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David Ewing Jr 

 



 

Invoering 

Wat is Tartar City? 

 

Waar ligt Tartar City? 

 

Er zijn duizenden historische boeken en historische 

manuscripten over de hele wereld. Wie heeft deze 

historische boeken geschreven? Wie heeft deze 

historische manuscripten geschreven? Zijn ze echt 

historisch? Of - zijn de meeste van hen vervalsingen? 

 

Dit boek behandelt de geschiedenis van de val en 

vernietiging van Tartar City 

 

Dit boek zal een deel van het onderzoek laten zien dat 

Anatoly Fomenko en anderen hebben gedaan met 

betrekking tot de wereldgeschiedenis 

 

Dit boek zal enkele feiten tonen die onderzoekers noemen 

- en er wordt foto-bewijs geleverd om u te laten zien dat 

er goed onderzoek is gedaan door David Ewing Jr. om te 

controleren wat onderzoekers over deze kwestie zeggen. 

 

David Ewing Jr is naar meer dan 2500 steden en plaatsen 

over de hele wereld gereisd en heeft gedurende 20 jaar 

veel historisch onderzoek gedaan en heeft een grote 

kennis van de wereldgeschiedenis 

 



 

Tartarië - Tartar City 

 

 
 

Er zijn veel manuscripten over de hele wereld. Historici zeggen dat deze 

manuscripten vele eeuwen oud zijn en zeggen dat ze informatie hebben 

over de geschiedenis van de wereld 

 

Historici hebben dateringsmethoden zoals koolstofdatering gebruikt om 

te laten zien hoe oud deze manuscripten zijn 

 



 

 
 

Er zijn duizenden historische boeken en manuscripten over de hele 

wereld. Aan de hand van deze manuscripten hebben historici de 

geschiedenis van de wereld gevonden en leren ze die aan de mensen 

 

 
 

De foto hierboven toont de Strahov-kloosterbibliotheek in Tsjechië. 

Deze bibliotheek bevat meer dan 200.000 delen, met meer dan 3.000 

manuscripten 



 

 

 
 

De Strahov-kloosterbibliotheek werd volgens historici rond 1679 

gebouwd en het duurde nog 2 eeuwen voordat veel boeken bij de 

bibliotheek kwamen 

 

 
 

Volgens historici is het Strahov-klooster de thuisbasis van 

premonstratenzer monniken, die nauw verwant zijn aan de jezuïeten. 

Veel organisaties in Europa die monniken hadden, werkten nauw samen 

met de jezuïeten 

 



 

 
 

In de stad Praag is er nog een bibliotheek met veel historische 

manuscripten, de Clementinum-bibliotheek 

 

 
 

De bibliotheek werd opgericht door de jezuïeten na 1622 (de data 

kunnen niet worden gecontroleerd). Volgens historici hebben de 

jezuïeten de bibliotheek van de Karelsuniversiteit overgedragen aan het 

Clementinum. Het Clementinum maakt tegenwoordig deel uit van de 

Nationale Bibliotheek van Tsjechië. Charles University zou een van de 

oudste universiteiten van Europa zijn. 

 



 

Omdat de jezuïeten de bibliotheek van de Karelsuniversiteit hebben 

verplaatst, - toont dit aan dat ze grote macht en controle over de 

universiteit moeten hebben gehad. Ze moeten ook hebben geselecteerd 

welke items ze wel en niet willen houden 

 

 
 

De jezuïeten stonden bekend als leraren en studenten en monniken, 

maar omdat ze op veel gebieden betrokken zijn, classificeren veel 

mensen hen niet als monniken, maar zeggen ze dat ze studenten zijn die 

leraar en priester worden. De rollen en activiteiten van de jezuïeten zijn 

door de eeuwen heen veranderd. 

 

De jezuïeten hadden duizenden leden en onderwezen duizenden 

studenten en beïnvloedden veel mensen over de hele wereld. Ze 

openden veel scholen over de hele wereld met enorme bibliotheken. 

Veel van deze boeken waren in verschillende talen. Waar hebben ze 

zoveel boeken en manuscripten gevonden? 

 

Historici zeggen dat monniken heel gewoon waren in Europa tijdens de 

middeleeuwen en de renaissance. 

 



 

 
 

Veel jezuïetenstudenten werden leraren op scholen over de hele wereld. 

Veel van hun studenten waren eigenlijk geen jezuïeten, maar deze 

studenten leerden wat de jezuïeten hen vertelden. Veel van hun 

studenten kwamen niet uit rijke families 

 

Veel van hun studenten over de hele wereld waren weeskinderen die 

later rijk en machtig werden.  

 

 
 

Ze openden bijvoorbeeld een school in Mumbai, India en het was een 

weeshuis. Waar hebben ze deze wezen te vinden? 

 

De jezuïeten openden grote scholen in China en India en op veel 

plaatsen over de hele wereld. Ze leken veel geld te hebben om 

wereldwijde operaties uit te voeren 

 



 

 
 

Ze openden bijvoorbeeld een school in Shanghai, China en het was een 

weeshuis. Waar hebben ze deze wezen te vinden? 

 

In Shanghai, werden de wezen onderwezen Chinese. Veel jezuïeten 

leken de Chinese taal en vele andere talen te kennen. Hoe leken ze deze 

talen te kennen? 

 

 
 

Foto hierboven - Jezuïetenweeshuis, Shanghai, China 



 

 

Veel van deze weeskinderen die werden opgeleid door de jezuïeten, 

werkten later voor educatieve of religieuze organisaties die werden 

gecontroleerd door Europese koloniale organisaties. Velen van hen 

raakten betrokken bij handel en politiek en hadden goede relaties met 

Europese kolonialisten 

 

Waar hebben ze deze wezen te vinden? 

 

 
 

Wie zijn de jezuïeten? Wat wilden ze? Wat was hun doel? Wat was hun 

oorspronkelijke doel? 

 



 

 
 

De jezuïeten werden gesticht in de 16e eeuw en hun nummer 1 plan was 

om moslims te bekeren. Ze wilden zien dat mensen de religie van de 

islam verlaten. Ze wilden het einde van de islam zien. Ze begonnen 

plannen te maken voor de bekering van moslims 

 

 
 

Volgens historici werden de jezuïeten op 15 augustus 1534 gesticht 

door een Spaanse man genaamd Ignatius van Loyola en 6 andere 

mannen aan de Universiteit van Parijs. De jezuïeten werden op 27 

september 1540 goedgekeurd door paus Paulus III. 

 



 

 
 

Tegenwoordig volgen naar schatting 2 miljoen mensen onderwijs op 

jezuïetenscholen, en de jezuïeten hebben wereldwijd ongeveer 900 

universiteiten 

 

Wat de jezuïeten vandaag zijn, is niet wat ze 400 jaar geleden waren. 

Maar het is duidelijk te zien dat ze zijn gegroeid. 

 

Onderzoekers vonden het heel vreemd dat Ignatius van Loyola en 

andere mannen de aandacht van de paus konden trekken en ook de 

goedkeuring van de paus konden krijgen. 

 



 

 
 

Onderzoekers vonden het ook vreemd dat Ignatius van Loyola en de 

andere jezuïeten moslims wilden bekeren. Volgens historici, - waren de 

dichtstbijzijnde moslims in die tijd in de buurt van Turkije en was de 

rest van Europa christen. Dit riep de vragen op: 

 

 

Wie zijn deze moslims die ze wilden bekeren? 

 

Waar zijn deze moslims die ze wilden bekeren? 

 

Volgens historici waren de dichtstbijzijnde moslims in die tijd ver weg 

van Parijs, in de buurt van Turkije of in Afrika - was dit echt waar? 

 



 

 
 

Tegen de tijd dat Ignatius van Loyola stierf in 1556, waren er ongeveer 

1000 jezuïeten werkzaam in vele delen van de wereld, zoals Europa, 

Azië, Afrika en Amerika. Ze werkten niet alleen - ze werkten samen met 

Europese handelaren en met koloniale organisaties en met andere 

christelijke groeperingen 

 

 
 

In 1549 begon de jezuïetenmissie naar Japan. Onderzoekers vonden dit 

een beetje vreemd. De jezuïeten wilden moslims bekeren, nietwaar? 

Maar volgens historici waren er op dat moment geen moslims in Japan. 

Was dit echt waar - of - is de geschiedenis een leugen? 

 



 

 
 

Rond 1600 werkten er ongeveer 1000 jezuïeten in Duitsland en ze 

hadden veel volgelingen en ze hadden veel dingen aan veel mensen 

geleerd. Duitsland was volgens historici christelijk. 

 

De jezuïeten wilden moslims bekeren, nietwaar? Waarom waren er 

zoveel jezuïeten in Duitsland, als Duitsland geen moslim was? Was 

Duitsland destijds echt christelijk? Veel andere organisaties werkten 

destijds met de jezuïeten in Duitsland en hadden arbeiders en 

assistenten. Dit betekent dat er in die tijd duizenden mensen 

samenwerkten met de jezuïeten in Duitsland. Wat gebeurde er in 

Duitsland? 

 

Tegen 1600 waren er jezuïeten in Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en 

op veel andere plaatsen in Europa en de rest van de wereld - volgens 

historici 

 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen wat er aan de hand was. De 

jezuïeten gingen naar veel plaatsen over de hele wereld. Hun plannen 

waren om moslims te bekeren. Ignatius van Loyola en 6 andere mannen 

kregen de aandacht en goedkeuring van de paus. Was het in die tijd 

gemakkelijk om contact op te nemen met de paus? 

 

Er moeten destijds duizenden mensen in Europa zijn geweest die 

contact probeerden te nemen met de paus, maar deze mannen kregen 

de aandacht van de paus en zijn goedkeuring 

 



 

De jezuïeten groeiden erg snel en ze openden bibliotheken en leken veel 

boeken en manuscripten te vinden. Ze leken destijds het geld te hebben 

om over de hele wereld te reizen en veel operaties te organiseren. De 

jezuïeten gingen naar India en China en Amerika en zoveel mogelijk 

plaatsen. 

 

Veel onderzoekers vonden de geschiedenis van de jezuïeten en andere 

verwante organisaties erg verdacht.  

 

 
 

Anatoly Fomenko - (een zeer beroemde professor aan de 

Staatsuniversiteit van Moskou) - zei dat de jezuïeten betrokken waren bij 

het creëren en uitvinden van nepwereldgeschiedenis. 

 

Bijvoorbeeld - Anatoly Fomenko zei dat de geschiedenis van de antieke 

wereld en de geschiedenis van China en de geschiedenis van de 

Arabieren - werd gecreëerd en uitgevonden door de jezuïeten in de 17e 

en 18e eeuw. Anatoly Fomenko heeft veel bewijsmateriaal aangedragen 

om aan te tonen dat de geschiedenis van de wereld een leugen is 

 

Veel historici zeggen dat de jezuïeten studenten waren en vervolgens 

leraren werden. Studenten in het verleden werden normaal gesproken 

monniken genoemd. Wat zijn monniken precies? 

  



 

 
 

Monniken waren studenten. Veel onderzoekers classificeren moderne 

universiteitsstudenten als de monniken van de wereld van vandaag 

 

 
 

Monniken of studenten - leerden wat hen werd verteld. Als de monniken 

deden wat hun was opgedragen, dan passeerden ze. De monniken 

accepteerden de informatie die hun was gegeven. Veel monniken 



 

werden vervolgens leraren op scholen en universiteiten nadat ze hun 

studie hadden afgerond. Ze leerden wat hun was verteld. Dit is 

tegenwoordig hetzelfde op school of op de universiteit. Als we het niet 

eens zijn met wetenschap en geschiedenis, dan slagen we niet voor 

onze examens. 

 

In de wetenschap moeten we bijvoorbeeld de gegevens van NASA 

accepteren en het verhaal accepteren dat de mens naar de maan is 

geweest. In de geschiedenis moeten we theorieën zoals evolutie 

accepteren. De evolutietheorie zegt bijvoorbeeld dat je van een aap 

afkomstig bent, en je moet dergelijke theorieën accepteren. Als je naar 

een christelijke religieuze school gaat, zullen ze je leren dat God een 

geest is. Maar ze zullen zeggen: - God is geen normale geest - God is 

een "heilige" geest. Als je niet accepteert wat ze leren, word je 

verwijderd of faal je 

 

Monniken waren studenten die leraar werden en ook werden opgeleid 

om andere dingen te doen. Welke andere dingen hebben monniken 

gedaan? 

 

Volgens historici waren er veel verschillende organisaties in Europa die 

tussen de 15e en 17e eeuw monniken hadden. De meeste van deze 

organisaties waarover historici ons vertellen, zijn gerelateerd aan het 

christendom en verschillende kerkelijke organisaties 

 



 

 
 

Monniken werden opgeleid om boeken te schrijven en ook om 

tekeningen te maken. Uit het bewijsmateriaal van kloosters blijkt dat ze 

als een team samenwerkten en dat veel mensen bij het schrijven 

betrokken waren. Het was als een fulltime baan. 

 

 
 

Volgens historici waren de meeste schrijvers in de 15e eeuw monniken. 

Deze monniken werden van kinds af aan opgevoed door organisaties 



 

die door kerken werden gecontroleerd. De meeste historische 

manuscripten in Europa zijn gemaakt door deze monniken 

 

 
 

Volgens historici had de Kerk bijna het monopolie op de productie en 

bewaring van manuscripten in Europa. Ze domineerden dit gebied. 

 

Daarom zijn bijna alle manuscripten die we vandaag hebben, door de 

kerk gemaakt. Dit betekent dat de geschiedenis die vandaag in Europa 

wordt gevonden, is geschreven en gecreëerd door 1 groep mensen die 

de kerk wordt genoemd 

 

 
 

De meeste Europese universiteiten zijn opgericht tijdens en na de 

Renaissance 

 



 

 
 

De katholieke kerk creëerde de eerste universiteiten in Europa 

 

 
 

Tegen 1750 hadden de jezuïeten meer dan 700 hogescholen en 

universiteiten opgericht op veel plaatsen in Europa en nog eens 100 

over de hele wereld. De jezuïeten werden later op veel plaatsen 

onderdrukt en deze hogescholen en universiteiten werden 

overgenomen door nieuwe meesters. 

 

Deze hogescholen en universiteiten hadden veel boeken die daar door 

de jezuïeten werden geplaatst en het onderwijssysteem dat ze 

creëerden, ging door. De meesters veranderden, maar de boeken die de 

jezuïeten achterlieten, bleven hetzelfde. Het systeem dat ze achterlieten, 

was niet echt veranderd 

 



 

Als in Amerika bijvoorbeeld een nieuwe president wordt gekozen, 

worden de oude president en zijn volk verwijderd, maar het systeem 

gaat door. Op dezelfde manier gingen de meeste jezuïetencolleges en 

universiteiten op de een of andere manier verder onder nieuw 

management 

 

 
 

Volgens historici werd de drukpers op veel plaatsen gemaakt en 

gevestigd en werden er tussen 1500 en 1750 veel boeken gedrukt. De 

meeste boeken en manuscripten die werden geschreven en gedrukt - 

tijdens en na de Renaissance - werden geschreven door studenten in 

deze universiteiten en hogescholen in heel Europa   

 

 
 

De meeste van deze scholen en universiteiten in Europa en Amerika en 

de rest van de wereld zijn opgericht door organisaties die met de kerk 

verbonden waren. De meeste zijn gemaakt tijdens en na de 

Renaissance. 

 



 

Wat was het wereldwijde onderwijssysteem voor die tijd? Zijn de 

mensen van de wereld vóór die tijd vergeten een onderwijssysteem te 

hebben? 

 

Het is vreemd dat slechts één groep de productie en bewaring van de 

meeste manuscripten in Europa controleerde. Slechts 1 groep - de kerk 

genaamd. Is dit echt waar? Of waren er veel manuscripten, geschreven 

door veel andere mensen, die werden verbrand of vernietigd of 

verborgen? 

 

 
 

Veel boeken werden tijdens de Renaissance door studenten of 

monniken in het Latijn geschreven. 

 

  
 



 

Onderzoekers vonden het heel vreemd dat deze monniken en studenten 

in het Latijn schreven, want Latijn was een dode taal. Het betekende dat 

niemand zijn boeken zal kunnen lezen, behalve andere studenten of 

monniken. En monniken en studenten werden opgeleid door dezelfde 

meester, de kerk en haar organisaties 

  

Onderzoekers als Anatoly Fomenko hebben aangetoond dat de 

geschiedenis van het oude Rome en het Latijn bedrog was, maar dat 

verhaal is te lang om hier op te noemen. Er was ook geen bewijs om aan 

te tonen dat Latijn een oude taal was, maar dat is een ander lang 

verhaal. 

