het verbod van andere politieke partijen en an-
dere karakteristieken dan het totalitair regiem.

Minder dan 20 jaar later werd deze ijveraar voor een Europees 
Dictatorschap via multinationals de hoofd architect van de ‘EU
Brussel’ 

In 1957, werd diezelfde man door het kartel aangesteld als de eer-
ste President van hun nieuwe politburo, de Europese Commissie.

Om het publiek te misleiden werden de militaire aandeelhouders van
het kartel na 1945 vervangen, maar het Olie en Farmaceutisch kartel
plaatste haar voornaamste juridische en politieke technocraten in top
functies voor haar volgende poging voor dominantie van Europa.

Van 1933 tot 1945
uit naam van de

Nazi/kartel coalitie

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 
De overlevering van bevordering van kartel dictatorschappen

Van 1958 tot 1967 
als eerste president van
de ’EU Brussel’ aange-
steld door het kartel 

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

“De tweede groep van dringende wetten, die zich da-
gelijks uitbreiden, behelst de Richtlijnen betreffende
de opbouw van [Nazi/kartel] Staats Instellingen, Ma-
teriële Rechten of de Maatregelen waarover de Nati-
onaal Socialistische Wetsontwerper57 al een uitspraak
heeft gedaan [let op het oppermachtige woordge-
bruik!] – of door handhaving van Bestaande
[Nazi/kartel] Wettelijke Voorwaarden of door
Nieuwe te maken.

“Deze Richtlijnen als doorgevoerde wetten [Causa lu-
dicata], d.w.z. zij zijn van de Status van Rechts Politiek
[Rechtspolitik] overgegaan naar de Status van Bestaande
[Nazi/kartel] Verordening [geltenden Ordnung].

“Deze Wetten hebben geen nadere overweging nodig [!].

“De belangrijkste [Nazi/kartel] Wetten in deze cate-
gorie, die onmiddellijk werden ingevoerd [in gean-
nexeerd Oostenrijk] waren:

57 ‘Nationalsozialistische Gesetzgeber’, d.w.z. de Hitler Regering.

In 1957, ontwierp Hallstein de “Staats Grondwetten voor de Nieuwe 
Inrichting van het [Europese kartel] Rijk” in de Verdragen van Rome.

Meer dan 50 jaar later ondertekenden 27 Europese politieke leiders –
zonder de kwaadaardige historische oorsprong van de ’EU Brussel’ aan
hun kiezers te openbaren – de ‘machtigingswet van Lissabon’ en daarmee
de “Staatsgrondwetten voor de Nieuw Inrichting van het [Europese kar-
tel] Rijk.”

! !
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Als U de volgende paragrafen leest zullen de volgende vragen
naar voren komen:

• Hoe konden de politieke leiders van 27 Europese naties de
Machtigingswet van Lissabon ondertekenen en accoord gaan
met een politiek platform waarvan de hoofdarchitect duide-
lijk – en openbaar gedocumenteerd – een uitgesproken voor-
stander van politieke en multinationaal dictatorschap is?

• Hoe kunnen miljoenen intelligente mensen over het gehele
Europese Continent – een continent dat zegt aan de wieg te
staan van democratie – zijn toekomst uit handen te geven
aan een stelletje politici die onwelwillend waren deze ver-
worvenheden te beschermen.

Dictatorschap

1939
‘Veroveringsrede’

Dictatorschap

1957
‘Verdragen van Rome’

Multinationale Bedrijven Dictatorschap

HEDEN

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 
Ontwerper van het kartel Dictatorschap van de 21e Eeuw

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

- De Wet voor de Bescherming van het Duitse Bloed
en de Duitse Eer;58

- Het instellen van de administratieve organisaties van
het [Europese Nazi/kartel] rijk [Reichseigene Verwal-
tungen];

a) De financiële administratie [finanzverwaltung] als
een van de eerste maatregelen;

b) De juridische administratie [‘Justizverwaltung’]; 

c) De spoorweg en posterijen administratie
[‘Eisenbahn- und Postverwaltung’];

d) De luchtvaart administratie
[‘Luftfahrtverwaltung‘];

e) De afdelingen van het propaganda ministerie
[‘die Behörden des Propaganda Ministeriums’];

- “De militaire wetten [‘Wehrrecht‘] en de wetten betreffende de [Euro-
pese Nazi/kartel] arbeidsdienst59 en de wet betreffende de luchtverde-
diging;

58 ‘Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes‘, dit is geen drukfout, hier geeft Hallstein
– duidelijk de hoogste prioriteit aan de invoering van de Nürnberg Rassen Wetten
in de bezette gebieden.