 

Wie waren volgens historici de opgeleide mensen tijdens en na de 

Renaissance? Het waren monniken en priesters zoals de jezuïeten, en 

ze werden allemaal bestuurd door religieuze organisaties die banden 

hadden met de kerk. 

 

Waarom schreven ze in het Latijn, wat sowieso een dode taal was? 

 

Waarom schrijven in een taal die niemand kan lezen? 

 

Het betekent dat ze de boeken schreven wetende dat niemand ze kan 

lezen. Maar waarom zou je in die tijd duizenden boeken schrijven, 

wetende dat niemand ze kan lezen? 

 

Het slaat nergens op, tenzij het deel uitmaakt van een plan - een plan 

dat zich voorbereidde op de toekomstige mensen van de wereld. 

Mensen bouwen bijvoorbeeld een groot huis voor toekomstige 

kinderen. 

 

Het was duidelijk dat ze deze manuscripten aan het voorbereiden waren 

zodat toekomstige generaties ze konden lezen. Zodat mensen in de 

toekomst deze manuscripten zullen bestuderen en onderzoeken. 

 

Miljoenen boeken werden in Europa verbrand tijdens en na de 

renaissance door de kerk en hun bondgenoten. Deze Europese boeken 

waren in de Arabische taal. Ze wisten dat ze miljoenen boeken in de 

Arabische taal hadden verbrand, en ze moesten ze vervangen, en dat is 

wat ze deden. Ze wisten dat mensen op zoek zouden gaan naar 



 

geschiedenis, dus maakten ze veel manuscripten ter vervanging van de 

vernietigde manuscripten. Ze wisten dat mensen zouden vragen: waar 

zijn de historische boeken? 

 

De waarheid is dat de originele boeken in Europa werden verbrand of 

vernietigd tijdens inquisities - en werden vervangen door valse 

historische manuscripten die tijdens en na de renaissance door 1 groep 

mensen waren opgesteld - de kerk en hun bondgenoten.  

 

 
 

Ze creëerden niet alleen de valse geschiedenis, maar ze verdienden 

enorme bedragen door deze geschiedenis tijdens en na de Renaissance 

te verkopen. De mensen van de wereld waren op zoek naar 

geschiedenis en zij verkochten de afgelopen eeuwen miljoenen 

geschiedenisboeken aan de mensen. Het leverde hen enorm veel geld 

op. Omdat het om geld ging, herschreven ze historische manuscripten 

en veranderden ze deze in de loop van de eeuwen vele malen, en er 

werden altijd nieuwe ontdekkingen gedaan om de geschiedenis bij te 

werken, afhankelijk van zaken als: marktvraag. Het verdiende eerder 

veel geld en het verdient vandaag veel geld 

 

Daarom moesten er nepmonumenten gemaakt en gebouwd worden om 

te bewijzen wat deze nepmanuscripten zeggen. De gewone mensen die 

na de Renaissance geschiedenisboeken gingen kopen en lezen, wilden 



 

natuurlijk weten: - Waar worden deze monumenten genoemd in de 

boeken? 

 

En dit leidde tot de frauduleuze creatie en constructie van veel 

nepmonumenten over de hele wereld. Dit is de reden waarom veel 

onderzoekers duizenden nep-historische monumenten en relikwieën 

over de hele wereld hebben gevonden. Over de hele wereld worden 

regelmatig valse historische sites ontdekt. 

 

Veel historische musea of collecties tonen niet veel manuscripten en 

historische boeken, omdat ze zoveel leugens in zich hebben. Velen zijn 

niet beschikbaar voor het publiek en als ze worden vrijgegeven, weet 

niemand of ze zijn gewijzigd of bijgewerkt. Veel historische voorwerpen 

en relikwieën zijn niet beschikbaar voor onderzoek. En als ze 

beschikbaar zijn, weet niemand of ze zijn gewijzigd om de ware 

geschiedenis te verbergen of om de leugens in de manuscripten te 

evenaren 

 

Geschiedenis was een grote grap 

 

 
 

Historisch bewijs toont tijdens de Middeleeuwen aan dat de Arabische 

taal de belangrijkste wereldtaal was die over de hele wereld voor 

onderwijsdoeleinden werd gebruikt. De Arabische taal werd gebruikt 

voor wiskunde en wetenschap en literatuur en filosofie 

 

Er waren destijds in Europa miljoenen boeken in de Arabische taal die 

door veel mensen werden geschreven. Deze boeken zijn met geweld 



 

overgenomen door de kerk en organisaties die door de kerk worden 

gecontroleerd 

 

Veel van deze Arabische boeken werden in het Latijn vertaald door de 

monniken en studenten, die onder controle stonden van de kerk. 

Andere boeken waren verborgen of vernietigd 

 

Wie heeft deze boeken geschreven? Waarom schreven ze in het 

Arabisch? Waarom werden ze vernietigd door één groep mensen - de 

kerk genaamd? Wat zeiden deze boeken eigenlijk? 

 

 
 

Zo stonden de jezuïeten tijdens en na de renaissance bekend als een 

van de beste vertalers ter wereld 

 

 
 

De jezuïeten en andere christelijke organisaties waren de komende 300 

jaar intensief betrokken over de hele wereld. De jezuïeten vertaalden op 

veel plaatsen in de wereld christelijke boeken in verschillende talen. Het 



 

was bekend dat de jezuïeten en andere christelijke organisaties op 

mysterieuze wijze de moedertaal leerden van plaatsen als Latijns-

Amerika en India en China. 

 

Het was duidelijk dat organisaties die verband hielden met de kerk het 

onderwijssysteem van Europa overnamen tijdens en na de 

Renaissance. Een nieuw onderwijssysteem nam de controle over in 

Europa en werd in de komende 300 jaar over de hele wereld gevormd 

 

 

Dezelfde methode voor het maken van manuscripten werd over de hele 

wereld gebruikt. Ze gebruikten dode talen. Oudgrieks werd gebruikt om 

Oost-Europese manuscripten te maken, wat een dode taal was. Oud-

Hebreeuws of Aramees werd gebruikt om manuscripten uit het Midden-

Oosten te maken, wat een dode taal was. Sanskriet werd gebruikt om 

oosterse manuscripten te maken, wat een dode taal was. Het is niets 

anders dan oplichterij en fraude 

 

 
 



 

Er zouden tegenwoordig veel geschiedenisboeken beschikbaar zijn die 

in de 17e en 18e eeuw werden gedrukt 

 

 
 

De meeste boeken zijn geschreven door studenten of ex-studenten die 

waren opgeleid aan hogescholen en universiteiten die werden bestuurd 

door het onderwijssysteem van de nieuwe wereld. Alles wat gedrukt 

moest worden, werd gecontroleerd en gecensureerd. 

 

 
 

Iedereen die iets schreef of publiceerde dat tegen het onderwijssysteem 

van de nieuwe wereld inging, werd zeer zwaar gestraft. Er was een 

gevangenis, en gevangenissen waren in die tijd niet zo modern. Er was 

marteling en dood. Het was moeilijk om je boek gepubliceerd zonder 

toestemming van drukkerijen. Alles werd destijds in onderling overleg 

gedaan 

 



 

 
 

In de 18e eeuw hadden de meeste plaatsen in Europa strikte 

publicatiewetten. Zelfs nadat er boeken waren gedrukt, als er iets werd 

gevonden dat tegen de machthebbers of tegen de kerken was, werd het 

verwijderd en vernietigd. Niet alleen de schrijver liep gevaar, maar ook 

drukkerijen konden worden gestraft.  

 

 
 

Historici zeggen dat er na de 19e eeuw meer vrijheid was om te drukken 

wat mensen wilden en dat de censuurwetten in de meeste westerse 

landen werden verwijderd 

 

Maar onderzoekers concludeerden dat echte geschiedenis niet in de 

meeste historische boeken of historische manuscripten zou worden 

gevonden. Waarom? 

 



 

Omdat: - alles werd gecontroleerd door de mensen die het 

onderwijssysteem in Europa overnamen tijdens en na de Renaissance. 

De meeste historische boeken en manuscripten in musea en andere 

plaatsen zijn geschreven en georganiseerd door de kerk en hun 

bondgenoten. Of - ze zijn geschreven door mensen die zijn opgeleid op 

scholen en universiteiten die zijn opgericht door de kerk en hun 

bondgenoten. Dus alle nieuwe boeken die werden gepubliceerd, 

vertoonden normaal gesproken bewijs en referenties uit de meeste 

historische boeken en manuscripten die werden geschreven en 

georganiseerd door de kerk en hun bondgenoten. 

 

Bewijs dat door historici wordt getoond, verwijst naar dezelfde 

historische boeken en manuscripten die tijdens en na de renaissance 

werden georganiseerd en gecreëerd door het onderwijssysteem van de 

nieuwe wereld. Dit nieuwe wereldonderwijssysteem is gecreëerd door 

de kerk en hun bondgenoten, en heeft vandaag een nieuw management. 

Er is eigenlijk niets veranderd behalve het management 

 

 
 

De boeken in Europa die in het Arabisch waren geschreven, werden 

verbrand, vernietigd of verborgen. Dit is geen kleine kwestie, ze 

vernietigden miljoenen boeken in Europa, ze vernietigden de 

oorspronkelijke geschiedenis van Europa, ze vernietigden de Europese 

beschaving met geweld en ze vervingen deze vervolgens. Europese 

mensen, die vochten om de oorspronkelijke geschiedenis en cultuur te 

beschermen, werden vermoord door inquisities. Het was een oorlog 

 



 

Wat de monniken en studenten tijdens en na de Renaissance 

opschreven, zijn de historische manuscripten die in de meeste musea 

en in de meeste historische bibliotheken te vinden zijn 

 

 
 

De meeste boeken die in de 20e eeuw en ook vandaag de dag door 

instellingen met betrekking tot wereldgeschiedenis en wetenschap 

werden geaccepteerd, werden over het algemeen gecontroleerd en 

beoordeeld door uitgevers en onderwijsinstellingen. Dit werd gedaan 

om ervoor te zorgen dat ze referenties hebben die te vinden zijn in de 

historische boeken en manuscripten, - dezelfde boeken en 

manuscripten die frauduleus zijn gemaakt tijdens en na de renaissance 

door de Kerk en hun bondgenoten. 

 

Dit betekent dat de geschiedenis werd gecontroleerd en georganiseerd 

door 1 groep mensen 

 

Slechts een klein percentage van de schrijvers gaat in tegen wat 

historici zeggen en ze staan bekend als complottheoretici. Sommige 

historische samenzweringen worden tegenwoordig door de media 

gepromoot om opzettelijk verwarring te zaaien, maar dat is een ander 

lang verhaal. 

 



 

 
 

De wereld heeft tegenwoordig niet alleen boeken en manuscripten, maar 

de media vormen tegenwoordig een groot deel van de wereld. De 

mensen van de wereld geloven dat er persvrijheid is. Maar wat mensen 

niet weten, is dat de meeste media ter wereld eigendom zijn van en 

gecontroleerd worden door een paar bedrijven over de hele wereld. 

Deze bedrijven worden gecontroleerd en gereguleerd door de 

machthebbers. 

 

Deze bedrijven kiezen hun managers en redacteuren die zijn opgeleid 

aan universiteiten en instellingen die zijn opgericht door de heersende 

machten. Het systeem dat tijdens en na de renaissance is gemaakt, 

stierf niet echt - tegenwoordig beheert het de informatie in het grootste 

deel van de wereld 

 

 
 

Tijdens en na de Renaissance was er een interne oorlog in Europa, 

bekend als de Inquisitie, die bijna overal in Europa plaatsvond. Het was 

zeer bekend in Italië en in Frankrijk en Duitsland en in Spanje. Dit was 



 

een oorlog die door de kerk was georganiseerd tegen mensen die zich 

tegen de kerk verzetten. 

 

Historici noemen over het algemeen het Joodse volk in Spanje en de 

protestanten in Noord-Europa en moslims in Spanje, evenals een paar 

andere groepen in die tijd 

 

 
 

De inquisities gebruikten verkrachting en marteling en moord om ervoor 

te zorgen dat de kerk de mensen van Europa domineerde 

 

Onderzoekers zeggen dat de geschiedenis van religie in Europa en de 

inquisities is vervalst. Als Europa al christelijk was, waarom zouden dan 

de oorlogen van de inquisitie ontstaan? Wat was de religie van mensen 

in Europa in die tijd? Waarom werden de jezuïeten opgericht om 

moslims te bekeren als Europa christelijk was? Historici zeggen dat het 

een oorlog was tegen protestanten in Duitsland en andere groepen, 

maar onderzoekers hebben bewijs gevonden om aan te tonen dat dit 

een leugen is 

 

Wie zijn historici? 

 

Het zijn mensen die de geschiedenis accepteren die is geschreven in de 

manuscripten en boeken die tijdens en na de Renaissance zijn gemaakt 

en georganiseerd. Historici zijn mensen die zijn opgeleid aan 

hogescholen en universiteiten die zijn opgericht en georganiseerd 

tijdens en na de Renaissance. 

 



 

Anatoly Fomenko heeft bijvoorbeeld laten zien dat de geschiedenis van 

de kerk een leugen is en heeft een grafische analyse gepresenteerd om 

aan te tonen dat de geschiedenis op frauduleuze wijze is uitgevonden. 

Hieronder staan enkele grafieken van Anatoly Fomenko 

 

De lijnen in de grafieken hieronder tonen de gelijkenis in het aantal 

jaren geregeerd door de pausen - de wereldwijde leiders van de 

katholieke kerk van het christendom. De linkerkant van de grafiek toont 

de pausen van het jaar 140 na Christus tot 314 na Christus - en de 

rechterzijde van de grafiek toont de pausen van het jaar 314 na Christus 

tot 532 na Christus. 

 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een paus in functie was 

(het aantal jaren staat tussen haakjes) - de lijnen zijn langer als de paus 

langer in functie bleef. 

 



 

 
 

Deze pausen waren in verschillende eeuwen in functie - zelfs niet in 

dezelfde eeuw - maar onderzoekers wijzen erop dat u zult opmerken dat 

de tijdlijnen van de pausen in de verschillende eeuwen - vergelijkbaar 

zijn - dat ze praktisch hetzelfde zijn - behalve dat hun namen waren 

veranderd om nepgeschiedenissen voor verschillende eeuwen te 

creëren. 

 



 

 
 

De geschiedenis van de kerk en de leiders die bekend staan als pausen, 

leken volledig te zijn uitgevonden. Dit zorgde voor veel serieuze vragen. 

Wanneer is de kerk werkelijk gecreëerd en gevormd? Was Europa vóór 

de Renaissance echt christelijk? Voor wie werkten de monniken en de 

jezuïeten echt - als de geschiedenis van de pausen is uitgevonden en 

frauduleus is geschapen? 

 

Waarom waren er inquisities in Europa tijdens de Renaissance? Het 

was duidelijk een oorlog op Europese bodem tussen deze christelijke 

organisaties en de mensen van Europa. Voor wie werkten deze 

organisaties, zoals de jezuïeten en de paus? Waarom schreven ze in het 

Latijn, als niemand hun boeken kan lezen? 

 

De geschiedenis van de paus en hoe de katholieke kerk oorspronkelijk 

werd opgericht, leek een leugen te zijn 

 



 

Volgens historici, - was Duitsland destijds naar verluidt een christelijk 

land en zou daar de protestantse beweging plaatsvinden 

 

Tussen 1600 en 1700 waren er duizenden jezuïeten en andere kerkelijke 

organisaties in Duitsland en Italië en in heel Midden-Europa. Waarom 

waren er in die tijd jezuïeten in Midden-Europa? Waren er destijds 

moslims in Duitsland en Centraal-Europa? Historici zeggen - nee 

 

 
 

Ze hadden helemaal geen Duits of Italiaans schrift. De zwaarden van al 

deze Duitse en Italiaanse soldaten hadden Arabisch schrift. Stel je de 

soldaten van het Amerikaanse leger voor met Chinees schrift op hun 

kleding en helemaal geen Engels schrift. Stel je de soldaten van het 

Amerikaanse leger voor met nazi-hakenkruizen op hun kleren en geen 

Amerikaanse vlag. De wereldgeschiedenis leek een grote grap 

 

In feite zijn er in heel Europa duizenden zwaarden en andere 

gerelateerde artefacten gevonden met Arabisch schrift erop. Dit was 

voor veel onderzoekers geen verrassing. Onderzoekers hebben veel 

bewijs gevonden om aan te tonen dat moderne Europese talen zoals 

Engels, Duits, Frans, Russisch, Spaans en Italiaans pas in de afgelopen 

200-300 jaar zijn gemaakt, maar dat verhaal is te lang om hier op te 

noemen. 

 



 

 
 

In feite zijn er in heel Europa duizenden artefacten gevonden met 

Arabisch schrift, maar de meeste historici verzinnen excuses voor zulke 

dingen. 

 

Het is zo vreemd dat er Arabisch schrift is gevonden op de zwaarden 

van Duitse en Italiaanse soldaten. Het is zo vreemd dat er ook Arabisch 

schrift is gevonden op de kleding van de Heilige Roomse keizer die over 

Midden-Europa regeerde. Het is zo vreemd dat duizenden historische 

voorwerpen met Arabisch schrift in heel Europa zijn gevonden. Het is zo 

vreemd dat de taal van onderwijs en wetenschap in de taal van de 

Arabische Koran was. 

 

Waarom is het raar? 

 

Omdat historici de wereld hebben verteld dat de moslims en de 

Arabieren Europese christenen martelden, verkrachtten en 

vermoordden, maar het bewijs toonde aan dat de Europeanen overal 

Arabisch schrift leken te hebben. Het was duidelijk dat historici leugens 

vertelden 

 

Normaal gesproken worden veel van deze historische voorwerpen niet 

in musea tentoongesteld, en veel bewijs toont aan dat miljoenen 

historische voorwerpen uit Europa zijn gewijzigd of vernietigd. Dat is 

een ander verhaal dat te lang is om hier op te noemen 

 



 

 
 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers wezen erop dat het duidelijk 

was uit het bewijs dat destijds in Duitsland en Italië Arabisch werd 

gesproken 

 

Anatoly Fomenko legt uit dat historici een nepverhaal hadden bedacht 

dat de Mongoolse invasie van Europa door de afstammelingen van 

Genghis Khan werd genoemd, om de ware geschiedenis van Europa te 

verbergen. Historici zeggen dat deze Mongolen Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten, Perzië, India, China, Zuidoost-Azië binnenvielen en dat 

deze Mongolen destijds het grootste deel van de wereld regeerden. 

 

Onderzoekers zeggen dat deze geschiedenis een leugen is, en dat dit 

rijk niet het rijk van de Mongolen was, maar het rijk van Tartaria. Er zijn 

aanwijzingen dat Tartaria eigenlijk de dominante macht was die vóór de 

Renaissance het grootste deel van de wereld regeerde 

 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben veel bewijs getoond 

dat Arabisch werd gesproken in dit rijk dat destijds het grootste deel 

van de wereld regeerde, maar dat is een ander verhaal dat te lang is om 

hier op te noemen 

 



 

 
 

Een kroningsmantel is de kleding die koningen of keizers dragen 

 

 
 



 

De foto hierboven toont de kroningsmantel van de Heilige Roomse 

keizers. De mantel is versierd met Arabisch schrift. Er staat helemaal 

geen Duits of Latijn op 

 

Veel historici hebben zielige excuses gemaakt voor zulke dingen, en 

zeggen dat het grote Heilige Roomse Rijk en het grote Duitse volk per 

ongeluk de taal van de islamitische Arabische vijand van die tijd moeten 

hebben gebruikt. Stel je voor dat de presidenten van de Verenigde 

Staten per ongeluk kleding in nazi-stijl dragen zoals Hitler 

 

 
 

De geschiedenis van Duitsland en Centraal-Europa was duidelijk een 

leugen. Konden de Heilige Roomse keizers geen andere kleren vinden? 

Heeft niemand in Europa iets gezegd over de kleding van hun grote 

keizers? Of - was Arabisch hun taal? 

 



 

Als de president van de Verenigde Staten van Amerika kleding in nazi-

stijl droeg, zal er een oorlog tegen hem komen 

 

Historici geven een verzonnen verhaal dat het misschien uit Sicilië 

kwam, maar er zijn aanwijzingen dat de geschiedenis van het Heilige 

Roomse Rijk totaal vervalst is. Er zijn aanwijzingen dat leugens 

kunstmatig zijn uitgevonden om de ware geschiedenis van Duitsland en 

Midden-Europa te verbergen. Het bewijsmateriaal toonde duidelijk aan 

dat de Arabische taal in Europa werd gesproken 

 

 
 

Het Heilige Roomse Rijk heerste over Europa tijdens de middeleeuwen 

of donkere middeleeuwen. Het regeerde het grootste deel van Centraal- 

en West-Europa 

 

Het omvatte landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, 

Luxemburg, Zwitserland, Italië, Tsjechië en Oostenrijk 

 



 

 
 

Historici zeggen dat het Heilige Roomse Rijk duizend jaar duurde van 

800 na Christus tot 1806 na Christus. Historici zeggen dat Europa in die 

tijd christelijk was en dat het Heilige Roomse Rijk deelnam aan de 

kruisvaardersoorlogen tegen de islam. Volgens historici waren de 

religie van de islam en de Arabieren destijds de meest gehate vijand 

 

Historici zeggen dat moslims veel Europeanen hadden gedood tijdens 

de kruistochten, maar het bewijs toont aan dat de leider van Centraal-

Europa, de leider van het Heilige Roomse Rijk, kleren droeg met 

Arabisch schrift. 

 

Anatoly Fomenko heeft bewezen dat deze geschiedenis een leugen is 

en dat ze kunstmatig is uitgevonden om de ware geschiedenis van 

Europa te verbergen. Hieronder staan enkele grafieken van Anatoly 

Fomenko die aantonen dat de geschiedenis van de Heilige Roomse 

keizers en de geschiedenis van Midden-Europa een leugen was 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien tussen het Heilige 

Roomse Rijk tussen de 10 en 13 eeuwen en het Koninkrijk Juda en het 

aantal jaren dat zij zogenaamd regeerden. 

 



 

 
 

Opnieuw wijzen onderzoekers erop dat - we kunnen duidelijk zien dat 

het ene land het andere heeft gekopieerd of dat ze misschien uit een 

andere originele bron hebben gekopieerd. Wie kopieerde wie en waarom 

en natuurlijk - wanneer deden ze dit en wat was hun reden om dit te 

doen? 

 

 



 

 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een koning regeerde 

(het aantal jaren staat tussen haakjes) - de lijnen zijn langer als de 

koning langer regeerde. U zult opmerken dat de tijdlijnen van de 

koningen van de 2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun namen zijn 

veranderd om nepgeschiedenissen voor verschillende landen te 

creëren. 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk kan worden gezien 

dat de ene natie de andere heeft gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd 

en waarom? En wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien tussen de 

koningen van Rusland en de Habsburgse koningen van Duitsland en het 

aantal jaren dat ze zogenaamd regeerden. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een koning regeerde 

(het aantal jaren staat tussen haakjes) - de lijnen zijn langer als de 

koning langer regeerde. U zult opmerken dat de tijdlijnen van de 

koningen van de 2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun namen zijn 

veranderd om nepgeschiedenissen voor verschillende landen te 

creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk kan worden gezien 

dat de ene natie de andere heeft gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd 

en waarom? En wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Er zijn valse historische relikwieën en artefacten gemaakt en in musea 

geplaatst om te passen bij de nepgeschiedenis die voor Europa is 

gemaakt 

 

Het was duidelijk dat de geschiedenis is vervalst. Bewijsmateriaal 

toonde duidelijk aan dat Arabisch de belangrijkste taal van Europa en 

de wereld was, voordat de oude wereldorde werd vernietigd 

 

Het was voor onderzoekers duidelijk dat de jezuïeten en hun 

bondgenoten zich op Europese moslims richtten - er moet destijds een 

groot aantal Europese moslims in Duitsland en Italië en Midden-Europa 

zijn geweest. 

 



 

 
 

De inquisities waren niet alleen in Europa, er waren veel soortgelijke 

gebeurtenissen in andere delen van de wereld. Historici melden 

bijvoorbeeld dat de jezuïeten in 1560 een inquisitie organiseerden in 

Goa, India. De jezuïeten gingen de hele wereld over. 

 

Waarom gingen ze de hele wereld over? Wat was er aan de hand? 

Gingen ze alleen? Wie ging met hen mee? Wie beschermde hen en 

steunde hen? 

 

De inquisities waren geen grap. Ze hadden legers of politie die van deur 

tot deur gingen en mensen vroegen of iemand boeken in de Arabische 

taal heeft. Het was een oorlog. Volgt iemand hier de Torah? (Zijn er hier 

Joden?) Volgt iemand hier de Arabische Koran? (Zijn er moslims hier?) 

Heeft iemand boeken of bijbels in het Arabisch (zijn er hier volgelingen 

van Jezus Christus?) Het was een oorlog. Het was de invasie en 

bezetting van Europa 

 

De boeken zijn vervangen. Europa werd overgenomen en de oorlog 

eindigde. De mensen van Europa werden verslagen door de kerk. De 

mensen van Europa gaven zich over. Tegenwoordig leren de kinderen 

van Europa van boeken en manuscripten die niets anders zijn dan 

historische vervalsingen 

 

Stel je voor dat mensen van de planeet Mars Europa en Amerika 

binnenvielen en alle boeken vernietigden en het schrift en de 

geschiedenis veranderden en het met geweld deden - wat er in Europa 

gebeurde was gek, ze schreven boeken in een dode taal genaamd Latijn 

en vervingen alle boeken 



 

 

 
 

Volgens historici gingen de jezuïeten in de 16e eeuw naar China. Tegen 

1700 waren er veel jezuïeten in China, en duizenden mensen werkten 

met hen samen op veel plaatsen in Europa en in China 

 

 



 

 

Historici zeggen dat een boek met de naam - Lunyu - een oud Chinees 

boek is met de woorden van een Chinese filosoof genaamd Confucius 

 

 
 

Volgens historici leerden de jezuïeten destijds de Chinese taal en 

vertaalden ze de Lunyu en publiceerden deze in Europa in de 17e eeuw. 

 

 
 



 

Er is een Chinees boek genaamd - Yijing, waarvan historici zeggen dat 

het een oude oorsprong heeft 

 

 
 

De jezuïeten waren een van de eersten die zeiden dat de Yijing oud was. 

Een jezuïet genaamd Joachim Bouvet zei dit 

 

 
 

Volgens historici was Joachim Bouvet een Franse jezuïet die in China 

werkte en daar in de 17e eeuw naartoe ging 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Joachim Bouvet naar China ging en de gezant van 

de Chinese keizer naar Frankrijk was. De jezuïeten zeiden dat China in 

die tijd werd geregeerd door een keizer genaamd Kangxi. Onderzoekers 

merkten op dat de naam Kangxi in de Tartaarse taal zoiets zou zijn als 

Khan Shah of King Shah. 

 

Historici zeggen dat keizer Kangxi van China veel in het Chinees 

geschreven boeken cadeau deed aan de koning van Frankrijk 

 

 
 

Historici zeggen dat Joachim Bouvet veel boeken in het Latijn en in de 

Chinese taal schreef. Historici zeggen dat Joachim Bouvet veel 

manuscripten over de Yijing schreef 

 



 

 
 

De jezuïeten vertaalden tussen de 16e en 18e eeuw veel Chinese boeken 

in Europese talen. Ze waren ook deskundige schrijvers in de Chinese 

taal en vertaalden veel Europese boeken in het Chinees. Deze jezuïeten 

waren erg slim dat ze oude Chinese boeken konden vertalen en ze 

konden ook zelf in de Chinese taal schrijven. Ze leken de Chinese taal 

heel goed te kennen 

 

Veel onderzoekers vonden deze geschiedenis erg verdacht en startten 

een onderzoek 

 

 
 



 

Volgens historici was de toenmalige heerser van China keizer Kangxi en 

hij kwam uit de Qing-dynastie. Historici zeggen dat de Qing-dynastie 

China regeerde van 1644 tot 1912 

 

 
 

Historici zeggen dat de keizer Kangxi en andere keizers en keizerinnen 

uit de Qing-dynastie begraven liggen in de oostelijke Qing-graven 

 



 

 
 

Een van de eerste dingen die onderzoekers opmerkten, was dat de 

graven Sanskriet en Tibetaans schrift hadden en helemaal geen Chinees 

schrift - en helemaal geen Manchu-schrift 

 

 
 



 

In feite zijn er meer dan 30.000 woorden in het Tibetaans en het 

Sanskriet. Onderzoekers vonden dit erg verdacht 

 

 
 

Zelfs in India konden Indiërs het Sanskriet in die tijd niet eens begrijpen, 

maar veel Europeanen konden het destijds wel begrijpen. Tot deze 

Europeanen behoorden mensen zoals de jezuïeten, maar dat is een 

ander lang verhaal. Onderzoekers vonden het zeer verdacht dat de 

oostelijke Qing-graven meer dan 30.000 woorden in het Tibetaans en 

Sanskriet bevatten. Het was heel vreemd dat miljoenen Indiërs destijds 

geen Sanskriet konden begrijpen, maar veel Europeanen zoals de 

jezuïeten konden het wel begrijpen. En de Sanskriet-taal was een dode 

taal. De hele zaak leek erg verdacht 

 

Onderzoekers onderzochten de geschiedenis van het Sanskriet en 

Tibetaans schrift en ontdekten dat deze slechts ongeveer 200 jaar oud 

was en niet duizenden jaren oud. Maar dat verhaal is te lang om hier op 

te noemen 

 



 

 
 

De westelijke Qing-graven, die andere leden van de Qing-familie 

hadden, hadden op mysterieuze wijze Manchurisch, Mongools en 

Chinees schrift. Dit was ook heel vreemd omdat onderzoekers 

ontdekten dat er in de 17e en 18e eeuw geen echt Chinees schrift 

bestond 

 

Onderzoekers concludeerden dat het schrift en de versieringen vele 

jaren na de dood van keizer Kangxi moeten zijn toegevoegd. Maar één 

ding was duidelijk: er was helemaal geen Chinees schrift waar keizer 

Kangxi werd begraven. Het toonde aan dat er iets mis was met de 

geschiedenis die wordt verteld door historici 

 

 
 



 

Historici zeggen dat het drukken van boeken al sinds de 11e eeuw in 

China bestaat en dat het rond de 15e eeuw in Europa begon 

 

 
 

Anatoly Fomenko wees erop dat historici zeiden dat de Chinese taal van 

die tijd tienduizenden karakters had. Tienduizenden karakters ...? 

Hierdoor is Chinees schrift op dat moment onmogelijk om af te drukken 

 

 
 

Het Latijnse alfabet heeft 52 letters en 10 cijfers 

 



 

 
 

Hierdoor waren Latijnse en westerse talen gemakkelijker te drukken 

omdat ze niet veel letters hadden. De drukmachines hadden niet veel 

verschillende karakters nodig 

 



 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben gezegd dat historici de 

mensen van de wereld proberen te vertellen dat iemand het drukken in 

China in de 11e eeuw heeft uitgevonden. 

 

En de Chinese taal had in die tijd volgens historici tienduizenden 

karakters. Het klonk als een grote grap. En, - historici hebben geweldige 

verklaringen voor dit verhaal 

 

 
 

De bovenstaande foto vergelijkt oud Chinees schrift met modern 

Chinees schrift. Iedereen die iets in het Chinees schreef, had 

verschillende karakters, meer dan 50.000 karakters. Je kunt je eigen 



 

personages maken zoals je wilt. Kinderen zijn goed in het maken van 

verschillende ontwerpen en karakters. 

 

De een vond het moeilijk te begrijpen wat een ander schreef. Elke 10 of 

20 jaar veranderden de karakters afhankelijk van elke persoon. 

 

Maar de jezuïeten en andere mensen hebben op mysterieuze wijze veel 

Chinese boeken gevonden en vertaald. Historici zeggen dat keizer 

Kangxi hen veel boeken in het Chinees gaf, en dat verhaal leek een 

leugen te zijn 

 

Veel onderzoekers hebben aangetoond dat het huidige schrijfsysteem 

in China in de afgelopen eeuwen is ontstaan 

 

Onderzoekers vonden geen bewijs dat er vóór de 17e en 18e eeuw een 

Chinese geschreven taal bestond, en er zijn aanwijzingen dat de 

Chinese geschreven taal is gecreëerd door organisaties zoals de 

jezuïeten en hun bondgenoten. 