59 ‘Reichsarbeitsdienst’, beginnend in 1935 voerden de Nazi’s een zes maanden du-
rende verplichte dienst voorafgaand aan de militaire dienst, die ideologische en li-
chamelijke voorbereiding van iedere Duitse man ten doel had. 

! !
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In 1957 werd het de racist Walter Hallstein, een groot voorstander voor
de militaire onderdrukking van Europa onder het dictatoriale gezag van
de Nazi/kartel Coalitie, mogelijk gemaakt de voornaamste ontwerper
van de EU en de eerste president daarvan te worden. Het Europese volk
– in die tijd – werd het onmogelijk gemaakt te ontdekken wie deze
voornaamste ontwerper van de ’EU Brussel’ was.

Na de publicatie van dit boek, kan geen politicus, die het ‘machtigings-
verdrag van Lissabon’ ondertekende en geen politieke partij, die zitting
heeft in het ‘Europese Parlement’ dan nog zeggen: “Wij hebben het
niet geweten”. 

Men kan slechts tot een conclusie komen: Europese politici en politieke
partijen die de dictatoriale opzet van de ’EU Brussel’ blijven steunen –
ondanks de historische bewijzen – moeten weggestemd worden door
miljoenen mensen en vervangen worden door vertegenwoordigers, die
vastbesloten zijn de democratie te beschermen.

Grootbedrijf

Dictatorschap

1957

Grootbedrijf

Dictatorschap

1939

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’ 
Ontwerper van het kartel dictatorschap van de 21e eeuw

Politieke medestanders van het ‘Machtigingsver-
drag van Lissabon’ voor de invoering van het dic-
tatorschap van multinationals in de ‘EU Brussel’ 

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

- Uit de administratieve wetten [‘Verwaltungsrecht‘]: de rijks administra-
tieve gemeentewet [‘Reichsgemeindeordnung‘], de wet op bijeenkom-
sten60, deel van de ambtenarenwet61 en deel van de wet met betrekking
de bezoldigingsregels van ambtenaren [‘Besoldungsrecht’];

- Belangrijke Belastingen:

- Volgens de wetten op regeling van beroepsorganisaties [‘stän  sdi sches
Recht‘]: de wet op regeling van de kultuurkamer [‘Kulturkammerge-
setzgebung’], de veeartsenijwet [‘Tierärzte- Ordnung’];

- Volgens de landbouwwet [‘Bauernrecht‘]: de boerderij erfwet [‘Erbhof-
gesetz‘], de voedsel-voorzieningswet [‘Nährstandsgesetz‘], de regelgeving
betreffende het op de markt brengen van producten [‘landwirtschaft-
liche Marktordnung’];

- Volgens de sociale wet [‘Sozialrecht‘]: de [Nazi/kartel] rijksverzekerings
regelingen [‘Reichsversicherungs-Ordnung’] en de de regelingen van de
sociale voorzieningen [‘fürsorgerechtliche Vorschriften’].

- Volgens de werkgelegenheidswet [‘Arbeitsrecht‘]: stap voor stap de wet
ter regeling van de nationale arbeidsdienst [‘Gesetz zur Ordnung der
nationalen Arbeit’].

60 ‘Sammlungsgesetz‘, een Naziwet uit 1934, die in wezen het recht op onafhankelijke
openbare bijeenkomsten uitschakelt middels officiële goedkeuring van de Nazi aut-
horiteiten vereist voor al dit soort bijeenkomsten.

61 ‘Beamtengesetz’, een van de eerste Naziwetten van 7 april 1933 – slechts twee weken
na de beruchte “Machtigingswet” van de Nazi’s (Ermächtigungsgestez) – sluit iedereen
van Joodse afkomst, iedereen die tegen het Nazi regime is en al diegenen, “die niet ten
allen tijde klaar staan voor het Staatsbelang” (Personen, die nicht jederzeit rückhaltlos
für den nationalen Staat eintreten)., uit als ambtenaar te kunnen werken.



Compleet Gezag Over De 
Samenlevingen In Alle Europese Landen
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Zelfs al voor de ondertekening van de Machtigingswet van Lissabon,
bepaalde de ’EU Brussel’ al 80% van alle juridische zaken binnen de
lid-staten van de ‘EU Brussel’. Het alleenrecht op het doen van wets-
voorstellen berust bij het politburo van het kartel, de Europese Com-
missie – niet bij het parlement van de EU.