 

 
 

Anatoly Fomenko wees erop dat - we zien dat de Chinese kronieken zich 

in een staat van chaos bevinden en geen enkel systeem hebben. Het is 

gemakkelijk te begrijpen waarom. Toen oude documenten die waren 

getranscribeerd in half vergeten hiërogliefen in de 17e tot de 18e eeuw 

werden omgezet in een nieuwer hiërogliefensysteem, waren de vertalers 

nauwelijks in staat de betekenis te begrijpen van wat ze aan het vertalen 



 

waren. Ze waren daarom gedwongen veel van hun eigen commentaar 

toe te voegen 

 

Anatoly Fomenko bevestigde in zijn onderzoek dat het onmogelijk was 

om te begrijpen wat veel van de Chinese geschriften zeiden en dat veel 

van de betekenissen kunstmatig waren uitgevonden. Veel onderzoekers 

zoals Anatoly Fomenko deden onderzoek naar de ouderdom van de 

Chinese schrijftaal. Veel onderzoekers onderzochten de geschiedenis 

van oude manuscripten in de Chinese taal en ontdekten dat deze vol 

leugens en tegenstrijdigheden zat. 

 

 
 

Veel onderzoekers concluderen uit hun onderzoek dat de Chinezen 

geen manuscripten hebben van vóór de 17e eeuw en dat manuscripten 

daarna op frauduleuze wijze zijn uitgevonden en gemaakt met de hulp 

van mensen zoals de jezuïeten. 

 



 

 
 

Een man genaamd John Napier publiceerde in 1620 in Europa een boek 

over logaritmen. Rond die tijd verschenen er in Europa verschillende 

boeken over logaritmen 

 

 
 

Onderzoekers vonden een Chinees boek over logaritmen, dat volgens 

historici 500 jaar ouder is dan de Europese boeken. Het oude Chinese 

boek had op mysterieuze wijze misdrukken die ook in de Europese 

boeken werden aangetroffen. Het leek duidelijk dat het Chinese boek 

een vervalsing was en historici hadden het een valse historische datum 

gegeven 

 



 

 
 

De Europese geschiedenis was vol leugens. Maar veel onderzoekers 

over de hele wereld, zoals Anatoly Fomenko, ontdekten dat de 

geschiedenis van China duidelijk werd gekopieerd van de geschiedenis 

van Europa. Zelfs namen en plaatsen en veel van de evenementen 

waren erg identiek 

 

Veel onderzoekers concludeerden dat de jezuïeten niets van China heeft 

te vertalen, maar eigenlijk gemaakt en de uitvinder van de boeken zelf. 

Onderzoekers concludeerden dat de jezuïeten en hun bondgenoten het 

proces begonnen van het creëren en uitvinden van de Chinese 

geschiedenis. Deze geschiedenis staat tegenwoordig bekend als - de 

geschiedenis van China 

 



 

 
 

Veel onderzoekers hebben bewijs gevonden dat aantoont dat de 

Chinese muur onlangs is gebouwd. Onderzoekers hebben gezegd dat 

de geschiedenis van de Chinese muur bedrog en oplichterij is 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de muur vele eeuwen oud is. Historici zeggen dat 

de bouw van de muur ongeveer 2700 jaar geleden begon 

 

 
 

De foto hierboven laat zien hoe de Grote Muur eruitziet in de buurt van 

stedelijke gebieden of plaatsen waar toeristen naartoe gaan. Er zijn veel 



 

berichten dat China restauratiewerkzaamheden aan de Chinese Muur wil 

doen 

 

 
 

Historici zeggen dat de muur duizenden kilometers lang is. Maar er is 

slechts een paar honderd kilometer van de muur beschikbaar 

 

Er is geen bewijs dat er een muur bestaat die duizenden kilometers lang 

is 

 

Hoe zit het met de paar honderd kilometer aan muren die er zijn? Is het 

echt een geweldige oude muur? 

 

Onderzoekers ontdekten dat er geen grote muur is, zoals historici 

beschreven. Onderzoekers vonden bewijs dat er in de afgelopen 100 

jaar op veel plaatsen in China een muur werd gebouwd om overeen te 

stemmen met de valse geschiedenis die in de geschiedenisboeken en 

historische manuscripten is geschreven. 

 



 

 
 

Dit is een voorbeeld van hoe de paar honderd kilometer eruit zien. Dit 

komt van het westelijke deel van de muur. Op de foto hierboven is een 

fort waarvan historici zeggen dat het in 1372 werd gebouwd door de 

Ming-dynastie. Het fort ziet er nieuw uit, historici beweren dat het 

restauratiewerk heeft ondergaan. Dit is hetzelfde wat historici zeiden 

over Stonehenge en vele andere plaatsen - het was slechts restauratie 

 

Onderzoekers merkten op dat de muur er op veel plaatsen anders 

uitzag, afhankelijk van de constructie. Veel delen van de muur leken hier 

eigenlijk op - : 



 

 

 
 

Het zag er niet hetzelfde uit als de muur die toeristen bezochten. 

Onderzoekers vroegen zich af of er ooit een duizenden kilometers lange 

muur was. Onderzoekers concludeerden dat de vele delen van de muur 

in de afgelopen 100 jaar zijn gebouwd 

 



 

 
 

Historici zeggen dat veel delen van de muur zijn hersteld.  

 

 
 

De restauratiewerkzaamheden vinden continu plaats sinds de jaren '40. 

Op de foto hierboven zijn arbeiders te zien die 



 

restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan de Grote Muur in Baotou, in 

Binnen-Mongolië, op ongeveer 600 kilometer afstand van Peking. 

 

Veel onderzoekers concludeerden dat de Chinese muur eigenlijk geen 

muur was en dat veel delen ervan pas in de afgelopen 100 jaar zijn 

gebouwd. Het was duidelijk dat ze een muur aan het bouwen en creëren 

waren die in het verleden nooit heeft bestaan. De muur werd 

voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Er zijn kleine delen van de muur in 

Oost-China, die ouder zijn en er zijn aanwijzingen dat ze vóór 1900 zijn 

gebouwd. Maar ze zijn oorspronkelijk gebouwd voor andere doeleinden 

en niet voor een muur. Uit bewijsmateriaal bleek dat er een lange muur 

werd gemaakt om te passen bij de valse geschiedenis van China en 

voor toeristische doeleinden 

 

 
 

Veel historici zeggen dat Datong "het museum van de Grote Muur" is. 

Veel historici beweren dat Datong historische relikwieën heeft van de 

laatste 2000 jaar: de periode van de Strijdende Staten (475 - 221 v.Chr.), 

De Han-dynastie (202 v.Chr. - 220 n.Chr.), De Noordelijke Wei-dynastie 

(386 - 534) en de Ming-dynastie ( 1368 - 1644). Datong is ongeveer 250 

kilometer verwijderd van Beijing. Datong ligt in de provincie Shanxi 

 



 

 
 

Er waren veel berichten dat er veel bouwwerkzaamheden waren in de 

stad Datong die rond 2008 begonnen. Volgens de rapporten werd er in 

Datong gebouwd aan de wederopbouw van verloren muren en verloren 

torens. Historici zeiden dat dit "verloren" muren en "verloren" torens 

waren. 

 

Maar veel mensen geloven dat ze het creëren van nep-geschiedenis, 

met name voor toeristen. In de toekomst, na nog eens 100 jaar, zullen 

veel mensen niet eens weten dat het recent is gebouwd 

 



 

 
 

Foto hierboven - De stadsmuur van Datong wordt gebouwd 

 

Historici zeggen dat het wederopbouw is, maar veel mensen zeggen dat 

het niets dan nep is, gewoon een grote zwendel. Mensen die na 100 jaar 

leven, zullen geschokt zijn bij het zien van deze foto's. Ze zullen zeggen: 

echt niet - we dachten dat het duizenden jaren oud was. Zulke foto's 

zullen erg schokkend zijn voor mensen die 100 jaar later leven 

 

Hoeveel andere monumenten en relikwieën zijn er over de hele wereld 

op deze manier gebouwd? De mensen van de wereld kunnen dit 

vandaag in Datong zien - daarom weten we wat daar gaande is. 

 

Historici leren de wereld dat er in de 19e eeuw veel monumenten over 

de hele wereld zijn ontdekt. 

Wat als het nepmonumenten zijn? 

 

Onderzoekers hebben veel bewijs geleverd dat veel monumenten over 

de hele wereld vervalsingen zijn, maar dat verhaal is te lang om hier op 

te noemen 

 



 

 
 

De foto hierboven toont het Terracottaleger in China 

 

 
 



 

Historici zeggen dat het Terracottaleger meer dan 2000 jaar oud is. Er 

zijn meer dan 8000 soldaten en 130 strijdwagens en 520 paarden en 150 

cavaleriepaarden en vele andere dingen op de site 

 

 
 

De bovenstaande foto toont mensen die in 1979 op de site werkten, het 

Terracottaleger zag er op mysterieuze wijze gloednieuw uit 

 



 

 
 

Het Terracottaleger zou meer dan 2000 jaar oud zijn, maar zag eruit 

alsof het nieuw was. Veel onderzoekers concludeerden dat de site nep 

was. Veel onderzoekers waren het met de Anatoly Fomenko eens dat de 

geschiedenis van China is vervalst 

 

 
 



 

Beijing stad is de hoofdstad van China vandaag. Veel mensen noemden 

het Peking in de 20e eeuw. Maar - de stad heette oorspronkelijk:  

 

  
 

Maar de meeste mensen op de wereld weten dit niet. Daar woonden 

Tartaren. De Qing-dynastie die China regeerde - stond bij veel mensen 

bekend als de Tartaren. Veel Chinezen die kwamen werken of handel 

drijven, woonden buiten de grote stadsmuren. Uit onderzoek blijkt dat 

het Chinese volk aangekomen in het noorden van China na de 18e eeuw 

 

Wat is er met Tartar City gebeurd? Niet veel mensen schijnen te weten 

over Tartar City - Waarom? Wanneer noemden historici het Peking - 

Beijing? Waarom zeggen historici dat Tartaarstad - Peking een oude 

Chinese stad is - als uit bewijs blijkt dat het Chinese volk daar onlangs 

is aangekomen? Waarom weten de meeste mensen dit niet? 

 

 
 

Toen de Britten in Peking aankwamen, merkten ze op dat de Chinezen 

buiten de grote stadsmuren woonden. De Britten gemeld dat de 

belangrijkste stad van Peking werd genoemd: Tandsteen Stad 

 

In feite verklaarden veel rapporten destijds en vóór die tijd dat de stad 

Tartaarse stad heette 

 



 

 
 

Binnen Tartaarstad bevonden zich de Keizerlijke Stad en de Verboden 

Stad, waartoe ook Tiananmen behoorden. Het is een geweldige stad en 

er is hard gewerkt om deze plek te creëren. Hoe hebben ze deze plek 

gebouwd? Het is werkelijk een geweldige plek. Hebben ze deze plek 

echt ontworpen en gebouwd met paarden en ezels? De stad is veel 

veranderd en wat oorspronkelijk in de stad was, is nu verloren gegaan 

 

De Chinezen woonden buiten Tartar City, en de Chinese bevolking werd 

groter naarmate er steeds meer mensen uit het zuiden kwamen en ook 

vanwege het hoge geboortecijfer. 

 



 

 
 

Foto hierboven, de muren van Tartar City en een kanaal, die Chinese 

arbeiders en handelaars die in Tartar City - Peking kwamen wonen, van 

elkaar scheiden 

 

De Tartaren bouwden veel grote steden in China, en ze hadden allemaal 

muren. Ze bouwden grote steden als Xian en Shanghai. Tegenwoordig 

zeggen historici dat de grote muren en gebouwen in veel steden die 

door de Tartaren werden gebouwd, Chinese geschiedenis zijn. Deze 

muren lijken op muren die je in Europese steden ziet  

 



 

 
 

De mensen in Tartar City deden veel handel en communicatie met 

andere mensen in Europa en West-Azië. Regelmatig werden kamelen 

gezien die Tartaarstad - Peking - Beijing verlieten om naar Europa en 

West-Azië te gaan 

 

 
 



 

De Chinezen mochten de stad Tartaars niet eens binnen en geen andere 

taal dan Tartaars was toegestaan in de stad. Iets soortgelijks werd 

destijds in andere Tartaarse steden in China gezien. Mensen werden 

toegelaten nadat ze de weg van de Tartaren hadden aanvaard. 

 

De Tartaren accepteerden bijvoorbeeld niet dat mensen honden of 

katten of slangen of apen in de stad aten. Er waren veel redenen 

waarom de Chinezen niet mochten. De mensen die van gedrag 

veranderden, werden toegelaten en er waren veel Tartaars-Chinese 

huwelijken 

 

Soortgelijke wetten zijn tegenwoordig in veel landen van kracht - geen 

toegang of geen visum - als je een hond of kat gaat doden en koken en 

opeten - kun je aangeklaagd en gestraft of gedeporteerd - of gewoon - 

geen toegang 

 

 
 

De Chinezen waren over het algemeen niet toegestaan in gebieden waar 

de Europeanen in China woonden. Er was een gezegde in de koloniale 

wijken: "Honden en Chinezen zijn niet toegestaan". Het moet voor veel 

mensen erg beledigend zijn geweest. 

 

Er waren uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld bedienden en 

handelaars, en mensen die hun eetgewoonten veranderden (zoals 

westers opgeleide Chinezen of rijke Chinezen of Chinese christenen) 

 

Verschillende mensen eten verschillende dingen in verschillende delen 

van de wereld. Wat in het ene land acceptabel is om te eten, is in het 

andere anders. Geschiedenis en cultuur en klimaat en soorten voedsel 



 

die beschikbaar zijn om de mensheid te laten overleven, hebben de 

manier waarop mensen eten beïnvloed 

 

Voor veel mensen lijkt het erg verontrustend dat Chinezen niet waren 

toegestaan in Tartar City - Peking of in Europese gebieden. Mensen 

moeten zelf beslissen wat er werkelijk aan de hand is, en ook mensen 

moeten onderzoeken waarom Chinezen niet naar binnen mochten. 

Onderzoekers besloten te onderzoeken waarom Chinezen honden, 

katten en apen aten 

 

 
 

Er zijn veel serieuze rapporten en videobewijs waaruit blijkt dat honden 

en andere dieren tegenwoordig levend worden gekookt door Chinezen 

en de rapporten toonden aan dat dit heel gewoon is. 

 



 

 
 

Foto hierboven - een Chinees meisje dat een slang eet 

 



 

 
 

Mensen eten tegenwoordig verschillende dingen in China. De vader 

mag bijvoorbeeld hond eten, maar de dochter kan vegetariër zijn en de 

moeder mag slangen eten. 

 

Er is veel informatie te vinden over hondenvlees in China 

 

Sommige mensen beweren dat wanneer gezinnen arm zijn, ze honden 

eten om te overleven, wat begrijpelijk is. Maar in China is hondenvlees 

tegenwoordig te vinden in veel reguliere supermarkten en reguliere 

restaurants. Hondenvlees is heel gebruikelijk 

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van hondenvlees, dat te vinden is op 

markten en supermarkten in heel China 

 



 

 
 

Uit gegevens blijkt dat in China elk jaar 10 tot 20 miljoen honden worden 

gedood. Dit laat zien hoe veel hondenvlees in China voorkomt. De 

media hebben gemeld dat een paar steden in China hondenvlees 

hebben gestopt. Dit is erg klein omdat China bijna 700 steden heeft en 

miljoenen mensen in dorpen wonen die hondenvlees eten  

 

 
 

Elk jaar worden in China meer dan 10 miljoen honden gedood. Dit toont 

aan dat het eten van hondenvlees gebruikelijk is en dat veel mensen 

leugens vertellen door te zeggen dat het niet gebruikelijk is 

 



 

 
 

Hierboven ziet u een foto uit een videoverslag waarop voorbeelden te 

zien zijn van honden die overal in China worden gegeten en niet alleen 

in het zuiden van China. Het hondenrestaurant op de foto hierboven 

bevindt zich in het noorden van China. Er zijn veel Chinese restaurants 

die hondenvlees en katten, apen en slangen serveren in Noord-China 

 

Er zijn veel mensen die deze dingen proberen te ontkennen en ze 

zeggen dat dergelijke eetgewoonten in China niet gebruikelijk zijn. Maar 

- veel mensen hebben deze kwestie onderzocht en vastgesteld dat 

dergelijke eetgewoonten komen vaak voor en vinden regelmatig plaats 

in heel China 

 



 

 
 

Het eten van muizen, ratten en andere dieren is heel gebruikelijk in 

China. Het eten van dieren in leven is ook gebruikelijk en koken ze in 

leven is te vaak 

 

 
 

Het eten van insecten is in China erg populair bij jongeren en kinderen. 

Insect kraampjes zijn overal te vinden 

 



 

 
 

Er zijn vele rapporten en documenten waaruit blijkt dat in China, toilet 

olie of riolering olie werd als spijsolie verkocht en werd gebruikt in 

restaurants in heel China. 

 

Uit de rapporten blijkt dat het niet alleen door bedrijven werd gedaan, 

maar ook door veel gewone huizen. 

 

Uit rapporten blijkt ook dat deze - toiletolie - werd gerecycled en in 

flessen werd gedaan om als bakolie te worden verkocht 

 

Wat is gootolie? Wat is riolering olie? Wat is toiletolie? 

 



 

 
 

China heeft meer dan een miljard mensen en volgens veel rapporten 

kunnen het zelfs 2 miljard mensen zijn en zijn er duizenden 

appartementen in China. De bovenstaande foto toont een voorbeeld van 

moderne appartementen 

 

 
 

Elke dag gebruiken mensen het toilet dat deel uitmaakt van de 

menselijke natuur 

 



 

 
 

In veel appartementsgebouwen in China, nadat je het toilet hebt 

doorgespoeld, gaat het naar de bodem van het gebouw en wordt het 

vervolgens verzameld en naar fabrieken gestuurd om bakolie te maken 

of naar Chinese restaurants om als bakolie te worden gebruikt. 

 

 
 

Er zijn veel berichten dat deze gootolie of toiletolie of afvalwaterolie 

door Chinese zakenlieden naar de wereld werd geëxporteerd en dit 

soort zaken verdient miljoenen dollars. In veel rapporten wordt alle 

voedselgerelateerde export uit China ernstig in twijfel getrokken. Zijn er 

ingrediënten gemaakt van katten of slangen of honden of apen in de 

export? 

 



 

Er zijn veel waarschuwingen in veel rapporten dat je voorzichtig moet 

zijn met wat je eet als je naar China gaat. Veel Chinese restaurants 

gebruiken de toiletolie en verkopen ook honden- en kattenvlees en 

andere dingen zoals slang en aap. Veel restaurants zijn betrapt op het 

vertellen van leugens over het vlees dat ze verkopen. Je kunt rundvlees 

of kip bestellen, maar je weet nooit wat je in veel restaurants echt krijgt 

 

Veel mensen hebben gemeld en verklaard dat er geen garantie is welk 

vlees je kunt eten. Veel Chinese restaurants vertellen leugens over het 

vlees en over de bakolie. 

 

Uit rapporten blijkt ook dat China een arm land is in vergelijking met 

veel moderne landen. Miljoenen mensen leven in armoede op het 

platteland in dorpen 

 

 
 



 

Wat betreft het gebruik van rioolwater- en toiletolie, dit vindt niet alleen 

plaats in de stad, maar het gebeurde ook in de dorpen en het was heel 

gebruikelijk 

 

 
 

Niet alleen wc-olie, maar er zijn berichten dat miljoenen Chinezen 

drinken urine - pis en niemand weet het exacte cijfer van hoeveel 

mensen dit doen in China 

 



 

 
 

Mannen op de foto hierboven zien urine drinken - pis 

 



 

 
 

Het eten van apen in China is gebruikelijk en veel apen worden levend 

gegeten 

 



 

 
 

Veel van wat in China wordt gedaan, zou in veel andere landen als 

dierenmishandeling of marteling worden aangemerkt. Dieren worden in 

China op veel festivals en vieringen in het openbaar gemarteld. Honden 

en varkens worden bijvoorbeeld gemarteld. 

 

Veel mensen plaatsten op internetplatforms video's over het martelen 

van dieren op vele festivals in heel China. Veel Chinezen zijn te zien 

lachen en juichen en genieten van dergelijke evenementen. Chinees 

nieuwjaar heeft namen die lijken op de dieren die veel mensen eten, 

zoals de rat of de slang of de aap of de hond 

 

Waarom hadden miljoenen Chinezen deze eetgewoonten? Het antwoord 

was in de geschiedenis 

 

 
 



 

In 1949 telde China ongeveer 100 duizend koeien 

 

 
 

Bevolking China 1949 - 540 miljoen mensen 

 

540 miljoen mensen delen 100.000 koeien - gelijk aan: 

1 koe voor elke 5400 mensen 

 

 
 

In 2016 telde China ongeveer 8 en een half miljoen koeien 

 

 



 

 

Bevolking China 2016 - 1.379 miljard mensen 

 

1,379 miljard mensen delen 8,5 miljoen koeien - gelijk aan: 

1 koe voor elke 162 mensen 

 

Dit is een voorbeeld van koeien. De voedselproductie is toegenomen en 

verbeterd. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen in China 

in het verleden honden, katten en apen aten, was armoede. China heeft 

nog een lange weg te gaan, en de wereld moet samenwerken om een 

betere toekomst voor alle mensen in de wereld op te bouwen 

 

 
 

In 1900 was de situatie met betrekking tot de koeien- en melkproductie 

in China erg slecht. Uit gegevens blijkt dat veel westerse landen begin 

1900 koeien naar China stuurden. Er was destijds een ernstige 

voedselcrisis in China en in andere delen van de wereld 

 

Veel historici zeggen dat toen de Manchu Qing-dynastie over China 

regeerde, de Han-Chinezen werden verwijderd uit de Tartaarse stad - de 

Verboden Stad. Manchu is een afkorting voor Manchurians. Han, in 

algemene termen is is een ander woord voor het Chinese volk. Moderne 

historici noemen de mensen die in Tartar City woonden - Manchurians.  

 

Maar de onderzoekers vonden dat de geschiedenis van de Manchu is 

gemaakt om te verbergen en vernietigen van de Tataarse geschiedenis 

van de stad. De mensen die in Tartar City woonden, waren Tartaren. 

Onderzoekers zeggen dat de Verboden Stad, in Tartar City, is gemaakt 

en gebouwd door Tartaren. Er waren veel aanwijzingen dat er geen 



 

Chinezen waren in Noord-China, toen de stad oorspronkelijk werd 

gebouwd 

 

Geen Chinezen in Tartaarse stad - Peking - Beijing?  

 

Er was veel bewijs aan te tonen dat het Chinese volk in de stad 

aangekomen veel later 

  

 
 

De jezuïeten hebben zelf opgetekend dat de keizers van China Tartaren 

waren 

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben veel bewijs geleverd dat 

de Tartaren zowel Arabisch als Turks en Russisch spraken 

 

Het was algemeen bekend dat in Tartar City (Peking of Beijing) de taal 

niet Chinees was. Onderzoekers concludeerden dat historici zeggen dat 



 

de taal Mantsjoe heette om het feit te verbergen dat de taal in Tartaarse 

stad een Tartaarse taal was, zoals Arabisch of Russisch. 

 

 
 

Het waren Europese kolonialisten die na de 19e eeuw de woorden 

Mantsjoerije of Mantsjoe creëerden 

 

Veel historici hebben naar de moderne Mantsjoerijnen verwezen als 

Tartaren van Peking - Beijing, maar het bewijs toont duidelijk aan dat de 

mensen in Tartaarstad de Tartaren waren. Peking of Beijing heette: - 

Tartaarstad - niet Mantsjoe-stad. De Chinese taal was zelfs niet 

toegestaan in de stad. De taal heette Tartaars totdat ze de naam 

veranderden in Manchu 

 

Het was algemeen bekend dat de Chinezen niet eens de belangrijkste 

stad Peking, Beijing, mochten binnenkomen. De Chinezen kwamen later 

en woonde buiten de belangrijkste stad.  

 

 



 

 

De Britten waren in oorlog met de Tartaarse Qing-dynastie in de jaren 

1860. De koloniale Britse berichten uit die tijd waren inderdaad erg anti-

Tartaars en ze verklaarden dat de Chinezen de steden niet mochten 

betreden. De Tartaarse bevolking woonde in steden met muren om zich 

heen en werd beschermd door Tartaarse soldaten. De Tartaarse 

bevolking en de Chinezen leefden gescheiden 

 

Was het altijd zo en waarom? 

  

Wie kwam er als eerste naar China? 

 

De Tartaren of de Chinezen? 

 

Wie waren deze Tartaren? 

 

Onderzoekers hebben deze kwestie verder onderzocht 

 

 
 



 

Historici zeggen dat Joachim Bouvet in 1700 een ontmoeting had met 

keizer Kangxi, en zij bespraken Chinese ceremonies ter ere van 

Confucius en hun voorouders 

 

Onderzoekers geloofden niet dat Joachim Bouvet ooit een ontmoeting 

had gehad met keizer Kangxi over Chinese ceremonies ter ere van 

Confucius. De Chinezen waren zelfs niet toegestaan in de stad Peking - 

Beijing of in welke andere steden dan ook. Veel onderzoekers geloven 

dat de geschiedenis van Confucius, wie hij ook werkelijk was, en of hij 

ooit heeft bestaan, door de jezuïeten is vervalst.  

 

 
 



 

Een jezuïeten genaamd Jean-Baptiste Du Halde publiceerde in 1736 een 

portret van keizer Kangxi. De keizer Kangxi zag er niet Chinees of 

Mantsjoerij uit. De keizer Kangxi had Europese kenmerken of Tartaarse 

kenmerken 

 

Volgens historici schonk keizer Kangxi boeken in de Chinese taal aan 

de jezuïeten. Het was duidelijk dat het verhaal frauduleus leek te zijn 

gemaakt. De keizer Kangxi zag er niet eens Chinees uit. De Chinese taal 

was zelfs niet toegestaan in de stad. Er was iets mis met de 

geschiedenis die aan de wereld werd verteld 

 

Niet alleen de heersers van de Tartaarse Qing-dynastie, maar ook de 

Ming-dynastie, die vóór de Qing over China heerste, zag er niet Chinees 

uit 

 

 
 

Foto hierboven - een tekening van de laatste koning en koningin van de 

Ming-dynastie in China - (1685 - Roi et Reine de la Chine avant 

L'invasion des Tartares) 

 

Onderzoekers hebben gemerkt dat ze niet kijken Chinese, maar zag 

eruit alsof Europeanen 



 

 

 
 

Volgens historici regeerde de Ming-dynastie China tussen 1368 en 1644 

vóór de Tartaarse Qing-dynastie 

 

 
 

De Tartaarse Qing-dynastie werd gesticht door een man genaamd 

Nurhaci Khan. Nurhaci was de grootvader van keizer Kangxi. De naam 

Nurhaci is 2 woorden - nur en haci (haji) - deze woorden zijn veel 

voorkomende titels onder moslimmensen over de hele wereld 

 



 

 
 

De keizer Kangxi schreef brieven aan zijn zonen. De originele brieven 

zijn verloren gegaan. Er zijn vertalingen beschikbaar, maar veel mensen 

denken dat de inhoud vervalst had kunnen zijn. Een ding dat 

onderzoekers uit deze brieven opmerkten, was dat ze in de Tartaarse 

taal waren geschreven. De meest verspreide Tartaarse taal in die tijd 

was Arabisch 

 

 



 

 

De stad Peking en Harbin liggen in het noorden van China. Het 

noordoosten van China staat bij sommigen bekend als Mantsjoerije 

 

 
 

Rapporten uit vele bronnen, zoals de Britse en Russische kolonialisten, 

laten duidelijk zien dat het Chinese volk pas in de 19e eeuw in het 

noorden en oosten van China arriveerde. Er is ook bewijs dat aantoont 

dat de moderne bevolking van Korea ook in de 19e eeuw in Korea 

aankwam, maar dat is een ander lang verhaal 

 

 
 

Volgens historici werd de stad Harbin aan het einde van de 19e eeuw 

gesticht door de Russen. De stad was Russisch met veel Europeanen 

en Tartaarse mensen. Uit rapporten uit die tijd blijkt dat veel Chinezen 

als economische migranten kwamen. Al snel werd de regio, inclusief 



 

Harbin, in meerderheid Chinees. Tegenwoordig is de stad Harbin voor 

meer dan 90% Chinees 

  

 
 

Tussen 1850 en 1864 vond de taipingopstand plaats in China. De 

volledige geschiedenis van deze opstand lijkt te zijn gewijzigd. Maar het 

was eigenlijk een conflict tussen de aanhangers van het christendom 

tegen de Tartaarse Qing-dynastie, en tegen de mensen die de Tartaarse 

Qing-dynastie steunden. Het duurde vele jaren en er zouden miljoenen 

mensen zijn gestorven. Hoe begon een conflict waarbij het christendom 

betrokken was in China? 

 

Op dat moment was er een ernstige oorlog gaande tussen de Tataarse 

Qing-dynastie en de koloniale legers van de Fransen en de Amerikanen 

en de Britten die bekend staan als de Opiumoorlogen. De Britten en de 

Fransen vielen in 1860 Tartaarstad - Peking binnen en verwoestten het 

Zomerpaleis dat zich in het noordoosten buiten de stadsmuren bevond 

 

 



 

 

Veel rapporten uit de 19e eeuw zeggen duidelijk dat de Europese 

kolonialisten zoals de Britten en de Fransen en Duitsers en hun 

bondgenoten in China tegen Tartaren vochten. Bijvoorbeeld - een boek 

genaamd "The Battles of the World" door J. Douglas Borthwick dat 

werd gepubliceerd in de 19e eeuw vermeldt vele malen dat de 

Europeanen de Tartaren in China vochten tijdens de Tweede 

Opiumoorlog.  

 

 
 

De meeste oorlogsverslagen lijken vervalste informatie te bevatten. De 

rapporten werden vrijgegeven door koloniale regeringen, op dezelfde 

manier waarop westerse landen informatie over de 

massavernietigingswapens vrijgaven. Historici zeggen dat de 

Europeanen tegen de Chinezen vochten, maar veel bewijs toont aan dat 

Chinezen samen waren met de Europeanen en dat ze vochten tegen de 

Tartaren. 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de foto hierboven afkomstig is van de Slag om 

Taku Fort die plaatsvond in Tientsin - Tianjin, Noord-China in 1860. 

Onderzoekers onderzoeken of de foto vervalst is. Veel foto's van China 

uit die tijd zijn vervalst. Maar een ding dat op de foto was op dat 

moment geschreven was: - Taku Fort, verlaten de geallieerden door de 

Tandsteen leger op de 21e, augustus 1860 

 

Het was duidelijk dat de westerse kolonialisten in China tegen de 

Tartaren vochten. Er staat niet dat het Chinese leger, maar het zei de 

Tandsteen Army 

 

Na de slag om het Taku-fort marcheerde het koloniale leger richting 

Tartar City - Peking en verwoestte het de wijk Zomerpaleis 

 



 

 
 

Foto-bewijs laat zien dat de wijk eruitzag als elke andere Europese stad. 

De gebouwen zagen er Europees of Tartaars uit. Ze zagen er helemaal 

niet Chinees uit 

 

 
 

Het gebied werd geschat op ongeveer 1000 hectare of 5 vierkante 

kilometer. Het gebied werd totaal verwoest. Tijdens en na de oorlog 

kregen Europese kolonialisten meer controle over Noord-China. Wie 



 

weet wat er is gebeurd met de Tartaarse mensen die in de vele gebieden 

woonden die in die tijd werden vernietigd 

 

 
 

Een van de beroemdste gebeurtenissen in de recente Chinese 

geschiedenis heette de bokseropstand, die plaatsvond tussen 1899 en 

1901. De bokseropstand was gericht tegen de Europese kolonialisten en 

hun bondgenoten, de christenen. 

 

Rond die tijd vonden er in China veel evenementen plaats. Veel 

verschillende mensen namen deel aan de opstand. Omdat China in die 

tijd erg arm was, namen veel arme mensen deel aan de opstand door de 

rijke mensen of de mensen aan de macht aan te vallen. Er is veel 

vernield en er is veel geplunderd 

 

Tegen 1900 waren er veel Chinese christenen. Veel van deze mensen 

woonden in het zuiden van China. China scheen helemaal geen 

christenen te hebben in het jaar 1700. Hoe verspreidde het christendom 

zich zo veel in China na de 17e eeuw? 

 

Het had veel te maken met christelijke organisaties uit Europa en 

Amerika, waaronder katholieke en protestantse missionarissen. De 

jezuïeten behoorden tot deze organisaties. Het oorspronkelijke doel van 

de jezuïeten was om moslims te bekeren 

 

De geschiedenis van China was duidelijk vervalst. De Chinezen 

mochten de stad Tartaar (Peking - Beijing) of enige andere stad niet 

binnen. De muren in de meeste steden leken op muren die in Europese 

steden te zien waren. De heersende macht van China - de Qing-dynastie 



 

- werd de Tartaren genoemd. Van de Tartaren is bekend dat ze door de 

geschiedenis heen moslims zijn. Veel Chinezen waren oorspronkelijk 

geen christenen, maar bekeerden zich na de 17e eeuw - hoe vonden 

deze bekeringen plaats? 