Dit is het gevolg van de zogenaamde Verdragen van Rome, ruim een
halve eeuw geleden ontwikkeld door de groep van Hallstein ten gunste
van het kartel. Na de Machtigingswet van Lissabon zal dit percentage
uitgroeien tot 100% – dat wil zeggen het gehele gezag over de Euro-
pese naties, de samenlevingen en het volk door het kartel.

De meeste van deze wetten, zoals door Hallstein in zijn ‘Veroverings-
rede’ van 1939 (linker bladzijde) zullen door heel Europa worden in-
gevoerd via de EU. De ‘Veroveringsrede van Hallstein in 1939 is niet
alleen een uniek historisch document, maar ook uiterst actueel: Het
geeft de lezer van dit boek – feitelijk iedereen in Europa – een nauw-
keurige blik op de toekomst van dit continent onder het gezag van de
EU.

Economie Sociaal Justitie Politie Andere
Zaken

Hallstein – Meesterbrein van de ‘EU Brussel’
Ontwerper van het kartel dictatorschap van de 21e eeuw

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

- “Uit de economische wetten volgde de ‘Regeling om het vier-
jarenplan Op te Leggen‘ 62

- “Voorts de regels betreffende de productie sector van de eco-
nomie [‘gewerblichen Wirtschaft‘],

“Betreffende kartel wetten [‘kartellrecht’], betreffende grootbe-
drijven advertenties [‘Wirtschafts-Werbung’], betreffende de
formatio vaststelling van prijzen [‘Preisbildung’], in het bijzon-
der de overheidsregels betreffende vast leggen van prijzen
[‘Preisstopverordnung’];

- Uit het burgerlijk wetboek [‘Zivilprozessrecht‘], de wet ter 
voorkoming van misbruik van leidende posities op de markt
['Verhütung missbräuchlicher Ausnutzung von Vollstreckungs-
möglichkeiten’];

- Uit het wetboek van strafrecht, in het bijzonder de wetten be-
treffende verraad en hoogverraad ['Hoch- und Landesverrat’];

62 ‘Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans‘, d.w.z. het vierjarenplan kantoor
was het centrale punt voor de coördinatie van de criminele activiteiten tussen het
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben en de Nazi regering in de voorbereiding op
WO II. De twee hoofdpersonen waren Dr. Carl von Krauch, ceo van het IG Farben
Karetel (BAYER, BASF, HOECHST en andere chemische N.V.’s) en Hermann Göring.
Zoals het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal later vaststelde, vervulde dit vierja-
renplan verschillende hoofdzaken waaronder:

Het “vierjarenplan”van de Nazi/kartel coalitie was het Centrale Eco-
nomische Plan van de Nazi/kartel Dictatorschap om Europa te veroveren.

De “Regels betreffende de Productie Sector van de Economie” waren
een onderdeel van het gecentraliseerde totalitaire economische systeem
van het Nazi/kartel dictatorschap met het doel om het economische
gezag van het kartel in Europa veilig te stellen.
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a) Nazi Duitsland op technisch en logistiek gebied voorbereiden op oorlog.

b) Het coördineren van de immense productie en levering van explosieven en ander
essentieel oorlogstuig voor de Wehrmacht

c) Het coördineren van de inlichtingen door Bayer, BASF en andere IG Farben doch-
terbedrijven uit vele landen en deze gebruiken voor strategische oorlogsplannen.

Nazi/IG Farben vierjarenplan kantoor:
De blauwdruk voor de Europese Commissie

Het kantoor voor het vierjarenplan van het 
Nazi/IG Farben kartel

– ook bekend als het “Krauch Kantoor” (Nürnberg Tribunaal) –
• Bereidde de Nazi’s op technisch en logistiek gebied voor op WO II
• Coördineerde de plundering van overwonnen Europa
• Werd geleid door de gevolmachtigde IG Farben Directeur 

Dr. Karl von Krauch, die over duizenden technocraten de 
leiding had 

• Was de ‘Economische Regering’ van veroverd Europa 
• Werd de Blauwdruk van het kartel – en van Hallstein – 

en model voor de Europese Commissie

IG Farben Hoofdkantoor 
in Frankfurt (Duitsland)

IG Farben NW 7 Economisch
Ontwerp Kantoor in Berlijn

Karl von Krauch
veroordeeld tot
6 jaar gevange-
nisstraf wegens
slavernij, folte-
ring, moord en
andere oorlogs-
misdaden

H. Göring
pleegde zelf-

moord vooruit-
lopend op zijn

ter dood veroor-
deling door het

Tribunaal te
Nürnberg

verdere informatie: GB2FY461

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De economische regering van het kartel
1936 tot 1945: Het vierjarenplan kantoor.

Het vierjarenplankantoor –
de economische regering
van het kartel voor de ver-
overing van Europa – publi-
ceerde een maandelijks
tijdschrift getiteld “Het Vier-
jarenplan – Tijdschrift voor
Nationaal Socialistisch Eco-
nomisch Beleid” [Der Vier-
jahresplan, Zeitschrift für
Nationalsozialistische Wirt-
schaftspolitiek].

Het eerste vierjarenplan
werd in 1936 gestart en
had als doel Duitsland voor
WO II klaar te stomen –
onder technisch en econo-
mische leiding van het IG
Farben kartel.

Er zijn veel van deze ‘Vierja-
renplan' uitgaven bewaard ge-
bleven. Boven: voorpagina
van het januari 1937 nummer
met Hitler en Göring, links:
een voorpagina gedurende de
oorlog, waarin de economi-
sche verovering als ware doel
van WO II wordt beschreven.

De uitgebreide advertentie
sectie van deze publicatie
leest als een opsomming 
van de Duitse N.V.’s. Deze
tijdschriften – maken veel 
duidelijker dan de meeste ge-
schiedenisboeken – wie de
drijvende krachten waren ach-
ter de Tweede Wereldoorlog.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939
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De economische regering van het kartel
Heden: De ‘EU Brussel’ 

65 jaar nadat het laatste economische regeringstijdschrift “der Vier-
jahresplan” werd uitgegeven, is het kartel bezig met de ‘wederop-
standing’ van dezelfde totalitaire opzet. Middels de hedendaagse
aandeelhouders van het kartel, de hoofden van de leidende export
naties, stellen deze belangengroepen een dictatoriale Economische
Regering voor onder het gezag van de ‘EU Brussel’. De mensen
moeten niet wachten op weer een catastrofe en het volgende
‘Nürnberg Tribunaal’ om deze plannen te kunnen stoppen!

verdere informatie: GB2EG298

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

- “Vanuit het privaatrecht [‘Privatrecht‘], de nieuwe aandeelhou-
derswet [‘Aktienrecht’], de wet betreffende geldwissels en
cheques [‘Wechsel- und Scheckrecht’], de spoorwegverkeer wet-
ten [‘Eisenbahnverkehrsordnung’] en anderen63;

“De instelling van deze wetten met grote met dringende noodzaak, kan
niet eenvoudigweg worden bereikt door een enkele zin, die deze wet-
ten van kracht verklaart in de nieuwe [Nazi/kartel] bezette gebieden.

“Overigens, deze wetten zijn in Sudetenland [deel van de huidige
Republiek Tsjechië] met dezelfde snelheid (als in Oostenrijk) van-
wege tijdgebrek64, maar ook [in het geval van Sudetenland] omdat
wij niet een gehele natie konden overnemen [!] met een welomlijnd
juridisch systeem. . . . . .

“De samenstelling van de administratieve organisatie van Sudeten-
land en Oostenrijk, die momenteel vorm krijgt, zal als voorbeeld die-
nen voor de toekomstige administratie van het gehele rijk.65 Dit is
enkele dagen geleden uitgestippeld door de rijks minister (van Bin-
nenlandse Zaken) Frick tijdens een rede in de academie voor admi-
nistratie te Hamburg (Duitsland);

- “Op lager niveau (van deze administratieve opbouw in ver-
overde naties) zullen er de eenheden van stedelijke en landelijke
gemeenten [Stadt- und Landkreise] zijn; de provincies zijn een
mengsel van administratieve districten van de staten [staatliche
Verwaltungsbezirke] en zelfstandige bestuursorganen.[‘Selbst-
verwaltungs-Körperschaften’], deze zullen worden geleid door
een administratief hoofd [‘Landsrat’].

d) Het coördineren van de plundering van de belangrijkste N.V.’s door het IG Farben
kartel in die landen, welke zijn veroverd door de Nazi Wehrmacht; dit leidde tot de
veroordeling van verschillende IG Farben directeuren door het Oorlogsmisdaden
Tribunaal te Nürnberg.