 

De Boxer Rebellion was in wezen tegen Chinese christenen en tegen 

Europese en Amerikaanse christenen. Als de Tartaren van China 

moslims waren, dan zouden moslims in Tartar City moeten worden 

gevonden 

 

Als de stad Tartaar werd aangevallen, dan zou bewijs moeten aantonen 

dat er moslims in de stad zullen zijn en dat moslims de stad Tartaar 

moeten verdedigen. 

 

Als ze boeddhisten waren, dan zullen boeddhisten in de stad te vinden 

zijn 

 

Tijdens de Boxer Rebelling werd Tartar City aangevallen 

 

 
 

Tijdens de opstand zeggen historici dat de boksers en het Chinese 

Qing-leger de Europeanen en christenen in Peking hebben aangevallen. 

Dit leidde tot de Slag om Peking in augustus 1900 

 



 

 
 

Tot de Europeanen behoorden de Britten en de Russen en de Fransen 

met hulp van de Japanners en de Amerikanen. Hun legers gingen 

richting Tartar City - Peking - Beijing. De Japanners waren destijds sterk 

betrokken bij China, in samenwerking met de koloniale machten   

 

 
 

Tartaarstad - Peking had verbazingwekkende muren die 21 mijl lang 

waren. De binnenmuur was 12 meter hoog en 12 meter breed. De muur 

rond het Chinese gebied was 30 voet hoog. Het verhaal van hoe Tartar 

City werd gebouwd, was een serieuze vraag 

 



 

 
 

Volgens rapporten was het Chinese leger dat Tartar City verdedigde in 

feite een moslimleger, met moslimsoldaten en moslimgeneraals. 

Volgens berichten was het moslimleger fanatiek en gek op de manier 

waarop ze vochten en Tartaarstad - Peking verdedigden. 

 

Het was bekend dat de Chinezen niet in Tartar City mochten komen, dus 

wie waren deze moslims in Tartar City die als een gek aan het vechten 

waren? De Boxer-opstand was tegen christenen. Het belangrijkste leger 

van China zou zich in de hoofdstad bevinden. Tartaarstad - Peking was 

de hoofdstad. Dit leger was op mysterieuze wijze vol moslims. 

 

Historici zeggen dat de moslims werden gekozen om Tartaarstad - 

Peking te beschermen, omdat ze fanatiekelingen waren. Is dit echt 

waar? Of zou het kunnen dat de Qing Tartaarse heersers en de mensen 

in de Tartaarse stad Tartaarse mensen waren, die eigenlijk moslims 

waren? Het antwoord was duidelijk 

 

Historici hebben de moslimstrijders en generaals Chinese namen 

gegeven. Onderzoekers geloven dat dit met opzet is gedaan om de 



 

geschiedenis van Tartaria te verbergen. Ze werden fanatici genoemd? 

Elke man in Europa, Amerika of Australië zal vechten en sterven om zijn 

gezin en huis te verdedigen. Elke man zal een fanatiekeling zijn om de 

huizen van zijn moeder en vader te beschermen, om de huizen van zijn 

zus en broer te beschermen, om de huizen van zijn buren en vrienden te 

beschermen, om de huizen van zijn zonen en dochters te beschermen. 

 

 
 

Tartaarstad - Peking, werd bezet door Europeanen en Amerikanen en 

Japanners. De stad werd praktisch geplunderd door de bezetter samen 

met de Chinezen die buiten Tartar City woonden. Er was een enorme 

vernietiging. Wat zich oorspronkelijk in die stad bevond - is er niet 

meer. Historici noemen het de Slag om Peking, terwijl het in 

werkelijkheid de Slag om Tartaarstad was 

 

De oorlog tegen Tartar City leek de hele 19e eeuw te hebben geduurd. 

Het volledige verhaal van de val van Tartar City is niet duidelijk - de data 

van veel van de evenementen kunnen niet worden geverifieerd. Veel van 

de foto's en veel van de informatie lijken vervalst te zijn. Het was 

duidelijk dat ze probeerden te verbergen wat zich in Tartar City bevond  

 



 

 
 

Bovenstaande foto toont een voorbeeld van de verwoesting tijdens de 

gevechten in Tartar City - Peking. Er was ook vernietiging op veel 

andere plaatsen. Veel onderzoekers merkten op dat vergelijkbare 

vernietiging werd gezien op foto's tijdens de burgeroorlog in Amerika 

 

Onderzoekers concludeerden dat wat er in China plaatsvond, deel 

uitmaakte van de wereldwijde oorlog tegen Tartaria. Tartar City - Peking 

- Beijing was het hart van het Chinese Tartary. 

 

Het leek duidelijk dat het christendom werd gebruikt door organisaties 

zoals de jezuïeten om tegen Tartaria te vechten. Het was ook duidelijk 

dat het Chinese volk werd gebruikt om tegen Tartaria te vechten. Het 

was ook duidelijk dat de oorlog tegen Tartaria veel te maken had met de 

oorspronkelijke islam. 

 

Tartar City viel en werd in 1900 veroverd door de koloniale legers. Het 

was een grote overwinning voor de mensen die het allemaal hadden 

gepland. Maar het kostte hen enkele eeuwen om deze overwinning te 

behalen 



 

 

 
 

Het belangrijkste leger van de Tartaarse Qing-dynastie heette de "Acht 

Banners". Het is gemaakt door de Nurhaci Khan, de grootvader van 

keizer Kangxi 

 

 
 

Tijdens de Boxer Rebellion, in het gebied rond Harbin, dat bekend staat 

als Mantsjoerije - meldden de Russen dat ze veel problemen hadden 

met het Chinese leger. Ze noemden dit leger geen Chinees 

 

De Russen, die de Tartaren heel goed kennen, omschrijven het Chinese 

"Eight Banners" -leger als - Tartaarse soldaten. Historici vermelden dit 

zelden en zullen normaal gesproken zeggen dat het Chinese soldaten 

waren 

 



 

De Tartaarse Qing-dynastie had veel Chinese soldaten in hun reguliere 

leger, maar er zijn aanwijzingen dat veel van hen Chinese moslims 

waren die in de noordelijke regio's van China woonden. 

  

 
 

De foto hierboven toont een school met Tartaren in 1922 uit Hailar in 

China, nabij Harbin, die destijds onder controle stond van de Russen. 

Deze mensen zagen er niet Chinees uit, ze leken duidelijk op 

Europeanen. Onderzoekers merkten op dat de Tartaren in het Arabische 

schrift schreven. De Rus wist duidelijk wat een Tartaar was, want er zijn 

miljoenen Tartaren in Rusland 

 

De Russen verklaarden dat het Chinese "Acht Banners" -leger Tartaarse 

soldaten was. Het is onmogelijk voor de Russen om een fout te maken 

tussen - die een Tartaar en wie is Chinees. 

 



 

 
 

Rond 1900 waren er in veel landen enorme aantallen weeskinderen. 

Waar vonden ze al deze kinderen? 

 

Een andere serieuze vraag is wat er gebeurde met de mensen die in 

Tartaarse stad - Peking woonden nadat het was verslagen? De Tartaren 

van China bestaan tegenwoordig bijna niet. Waar zijn ze allemaal 

gebleven? 

 

Onderzoekers onderzoeken of de mannen zijn omgekomen bij de 

gevechten, - en of de vrouwen zijn weggevoerd door Chinese 

relschoppers, - en of de kinderen zijn meegenomen door de koloniale 

legers. 

 



 

 
 

Historici beweren dat China in die tijd werd geregeerd door een vrouw 

die de keizerin-weduwe Cixi heette. Ze zeggen dat ze regeerde van 1861 

tot 1908. Een vergelijkbare periode van koningin Victoria van Engeland 

 

 
 



 

Historici laten de wereld zien - foto's zoals die hierboven. Historici 

zeggen dat de dame op de foto hierboven de keizerin-weduwe Cixi was. 

Op de foto staat een vrouw die er Chinees uitziet. Historici zullen 

zeggen dat ze een Manchu-persoon was. Op de foto staat Chinees 

geschreven. Onderzoekers vonden dit heel vreemd toen bewijs 

aantoont dat alleen Tartaarse taal was toegestaan in Tartar City. 

 

Veel onderzoekers vonden aanwijzingen dat de geschiedenis van de 

Europese koninkrijken op frauduleuze wijze werd gecreëerd met veel 

nepfoto's. Onderzoekers concludeerden dat foto's van de Qing-dynastie 

en andere mensen uit die tijd ook frauduleus moeten zijn gemaakt om 

de wereldwijde geschiedenis van Tartaria te verbergen. 

 

Het was voor onderzoekers heel duidelijk dat de geschiedenis die door 

historici werd verteld niet de waarheid sprak  

 

 
 

Volgens de meeste historici werd de centrale straat in de stad Harbin, 

bekend als Gogol Street, rond het jaar 1900 gebouwd 

 

Veel gebouwen in China zien er hetzelfde uit als gebouwen die in heel 

Europa te zien zijn. Onderzoekers noemen ze Tartaarse gebouwen. 

Hieronder staan voorbeelden van wat onderzoekers in China hebben 

gevonden 

 



 

 
 

Foto hierboven - Gogol Street, de stad Harbin 

U moet de trap op, want het gebouw bevindt zich niet op de begane 

grond 

 

Als de Gogolstraat rond 1900 werd gebouwd, waarom zijn er dan 

gebouwen met ramen die onder de grond gaan? Waarom hebben veel 

gebouwen in Harbin - lijken eruit alsof ze zijn begraven - enkele meters 

onder de grond? 

 

Gebouwen zoals deze zijn te zien in veel steden in China en over de hele 

wereld. Sommige gebouwen zijn mogelijk op een dergelijke manier 

gebouwd om licht binnen te laten. Maar sommige gebouwen zijn onder 

de grond begraven, met ramen en deuren onder de grond, wat nergens 

op slaat. Veel gebouwen zijn misschien niet echt oud, maar een 

serieuze vraag blijft waarom ze onder de grond zijn begraven met ramen 

en deuren onder de grond. Zijn deze gebouwen gebouwd door de 

Tartaren? Onderzoekers onderzoeken dergelijke zaken 

 



 

 
 

Custom Letter House - Tientsin - Tianjin stad 

 

 
 

Shamian, Liwan, Guangzhou-stad 

 



 

 
 

Kiautschou Bay - Tsingtao - Qingdao stad 

Je moet de trap op - of - de trap af, omdat het gebouw niet op de begane 

grond ligt 

 

 
 

Old Bank of China Building, Wuhan-stad 

U moet de trap op, want het gebouw bevindt zich niet op de begane 

grond 

 



 

 
 

Japans consulaat, Gulangyu, Xiamen-stad 

U moet de trap op, want het gebouw bevindt zich niet op de begane 

grond 

 

 
 

Historici zeggen dat tijdens de koude oorlog in de jaren zeventig in 

Peking een ondergrondse stad werd gebouwd en dat er tegenwoordig 

naar schatting 1 of 2 miljoen arme mensen wonen. Onderzoekers 

geloven niet dat het tijdens de koude oorlog is gebouwd, en geloven dat 

de ondergrondse stad in het verleden misschien is begraven nadat een 

ernstige ramp of aanval plaatsvond.  

 



 

 
 

Rapporten zeggen dat de ondergrondse stad van Peking - daar 

ongeveer 1 of 2 miljoen arme mensen heeft. Veel mediakanalen over de 

hele wereld waren erg beledigend en noemden deze mensen - de 

"rattenstam". De meesten van hen zijn fatsoenlijke mensen die hard 

werken en proberen een beter leven op te bouwen voor zichzelf en hun 

gezin 

 

 
 



 

Veel onderzoekers merkten op dat uit veel rapporten duidelijk blijkt dat 

het Chinese volk niet in Midden- en Noord-China woonde en dat velen 

van hen als migranten naar het noorden trokken - te beginnen in de 19e 

eeuw. 

 

 
 

China was toen erg arm. In de 19e eeuw schatten veel onderzoekers dat 

de meerderheid van de Chinezen niet eens schoenen had om te dragen 

of kleding om te dragen. Veel mensen leden honger en werden 

gedwongen dieren te eten die ze niet wilden eten. Dit dwong veel 

mensen om naar het noorden te trekken 

 

Het was normaal dat mensen een beter leven wilden. Een soortgelijk 

economisch probleem deed zich destijds in veel delen van de wereld 

voor. Een serieuze vraag is: waarom leefde de wereld in zoveel 

armoede? Hoe heeft de mensheid het in het verleden overleefd en waar 

hebben we technologie vandaan gehaald? 

 



 

Het is een grote droefheid om de mensheid in armoede te zien. 

Hebzucht is ook een groot verdriet. Mensen in onze tijd hebben veel 

geluk dat de mensen in het verleden zo hard hebben gewerkt.  

 

Het huidige wereldsysteem heeft leugens verteld over de geschiedenis. 

Veel mensen vragen: waarom doen ze dit? Leugens zijn erg slecht, 

maar wat als het doel van die leugens voor het grotere goed is? Dit zijn 

vragen die mensen over de hele wereld stellen en die antwoorden willen 

 

Een serieuze vraag die veel mensen stellen: wie waren de mensen die 

op dat moment in Midden- en Noord-China woonden? Het waren de 

Tartaren, dit is wat het bewijs laat zien. 

 

 
 

Historici zeggen dat het noorden Mongolen en Tibetanen en moslims 

had. Historici noemen de Tartaren over het algemeen: - Mongolen. 

Historici beweren dat er in het noorden religieuze diversiteit was. 

Historici zeggen dat boeddhisten samen met de moslimtartaren in 

Noord-China woonden. Historici tonen het bewijs van veel 

boeddhistische historische sites die "op mysterieuze wijze" werden 

ontdekt rond de tijd van de val van Tartar City - Peking 

 

Veel historici zeggen dat het noorden dunbevolkt was. Wat historici 

willen zeggen is dat het land leeg was. Was dat echt waar? Of - is er iets 

gebeurd in de afgelopen eeuwen - dat heeft geleid tot de dood en 

vernietiging van veel mensen die in het noorden woonden? 

 

Wie en wat waren deze Mongolen? 



 

 

 
 

Anatoly Fomenko legt uit dat historici een nepverhaal hadden bedacht 

dat de Mongoolse invasie van Europa door de afstammelingen van 

Genghis Khan werd genoemd, om de ware geschiedenis van Europa te 

verbergen. Historici zeggen dat deze Mongolen Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten, Perzië, India, China, Zuidoost-Azië binnenvielen en dat 

deze Mongolen destijds het grootste deel van de wereld regeerden. 

 

Onderzoekers zeggen dat deze geschiedenis een leugen is, en dat dit 

rijk niet het rijk van de Mongolen was, maar het rijk van Tartaria. Bewijs 

toont duidelijk aan dat Tartaria eigenlijk de dominante macht was die 

vóór de Renaissance het grootste deel van de wereld regeerde 

 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben veel bewijs getoond 

dat Arabisch werd gesproken in dit rijk dat destijds het grootste deel 

van de wereld regeerde, maar dat is een ander verhaal dat te lang is om 

hier op te noemen 

 



 

 
 

De kaart hierboven toont de provincies in China van vandaag. Shanghai 

wordt algemeen gezien als het centrum van China. Veel Chinezen 

gingen in de 19e eeuw naar het noorden, waar de Tartaren en moslims 

leefden. Hoe zijn zij daar gekomen? Hoe was het voor miljoenen 

mensen georganiseerd om daarheen te gaan? Dit zijn serieuze vragen 

die onderzoekers stelden. 

 

Onderzoekers ontdekten dat het verhaal van de migratie van het 

Chinese volk vanuit het zuiden veel overeenkomsten vertoonde met de 



 

manier waarop mensen naar het Amerikaanse middenwesten 

migreerden. 

 

De onderstaande gegevens zijn exclusief de bevolkingsaantallen van 

Tartaar, Mongools of Mantsjoe. Veel Chinese nationalisten namen ze 

niet op, omdat er in 1911 een revolutie plaatsvond in China die leidde tot 

hun dood en verdwijning in heel China 

 

De eerste provincie ten westen van Peking (Peking) heet tegenwoordig 

de provincie Hebei en de hoofdstad heet de stad Shijiazhuang 

 

 
 

Shijiazhuang is tegenwoordig een grote stad met ongeveer 10 miljoen 

mensen 

 



 

 
 

In 1900 telde Shijiazhuang slechts 500 tot 600 mensen. In 1850 schijnt 

daar niemand te zijn. Tegenwoordig zijn er miljoenen mensen. Waar 

kwam al het Chinese volk vandaan en hoe? 

 



 

 
 

Foto boven Shijiazhuang - jaren 40 

In 1940 telde het dorp Shijiazhuang meer dan 100.000 mensen. Waar 

kwam al het Chinese volk vandaan en hoe? 