63 Dat Hallstein deze specifieke wetten hier zo expliciet vermeldt is geen toeval. Deze
– ogenschijnlijk zonder enig verband – genoemde wetten, reglementen, en veror-
deningen dienden allen een en hetzelfde doel: de binnenlandse en buitenlandse
mobilisatie voor de oorlog.

Wanneer het Machtigingsverdrag van Lissabon is geimplementeerd zal
het Kartel niet zomaar een land overnemen maar controle uitoefenen
over alle landen binnen Europa.
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64 sinds de annexatie in oktober 1938 en de Veroveringsrede van Hallstein in januari 1939.

65 ‘künftigen Reichsverwaltung‘, d.w.z. zullen worden toegepast in andere landen na
verovering door de Nazi/IG Farben coalitie in Europa en de rest van de wereld zelf-
standige bestuursorganen.[‘Selbstverwaltungs-Körperschaften’], deze zullen worden
geleid door een administratief hoofd [‘Landsrat’].

De visie van Hallstein in 1939 
wordt werkelijkheid

Met het patenteren van ons
voedsel, tracht het kartel
niet alleen een multi-mil-
jarden wereldmarkt te ver-
overen. Er speelt namelijk
ook een uiterst belangrijk
politiek element: De uit-
eindelijk volledige afhan-
kelijkheid van miljoenen
mensen van GMO voedsel
zal hele bevolkingsgroe-

pen aan de genade van de
patenthoudende bedrijven
over leveren.

Het is geen toeval dat
BASF – deelnemer aan het
criminele IG Farben kartel
– aan het hoofd staat van
deze beangstigende ont-
wikkeling.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939

- Op het middenniveau (van deze administratieve organisatie)
zullen er eenheden van gewesten van het rijk[‘Reichsgaue’]
zijn, evenals een mengsel van staats administratieve districten
en zelf besturende organen; zij zullen geleid worden door gou-
veneurs van het rijk.66 . . . . . 

“Deze nieuwe voorbeelden kunnen u een idee geven
van hoeveel er nog gedaan moet worden na de poli-
tieke verduitsing en ook de juridische verduitsing van
de nieuwe gebieden.67 een overvloed van grote mo-
gelijkheden liggen er voor de Duitse ‘Beschermer van
de [Nazi/kartel] wet’.

“Hij zal deze aanvaarden met een diepgaand vertrou-
wen in de toekomst van ons volk [‘Arische Volk’] en
met het bewustzijn dat het voor hem een eer is om
een bescheiden aandeel te hebben in het opbouw-
werk voor de voltooiing van de grote historische taak
van Duitsland68 waar wij allemaal deelgenoot van
zijn gemaakt.”

66 ‘Reichsstatthalter’, dit waren fanate leden van de SS, Nazi soldaten of bureaucraten,
ingezworen om meedogenloos de opdrachten van het olie en farmacie kartel en
haar politieke marionetten, uit te voeren (zie hierboven).

67 ‘Nach der politischen auch die rechtliche Eindeutschung’ d.w.z. de [militaire] en poli-
tieke onderwerping van Europa is voor de eeuwigheid vast gemetseld door de instelling
van een nieuw Duits [Nazi/kartel] juridisch systeem over heel Europa en de wereld.

68 ‘Grosse geschichtliche Aufgabe Deutschlands’, d.w.z. de grote historische roeping van
het Duitse Chemische, olie en farmacie kartel tot verovering en overheersing van Eu-
ropa en de wereld.

De invoering van de ‘Machtigingswet van Lissabon’ in 2009 zou de laat-
ste paragrafen en hoogtepunten van de “Veroveringsrede” van Hallstein
tegenwoordig een ontnuchterende werkelijkheid maken – voor het Eu-
ropese volk en van de wereld.

! !
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De visie van Hallstein van 1939 
wordt werkelijkheid

De politieke erfgenamen
van de ‘Architecten van
Auschwitz’ lopen voorop
bij de volgende poging tot
het gezag over miljoenen
mensen. 

Merkel (BAYER, BASF) en
Sarkozy (HOECHST/Heden
SANOFI) zijn de politieke
aandeelhouders van de drie
kartel zusters, die uiteinde-
lijk verantwoordelijk waren
voor twee wereldoorlogen. 