 



 

 
 

De meeste mensen kwamen eraan toen er een spoorlijn werd aangelegd 

naar het gebied vanuit Wuhan in het zuiden, en mensen vanuit Zuid-

China naar het gebied werden gebracht. Veel van de mensen waren 

jongeren of kinderen, en velen werden gedwongen om te gaan en te 

doen landbouw. Iets soortgelijks gebeurde op veel andere plaatsen, 

kinderen werden over de hele wereld meegenomen, maar dat verhaal is 

te lang om hier op te noemen 

 

 
 

Wie heeft de spoorlijn aangelegd en waarom? Koloniale zakenlieden 

bouwden het, die werkten volgens de agenda en plannen van de 

westerse koloniale autoriteiten  

 



 

 
 

Historici zeggen tegenwoordig dat Shijiazhuang een oude plaats is. Er 

zijn musea en muren en tempels en kloosters te zien. 

 

Oude…? Dat is heel vreemd, want vóór de jaren 1850 leek niemand daar 

te zijn. Onderzoekers concludeerden dat historische plaatsen in het 

gebied op frauduleuze wijze werden gebouwd om een nep-oude 

geschiedenis te creëren 

 

De volgende provincie in het noorden heet Shanxi en de hoofdstad heet 

Taiyuan city 

 



 

 
 

Taiyuan is een grote stad met ongeveer 5 miljoen inwoners 

 

 
 



 

In 1900 blijkt uit foto-bewijs dat Taiyuan een dorp was met een 

geschatte bevolking van 50.000 inwoners 

 

Het dorp Taiyuan zag eruit alsof het net was gebouwd 

 

 
 

Foto hierboven - destijds een kerk in het dorp Taiyuan 

 

Taiyuan was maar een dorp en onderzoekers concludeerden dat het 

gebouwd was na de komst van de Europeanen  

 



 

 
 

In 1918 was het dorp Taiyuan uitgegroeid tot ongeveer 80.000 inwoners 

 

 
 

Uit rapporten van christelijke missionarissen blijkt dat Taiyuan in 1880 

een heel klein dorp was. Christelijke missionarissen zorgden voor 

kinderen in een weeshuis en runden scholen in Taiyuan. Waar hebben 

ze deze wezen te vinden? 

 

Foto bewijs toont aan dat het dorp Taiyuan net was opgericht. 

Onderzoekers concludeerden dat de mensen en kinderen daarheen 

werden gebracht om te helpen bij de bouw van het dorp en voor de 

voedselteelt - en dit is hoe Taiyuan werd opgericht na de jaren 1850 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Taiyuan meer dan 2500 jaar oud is en een oude 

stad is 

 

 
 

In Taiyuan er musea en de muren en tempels en kastelen te zien.  

 

Oude…? Dat is heel vreemd, want vóór de jaren 1850 leek niemand daar 

te zijn. Onderzoekers concludeerden dat historische plaatsen in het 

gebied op frauduleuze wijze werden gebouwd om een nep-oude 

geschiedenis te creëren 



 

 

De volgende provincie in het noorden heet Henan en de hoofdstad heet 

de stad Zhengzhou 

 

 
 

Zhengzhou is een grote stad met ongeveer 10 miljoen inwoners 

 

 
 

In 1918 was Zhengzhou een dorp met ongeveer 35.000 inwoners. Waar 

kwamen alle mensen vandaan? 

 



 

 
 

De meeste mensen kwamen nadat de spoorlijn was aangelegd. 

Zhengzhou leek niet te bestaan vóór de jaren 1850. Het dorp Zhengzhou 

werd het ontmoetingspunt van de spoorlijnen 

 

 
 

Foto hierboven - Zhengzhou dorpskerk - 1918 

 

De kolonialisten bouwden het treinstation en brachten mensen en 

bouwden een kerk en begonnen met de bouw van de stad. Hetzelfde 

verhaal werd in die tijd over de hele wereld gevonden. Alles leek te zijn 

gepland 



 

 

 
 

Foto boven - dorp Zhengzhou rond 1918 

 

 
 

In Zhengzhou zijn musea en muren en tempels en kastelen te zien. Het 

oude Shaolin-klooster, de Shaolin Kung Fu, de Shaolin-tempel 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Zhengzhou duizenden jaren oud is met een oude 

geschiedenis. 

 

Oude…? Dat is heel vreemd, want vóór de jaren 1850 leek niemand daar 

te zijn. Onderzoekers concludeerden dat historische plaatsen in het 

gebied op frauduleuze wijze werden gebouwd om een nep-oude 

geschiedenis te creëren 

 

Een soortgelijk verhaal wordt overal in Midden- en Noord-China 

aangetroffen. Koloniale administraties en christelijke organisaties 

waren betrokken bij het creëren van deze nieuwe nederzettingen die 

vandaag groter zijn geworden. Gedurende de 19e eeuw kwamen veel 

mensen uit het zuiden en dit nam toe nadat het spoorwegsysteem was 

aangelegd. Was het land in het noorden echt leeg? Was er niemand 

eerder? 

 



 

 
 

Luoyang is een grote stad in de provincie Henan met ongeveer 7 

miljoen inwoners 

 

 
 

In 1918 was Luoyang een dorp met ongeveer 30.000 inwoners. 

 

Uit de gegevens bleek dat het aantal mensen dat naar het noorden ging, 

toenam nadat het spoorwegsysteem was aangelegd 

 



 

 
  

Foto hierboven - Luoyang dorp 1907 

Het dorp zag er niet erg oud uit. Foto-bewijs suggereerde dat het dorp 

rond 1880 is ontstaan. Veel mensen kwamen bijvoorbeeld als arbeiders 

om de spoorlijn en spoorwegfaciliteiten aan te leggen 

 

Historici zeggen dat Luoyang een oude plaats is en erg oud 

 

Oude…? Dat is heel vreemd, want vóór de jaren 1850 leek niemand daar 

te zijn. Onderzoekers concludeerden dat historische plaatsen in het 

gebied op frauduleuze wijze werden gebouwd om een nep-oude 

geschiedenis te creëren 

 



 

 
 

Foto hierboven - Longmen-grotten - Luoyang 

 

 
 

De Longmen-grotten zijn te vinden in Luoyang. De Longmen-grotten 

hebben een paar grote standbeelden en ongeveer 100 duizend kleine 

standbeelden. De kleine beeldjes zijn 2,5 centimeter lang 

 



 

 
 

De beelden zien eruit als houtsnijwerk in pleisterwerk. Niet nauwkeurig 

gedaan. Je kunt de 100 duizenden standbeelden niet goed zien. Ze zijn 

klein en niet moeilijk te maken. Het is niet nodig om het houtsnijwerk 

hetzelfde te maken. Deze 100 duizend beelden leek niet geweldig, maar 

meer als willekeurige gravures 

 

 
 

De Longmen-grotten werden ontdekt door een Japanse man genaamd - 

Kakuzo Okakura in 1893. Kakuzo Okakura was op dat moment op reis in 

China. Reizen was in die tijd niet hetzelfde als nu. Dat iemand in die tijd 

Luoyang, een klein dorp, bezocht, was heel vreemd. Kakuzo Okakura 



 

was een professor in de kunst en sprak veel over politiek en 

boeddhisme 

 

Historici zeggen dat de lokale bevolking al eeuwenlang op de hoogte 

was van de Longmen-grotten, maar er zijn aanwijzingen dat de Chinese 

bevolking van Luoyang daar rond dezelfde tijd arriveerde dat deze 

plaats werd ontdekt. Dus hoe konden de mensen eeuwenlang van de 

Longmen-grotten weten als ze daar net waren aangekomen? 

 

Onderzoekers vonden deze ontdekking zeer verdacht, omdat 

bewijsmateriaal aantoont dat het verhaal van Boeddha is uitgevonden 

op basis van het verhaal van Jezus Christus - en ook omdat de Tartaren 

traditioneel moslims waren, - en ook omdat het bewijsmateriaal bleek 

dat het Chinese volk in het gebied pas onlangs daar was aangekomen. 

 

 
 

In de stad Datong, in het noorden van China, werd een plaats gevonden 

die leek op de Longman-grotten. De plaats heette de Yungang-grotten. 

De Yungang-grotten hadden 51 duizend kleine standbeelden. Historici 

zeggen dat de plaats ongeveer 1500 jaar oud is 

 

Onderzoekers merkten op dat ze nepmonumenten bouwden in Datong 

en nepmuren. De stad Datong ligt in de buurt van de Chinese muur 

 



 

 
 

Foto hierboven - Yungang-grotten, Datong-stad 

 

 
 

De Yungang-grotten werden ontdekt door een Japanse man genaamd 

Ito Chuta terwijl hij op reis was in China. Hij was een Japanse architect. 

Hij sprak veel over politiek en boeddhisme 



 

 

 
 

In Taiyuan, in het noorden van China, werd een plaats gevonden die 

leek op de grotten van Longman en Yungang. De plaats heette de 

Tianlongshan-grotten. De Tianlongshan-grotten hadden meer dan 1500 

standbeelden. Historici zeggen dat de plaats ongeveer 1500 jaar oud is 

 



 

 
 

Foto hierboven - Tianlongshan-grotten - Taiyuan 

 

 
 



 

De Tianlongshan-grotten werden ontdekt door een Japanse man 

genaamd Sekino Tadashi terwijl hij op reis was in China. Hij was een 

Japanse architect. Hij sprak veel over politiek en boeddhisme 

 

De ontdekking van deze oude sites was zeer verdacht. Ze werden 

destijds ontdekt dat koloniale mensen en Chinezen op deze plaatsen 

aankwamen. Er werden in die tijd nog veel meer ontdekkingen gedaan. 

Velen van hen zijn gevonden door de Japanse kolonialisten of westerse 

kolonialisten. 

 

Historici zeiden dat deze plaatsen verloren en vergeten waren. Hetzelfde 

gebeurde in die tijd overal ter wereld. Westerse kolonialisten uit 

Europese rijken vonden overal op mysterieuze wijze oude monumenten. 

Als het Chinese volk lange tijd op deze plaatsen had gewoond, waarom 

hebben ze deze plaatsen dan niet ontdekt? 

 

Kijkend naar de geschiedenis van deze plaatsen en rekening houdend 

met alles wat er toen gebeurde, concludeerden veel onderzoekers dat 

deze plaatsen niet oud waren en dat het allemaal vervalsingen waren. 

 

Een ander ernstig feit dat onderzoekers naar voren brachten, was dat 

Peking niet Peking heette, maar Tartar City. Het was heel vreemd dat 

historici de wereld bijna nooit vertelden dat het Tartar City heette. Het 

zou de wereldgeschiedenis volledig veranderen 

 

Het was duidelijk dat historici nepgeschiedenis en nepmonumenten 

creëerden. Hun doel was om de Tartaarse geschiedenis en het Tartaarse 

bestaan in Noord-China te verbergen. Ze probeerden ook aan te tonen 

dat Noord-China boeddhistisch was. Ze lieten de wereld zien dat de 

mensen in Noord-China in het verleden heidense mensen waren. Ze 

probeerden aan te tonen dat het Chinese volk eeuwenlang in het 

noorden had gewoond en dat het hun land was, maar het bewijs toont 

aan dat ze net waren aangekomen. Het was niets anders dan een totale 

oplichterij. Ze probeerden het bestaan van de Tartaren uit te wissen, en 

de Tartaren waren geen heidenen 

 

Op dezelfde manier waarop de geschiedenis van Tartaria werd gewist in 

Europa, werd hetzelfde gedaan in China. Het was niets anders dan 

oplichterij. De oorlog tegen Tartaria zag er erg ernstig uit. Het nieuwe 



 

wereldwijde systeem dat Tartaria heeft vervangen, heeft er alles aan 

gedaan om de wereldgeschiedenis te verbergen. Het laat zien hoeveel 

ze tegen Tartaria waren. Het is bijna alsof het huidige wereldsysteem 

bang is dat de Tartaren terug zullen komen. 

 

Al het bewijs toont aan dat alle tekenen die het bestaan van Tartaria 

aantoonden, opzettelijk werden vernietigd. De oorlog lijkt vandaag door 

te gaan. Het is duidelijk nog niet af 

 

 
 

In 1894 werd een Chinese samenleving gevormd, de Revive China 

Society (Xingzhonghui) genaamd door een man genaamd Sun Yat 

Sen.Leden van deze samenleving hebben een eed gezworen om - "de 

Tartaarse barbaren te verdrijven" ten gunste van Zhonghua (- ten 

gunste van het Chinese volk). ) 

 

 



 

 

Zhonghua betekent in feite Chinees en is gerelateerd aan ras en 

etniciteit. Veel Chinese nationalisten waren in die tijd erg racistisch en 

er werden veel walgelijke woorden gesproken tegen de Tartaren en 

andere Europese mensen 

 

 
 

In 1904-1905 werd de Tongmenghui gevormd door Sun Yat Sen en 

andere Chinese nationalisten. Hun doel en doel was om de Tartaren, die 

ze barbaren noemden, te verdrijven. De Tongmenghui werd later de 

Kuomintang - de Nationalistische Partij van China 

 

Ras en etniciteit werden in het begin van de 20e eeuw door veel politici 

gebruikt. Bijvoorbeeld - de opkomst van de nazi-partij in Duitsland had 

veel te maken met ras en etniciteit 

 

 
 



 

Sommige mensen dachten dat Sun Yat Sen een christen was (niet alle 

mensen dachten dit), en veel Chinese christenen steunden hem en 

financierden hem. Veel Europese en Amerikaanse christenen steunden 

en financierden hem ook 

 

 
 

In 1911 was Sun Yat Sen de eerste president van China geworden en 

werd de Tartaarse Qing-dynastie uit de macht gehaald 

 

Hoe is dit gebeurd? 

 

De christenen leken de Tartaarse Qing-dynastie niet leuk te vinden. 

"Verdrijf de Tartaarse barbaren" was een zeer serieuze verklaring.  

 



 

 
 

De val van Tartar City - Peking - moedigde Sun Yat Sen en andere 

Chinese christenen over de hele wereld aan om actie te ondernemen. 

Veel westerse landen en christelijke organisaties in Europa en Amerika 

steunden de Chinese beweging om de Tartaarse barbaren te verdrijven. 

Er was een nieuw leger in China - nieuw? Dit leger was duidelijk geen 

Tartaars leger. Het is gemaakt met de hulp en assistentie van de 

koloniale machten. Wat ging dit nieuwe leger doen? 

 

Deze Chinese nationalisten zeiden niet - verdrijf de Manchu-barbaren of 

de Mongolen, - ze zeiden - verdrijf de Tartaarse barbaren. Maar historici 

zeggen tegenwoordig dat de mensen aan de macht Mantsjoe-mensen of 

Mongolen waren. 

 

Het nationalistische plan was om elke stad aan te vallen die werd 

geregeerd door de Tartaarse Qing-dynastie. Dit leidde tot de revolutie 

van 1911, ook wel bekend als de Chinese revolutie. 

 

Tijdens de revolutie van 1911 werd elke Tartaarse stad aangevallen en 

vernietigd. De Tartaarse steden hadden muren en ze bouwden veel 

verbazingwekkende gebouwen in de steden. Toen de Chinezen de 



 

steden overnamen, veranderden ze alle gebouwen en vernielden ze wat 

ze niet leuk vonden. Wat de Tartaren ook hebben gebouwd, het maakt 

tegenwoordig deel uit van China. De Tataren werden in grote aantallen 

vermoord in steden als Xian, hun kinderen werden weggevoerd als 

slaven en ook hun vrouwen werden meegenomen. Het was een triest 

verhaal van verkrachting en marteling en moord. Dat verhaal is te lang 

om hier op te noemen 

 

 
 

Historici zeggen dat het Chinese volk tegen 1900 veel nieuwe 

intellectuelen had. Veel Chinezen hadden gestudeerd in plaatsen als 

Japan en Amerika en veel mensen studeerden op nieuwe scholen die 

waren opgericht door de Tartaarse Qing-dynastie. Historici zeggen dat 

deze mensen nauw betrokken waren bij de revolutie. Wat hebben ze op 

deze scholen gestudeerd? Ze kregen te horen dat de Tartaren Mongolen 

waren en dat ze indringers waren. Ze kregen te horen dat China 

duizenden jaren oud was. In feite werd hun de nieuwe 

wereldgeschiedenis verteld die aan mensen in Europa en Amerika werd 

verteld 

 

Onderzoekers onderzochten de oprichting van deze nieuwe scholen en 

ontdekten dat ze helemaal niet waren opgericht door de Tartaarse Qing-

dynastie. Uit bewijsmateriaal bleek dat ze werden geopend door 

koloniale organisaties en christelijke missionarissen zoals de jezuïeten 

en evangelicalen 

 



 

 
 

Sun Yat Sen volgde onderwijs aan christelijke hogescholen. Mensen 

zijn verdeeld als hij christen werd of niet. Maar hij bestudeerde de 

godsdienst en de geschiedenis die wordt door de nieuwe mondiale 

systeem werd verteld aan de mensen van de wereld  

 

 
 

In 1900 hadden katholieke missies naar schatting 50.000 studenten en 

ongeveer 3.000 scholen. De meeste hiervan bevonden zich in het zuiden 

en oosten van China. Ze hadden al duizenden mensen opgeleid volgens 

het nieuwe onderwijssysteem. Veel van deze mensen werden toen 

leraren, zakenmensen of politici en leefden volgens de manier waarop 

ze waren onderwezen. 

 



 

 
 

Velen van hen waren afkomstig uit ongeschoolde boerenfamilies. 

Historici zeggen dat velen van hen zich tot het christendom bekeerden, 

en het is gemakkelijk in te zien waarom. Als je mensen opvoedt die niet 

eens schoenen of kleding hadden, dan zullen deze mensen het als 

vriendelijkheid zien. In de loop der jaren geloofden veel kinderen wat ze 

op deze scholen te horen kregen en deelden ze hun kennis met andere 

mensen 

 



 

 
 

Foto hierboven, een school georganiseerd door de Duitsers in Tsingtao 

- Qingdao 

 

Scholen werden georganiseerd en gepland door veel westerse 

regeringen, niet alleen door christelijke organisaties. De christelijke 

organisaties werkten volgens de voorschriften van de koloniale 

autoriteiten 

 



 

 
 

Tussen 1800 en 1950 naar schatting 50.000 buitenlanders geserveerd in 

zendingswerk in China. Deze mensen getraind en opgeleid 

honderdduizenden Chinezen. Deze Chinezen hebben vervolgens 

anderen opgeleid.  

 

Veel historici zeggen dat deze missionarissen na de jaren twintig 

vanwege oorlog zijn afgenomen. Maar onderzoekers denken dat ze na 

die tijd niet meer nodig waren. Dit kwam doordat de stad Tartaar was 

gevallen en de regering van Tartaar Qing in 1911 volledig werd 

verwoest. De nieuwe Chinese republiek, opgericht door Sun Yat Sen in 

1911, zette het onderwijssysteem voort dat de koloniale en christelijke 

organisaties hadden gecreëerd. Het nieuwe China onderwees de 

geschiedenis en wetenschap die door het koloniale systeem waren 

gecreëerd 

 

 
 

Deze scholen gaven mensen les in de Chinese taal. Sommige scholen 

trainden mensen om regeringsfunctionarissen te worden 

 



 

Onderzoekers stelden zich voor dat 'als' China een rijk had en 'als' de 

Chinezen duizenden scholen in Europa en Amerika openden om 

mensen geschiedenis te onderwijzen en ook religie te onderwijzen en 

mensen ook te leren hoe ze regeringsfunctionarissen kunnen zijn. 

 

Het was duidelijk dat westerse landen mensen leerden hoe ze een 

nieuwe regering moesten vormen om de regering van Tartaarse Qing te 

vervangen. Het was duidelijk dat de westerse kolonialisten en 

christelijke organisaties de mensen de geschiedenis leerden die was 

gecreëerd door het nieuwe mondiale systeem 

 

Waar hebben ze veel van de kinderen gevonden die naar deze scholen 

gingen? 

 

 
 

Veel van de kinderen waren wezen. Er waren aanwijzingen dat veel 

kinderen werden ontvoerd uit hun families in dorpen, maar dat is een 

ander lang verhaal. Naarmate scholen bekender werden - vanwege 

westers geld en westers beschermheerschap - gingen kinderen uit 

rijkere gezinnen naar deze scholen. 

 

Wat onderzoekers vreemd vonden, was dat deze kinderen de Chinese 

taal leerden. Onderzoekers ontdekten dat de mensen in China deze taal 

niet eens kenden totdat ze hem op westerse scholen leerden. Veel van 

de studenten werden in de toekomst leraar en leerden de nieuwe taal 

aan mensen op nieuwe scholen die werden opgericht nadat Sun Yat Sen 

de macht had overgenomen 

 



 

 
 

De moderne Chinese taal, sommige mensen noemen het Mandarijn, 

anderen noemen het Putonghua. Historici zeggen dat het de taal was 

van de (Peking - Peking) Tartaarse stadsregeringsfunctionarissen. 

Tartaarse stad viel in 1900. Het Chinese volk dat buiten de stad woonde, 

trok toen de stad Tartaar binnen met westerse koloniale legers 

 

Onderzoekers vonden geen bewijs dat aantoonde dat de moderne 

Chinese taal afkomstig was van de mensen in de stad Tartaar. Het 

bewijsmateriaal toonde duidelijk aan dat het aan veel mensen op 

westerse koloniale scholen werd onderwezen. 

 

Nadat Sun Yat Sen en de Chinese nationalisten de macht hadden 

overgenomen, werd de Chinese taal gepromoot door radio en televisie 

en op veel nieuwe scholen. Dit was niets nieuws, er zijn aanwijzingen 

dat er in de afgelopen 200 jaar talen over de hele wereld zijn gecreëerd. 

Het was voor onderzoekers duidelijk dat het allemaal deel uitmaakte van 

een globaal plan 

 



 

 
 

Zelfs vandaag de dag spreekt naar schatting een derde van de 

bevolking de moderne Chinese taal niet. 

 

Veel mensen spreken talen zoals Kantonees en de Oeigoerse taal. De 

oorsprong van de Kantonese taal en anderen is te lang om hier op te 

noemen 

 



 

 
 

Veel Oeigoeren hebben Europese kenmerken en velen hebben 

Aziatische kenmerken. De Oeigoeren zien de Tartaren over het 

algemeen als hun broers en hun familie. Veel onderzoekers 

classificeren het Oeigoerse volk als onderdeel van de Tartaarse 

volkeren, andere onderzoekers classificeren hen als onderdeel van de 

Russische volkeren en andere onderzoekers classificeren hen als 

onderdeel van de Turkse volkeren. De Oeigoeren staan bekend als 

moslims en gebruiken het Arabische schrift voor hun schrijven. 

 

Onderzoekers onderzochten de Oeigoerse taal. Het zijn mensen die in 

het noorden wonen, vlakbij de grens met Rusland. Er was geen bewijs 

dat hun taal Chinese woorden bevat. Hun cultuur liet zien dat ze moslim 

zijn, en ongeveer de helft van de woorden in hun taal hebben een 

Arabische en Russische oorsprong. Hun taal is de afgelopen 2 eeuwen 

sterk veranderd, maar de Arabische aanwezigheid in hun taal was 

duidelijk. De Tartaren zijn verbonden met de Oeigoeren. Het bewijs uit 

de Oeigoerse cultuur laat zien dat de mensen van Tartaarse stad - 



 

Peking, moslims waren en veel overeenkomsten moeten hebben gehad 

met het Oeigoerse volk.  

 

 
 

Uit bewijsmateriaal bleek dat de duizenden missionarissen die naar 

China gingen, de Chinese taal eigenlijk heel goed spraken, in een tijd 

dat Chinezen de taal niet eens spraken. Historici zeggen dat de 

koloniale missionarissen de Chinese taal in China leerden. 

Onderzoekers vonden dit moeilijk te geloven omdat het Chinese volk de 

taal niet eens sprak. Het was voor onderzoekers duidelijk dat de taal 

werd gecreëerd door de koloniale wereldorde en vervolgens aan het 

Chinese volk werd gegeven 

 



 

 
 

Foto hierboven - voorbeeld van Europese missionarissen op de 

Yangtze-rivier - Chungking - Chongqing 

 

Veel van de zendelingen en hun assistenten gingen naar China vanwege 

hun salaris en salaris. Anderen gingen voor het avontuur en de 

opwinding. Anderen gingen omdat ze geloofden dat ze de mensen van 

de wereld hielpen om Jezus Christus te ontdekken. Velen hadden geen 

idee dat ze deel uitmaakten van een globaal plan. Ze hadden geen idee 

dat ze deel uitmaakten van de wereldwijde oorlog tegen Tartaria 

 

Veel mensen zeggen dat de Yangtze-rivier de lijn is tussen Noord- en 

Zuid-China. De Yangtze-rivier begint vanuit Shanghai en gaat 

oostwaarts door de meeste steden in centraal China, zoals Chungking - 

Chongqing 

 



 

 
 

Foto hierboven - Amerikaanse militairen patrouilleren in de Yangtze-

rivier 

 

Veel onderzoekers zagen weinig verschil tussen wat er in die tijd in 

India of China gebeurde. Historici zeggen dat India werd geregeerd en 

gecontroleerd door kolonialisten, maar ze zeggen dit niet als het om 

China gaat. Maar in werkelijkheid werd China bezet en gecontroleerd 

door koloniale legers. Het was duidelijk dat historici geheimen over de 

geschiedenis van de wereld verborgen hielden 

 

Nadat veel van de Chinese studenten hun school hadden afgemaakt, 

gingen velen van hen naar de universiteit. Onderzoekers onderzochten 

de oprichting van universiteiten in China. Onderzoekers ontdekten dat 

westerse koloniale organisaties en hun bondgenoten hielpen bij het 

opzetten en vestigen van deze universiteiten. Nadat ze de eerste grote 



 

instellingen hadden opgericht, zetten de Chinezen hetzelfde systeem 

voort. Bijvoorbeeld: de geschiedenis en de taal die de westerse 

koloniale organisaties aan het Chinese volk gaven, gingen door nadat 

de kolonialisten China hadden verlaten. De missie was voltooid toen de 

Tataarse Qing werd vernietigd en er geen missionarissen meer nodig 

waren 

 

 
 

Imperial Tientsin University werd opgericht in 1895. Later werd het 

bekend als Peiyang University. Tegenwoordig staat het bekend als 

Tianjin University 

 



 

 
 

Charles Daniel Tenney was de eerste president van Peiyang University. 

Hij was een Amerikaanse diplomaat en secretaris van het koloniale 

bestuur van de stad Tientsin-Tianjin in 1900 

 

 
 

Peking University werd geopend in 1898 

 



 

 
 

William Alexander Parsons Martin was de eerste president van de 

Universiteit van Peking 

 

 
 

William Alexander Parsons Martin werkte voor Amerikaanse diplomaten 

en hij was een christelijke missionaris. Hij kon Chinees lezen en 

schrijven, net als veel van de andere zendelingen 

 



 

  
 

Zhejiang University werd geopend in 1897 

 

 
 

Zhejiang University was gebaseerd op het westerse onderwijssysteem. 

Koloniale westerlingen hielpen bij het organiseren van de universiteit - 

die oorspronkelijk begon als een academie 

 



 

 
 

Fudan University werd in 1905 opgericht door Ma Xiangbo. Ma Xiangbo 

was een jezuïetenpriester en hij had jezuïetenopleiding toen hij jonger 

was 

 

 
 

Shanghai Jiao Tong University werd opgericht in 1896 

 



 

 
 

Shanghai Jiao Tong University werd opgericht door een christelijke 

missionaris genaamd John Calvin Ferguson met zijn Chinese vriend - 

Sheng Xuanhuai 

 

 
 

Xian Jiao Tong University werd opgericht in 1896 

 



 

 
 

Xian Jiao Tong University werd opgericht door een christelijke 

missionaris genaamd John Calvin Ferguson met zijn Chinese vriend - 

Sheng Xuanhuai 

 

In die tijd - bijna elke onderwijsschool of hogeschool of universiteit in 

China werd ofwel rechtstreeks geopend door missionarissen of door 

koloniale organisaties - of - ze hielpen het Chinese volk om ze te openen 

 

 
 

Het hele onderwijssysteem is opgezet en gecreëerd door de westerse 

missionarissen en koloniale autoriteiten. Dit is heel bekend. Ze gaven 

de mensen van China: - nieuwe geschiedenis, - die niemand kende 

totdat ze het op school leerden. Ze gaven de mensen van China: - het 

moderne Chinese schrift, dat China voorheen niet had. Ze gaven de 

mensen van China: - de moderne Chinese taal, die niemand sprak totdat 

ze die op school leerden. Ze creëerden valse historische monumenten 

en nep-tempels die overeenkwamen met de nepgeschiedenis 



 

 

Hetzelfde gebeurde over de hele wereld. De mensen werden verdeeld in 

naties en kregen nieuwe geschiedenis en nieuwe talen. De kolonialisten 

en missionarissen gingen de hele wereld over om hetzelfde te doen. Ze 

verplaatsten mensen van de ene locatie naar de andere. Zo zijn veel 

kinderen vanuit andere plaatsen in de wereld naar Australië gebracht. 

De mensen in China werden van het zuiden naar het noorden gebracht. 

Er zijn aanwijzingen dat mensen in het zuiden van China ergens anders 

vandaan kwamen. Onderzoekers onderzoeken deze kwestie momenteel 

 

De geschiedenis, wetenschap, religie, taal en instellingen van China zijn 

gecreëerd door de koloniale organisaties. Het kostte hen een paar 

eeuwen, maar ze hadden hun doel bereikt. Het moderne China is 

gemaakt. Hetzelfde gebeurde over de hele wereld 

 

De zakenlieden die vanuit westerse landen naar China gingen, voor hen 

ging het om geld, de wereldmachten wisten dat ze zouden komen om 

geld te verdienen. De christelijke missionarissen die naar China gingen, 

voor hen ging het over religie, de wereldmachten wisten dat ze zouden 

komen om de Chinezen te onderwijzen. De wereldmachten regelden 

alles en bereidden alles voor, en maakten gebruik van bedrijven en 

christelijke organisaties om hun doelstellingen te bereiken. Toen de 

bedrijven en christelijke organisaties niet langer nodig waren, werden 

ze verwijderd. Onderzoekers ontdekten dat hetzelfde proces destijds 

overal ter wereld plaatsvond. Het was voor onderzoekers duidelijk dat 

alles was georganiseerd en gepland en niet toevallig was 

 

Dit alles werd gedaan door het nieuwe wereldwijde systeem. Ze vochten 

en vernietigden de Tartaren. In China maakten de nieuwe 

wereldmachten de Tartaren langzaam zwakker en verwoestten ze de 

stad Tartaar (Peking). Het heeft vele eeuwen geduurd. Ze bezetten veel 

steden en namen Chinezen mee van het zuiden naar het noorden. 

 

Foto-bewijsmateriaal uit de late 19e eeuw laat zien dat veel van het land 

in het noorden op woestijngebied leek. Op veel plaatsen was er weinig 

of geen begroeiing. Veel van het land zag er leeg, verlaten of verwoest 

uit. De geschiedenis heeft geen zin. Hoe kwam het dat het land zo werd? 

Is het altijd zo geweest? Het land veranderde nadat de Chinese 

migranten naar het noorden trokken  



 

 

Het moderne China is hierdoor ontstaan met de hulp van de koloniale 

machten, op dezelfde manier als andere naties over de hele wereld zijn 

ontstaan. De landen die ten zuiden van China liggen, leken destijds ook 

verwoest, alsof er een zeer ernstige ramp of een wereldwijde oorlog had 

plaatsgevonden. Er was iets ernstig mis met de geschiedenis 

 

Waarom zagen miljoenen mensen er naakt uit? Waarom leefde het 

Chinese volk in het zuiden in zo'n slechte staat? Waarom hadden ze 

geen onderwijssysteem? Waarom hadden ze geen georganiseerde taal? 

Waar kwamen ze precies vandaan? Waar in het zuiden? De mensen 

trokken in de 19e eeuw naar het noorden, waarom moesten ze naar het 

noorden migreren? Wanneer is de migratie begonnen? Wat 

veroorzaakte de migratie? Is hun vaderland vernietigd? Of - zijn ze 

ergens vandaan gekomen dat de rest van de wereld niet kent? Waarom 

is de geschiedenis verborgen? Wat gebeurde er na 1911 met de 

Tartaarse bevolking in alle andere steden in China? Wat is er met hun 

kinderen gebeurd? 

 

Er zijn veel vragen die mensen over de hele wereld stellen 

 

Veel succes als je meer wilt weten over deze onderwerpen. Hieronder 

staan boeken over deze onderwerpen 

 

1 -Tartarië - Moddervloed 

2 - Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

3 - Tartarië - Oude Egypte 

4 - Tartarië - Hitler 

5 - Tartarië - Coronavirus 

6 - Tartarië - Atlantis 

7 - Tartarië - Transvestigation 

8 - Tartarië - de Renaissance 

9 - Tartarië - Platte Aarde 

10 - Tartarië - Tartar City 
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