De ontmaskering van het
criminele verleden van
deze kartel bedrijven komt
op het juiste moment. De
verspreiding van dit boek
maakt het de mensheid
mogelijk om lering te trek-
ken uit de geschiedenis en
niet voor de derde keer
slachtoffer te worden van
de belangen van het kartel.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’

UK Economy News – vrijdag 26 maart 2010

LEIDERS VAN DE EU MAKEN RUIMTE VOOR een
NIEUWE EUROPESE REGERING

vrijdag, 26 maart 2010

Europese leiders uit Duitsland en Frankrijk staan, volgens
zeggen, achter een mogelijke invoering van een discuta-
bele “economische regering van Europa”. Om het eenvou-
dig uit te drukken zal dit een overheidsinstantie zijn
binnen de Europese Unie, die toezicht zal houden op de
economische toestand van een lidstaat en “waar nodig”,
de macht zal hebben om boetes op te leggen als staten
doorgaan met grote begrotingstekorten. Dus…wat gaat dit
betekenen voor het Verenigd Koninkrijk?
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Niemand kan zeggen: “Ik wist het niet!”

Zijn hele leven was Hall-
stein een beruchte dienst-
knecht van het kartel.
Zoals een dwangmatige
misdadiger van de ene
misdaad tot de volgende
wordt gedwongen, zo hield
Hallstein nooit op in zijn le-
venswerk; Europa in de han-
den van het kartel over te
dragen.

Hoewel Hallstein de bedrijfs-
belangen die hij diende, niet
openlijk kon toegeven,
schreef hij openhartig over
zijn voornemens tijdens het
opzetten van de EU.

I n
zijn 500 bladzijden dikke
boek “De Europese Ge-
meenschap” [Die Europäi-
sche Gemeinschaft] dat in
1979 al in de 5e editie ver-
scheen, schept hij zelfs op
over de “originele” aard van
zijn opzet: de ‘Europese
Commissie’. Alsof dit nooit
in de geschiedenis is uitge-
vonden.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939
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De grondwettelijke organen

• De commissie

“Iedere handeling begint bij de [EU] commissie.

“De [EU] commissie is het meest oorspronkelijke element in de

organisatie van de [Europese] gemeenschap zonder enig voor-

beeld in de geschiedenis.

“Haar taak is de vertegenwoordiging van de [Europese] ge-

meenschap, naar binnen en naar buiten. …

“De [EU] commissie is onafhankelijk van de regeringen van de

lidstaten. Aan de [EU] commissie kunnen door de lidstaten geen

opdrachten gegeven worden, noch zullen deze aangenomen wor-

den door de [EU] commissie. ….

“De commissie heeft het alleenrecht om wetten uit te vaardigen …

Walter Hallstein
“De Europese Gemeenschap”

5e Druk
Econ Verlag, Düsseldorf, 1979

Verspreiding van het dictatorschap van het kartel

Het is duidelijk dat weini-
gen van de politieke leiders,
die het “Machtigingsverdrag
van Lissabon” onderteken-
den bekend waren met het
boek van Hallstein.

Gesterkt door deze zelfvol-
daanheid, drong het kartel
verder aan. Het is nu de

hoogste tijd – voor zowel
democratische politici als
miljoenen mensen – om op
te komen voor hun funda-
mentele rechten van vrijheid
en democratie. Als wij nu
niets doen, krijgen we mis-
schien generaties lang geen
kans meer.

Basisplan van de Nazi/kartel coalitie – Blauwdruk voor de ‘EU Brussel’
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Zeventig jaar nadat Hallstein zijn visie op
Europa gaf in zijn veroveringsrede, wordt
het nu wel heel kort werkelijkheid.

Sarkozy, Merkel, Berlusconi en andere po-
litici voeren meedogenloos de opdrachten
uit van het Olie en Farmaceutisch kartel.

Het is geen toeval, dat deze zelfde politici
andere politieke leiders hebben gedwon-
gen om de machtigingswet te onderteke-
nen, het zogenaamde “Verdrag van
Lissabon”.

Aangezien deze politici niet de moed
hebben om zich tegen de dwang van de
aandeelhouders van het kartel te verzetten
moet de burger van Europa een beslissing
nemen: Accepteer dit dictatorschap van
de N.V.’s over Europa – of bescherm onze
fundamentele rechten op democratie voor
nu en de komende generaties.

De ‘Veroveringsrede’ van Hallstein, 1939
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