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In nescientia et caritate                                                  A bello, peste, fame et                       
salus.                                                                               servitudine, libera nos.  
                            
 
                    
Jean Verstraeten                          2540 Hove (Belgium), anno 2007 

                                                                                        Vredestraat 65 

                + 32.(0)3.4557763 
              e-mail: verstraeten.jean@belgacom.net 
 

UITTREKSELS  -  EXTRAITS  -  EXTRACTS 
- uit verslagen van de bronnen van Dr.Y 
- de rapports des sources du Dr.Y 
- from reports of the sources of Dr.Y 

 
P.M.  Niet alleen de bovenvermelde bronnen, ook die van Dr. X , alsmede die van twee 
helderzienden, bevestigden dat ik het slachtoffer was/ben van “stralingswapens”, of hoe men 
het ook noemen wil. 
 
P.M.  Non seulement les susdites sources, également celles du Dr. X, de même que celles de deux 
clairvoyantes, ont confirmé que je suis ou que j‟ai été la victime d‟armes à radiation anti-
personnelles.  
 
P.M.  Not only the above sources, also those of Dr. X and of two clairvoyants confirmed that I am 
or that I was a victim of remotely radiating arms  (or whatever you want to call it). 
 
1) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 17 APRIL 1998 (See French and English further on.) 
“(…) Jean (…) bij toeval, werd uitgekozen om te dienen als studieobject voor groepen (…) om er 
hun misdadige proeven op te proberen (…).  Volgens deze misdadigers zijn ze in hun opzet 
geslaagd hem te immobiliseren, af te zonderen, te bestoken met elektromagnetische golven die 
inwerken op de hersenfunctie en op de hormonale stimulatie. (…) wie deed het ? ( Op dat punt) 
blijven wij zwijgen : zij zullen zichzelf aangeven en openbaren, heel binnenkort zelfs.”    
 
N.B.  Dat een en ander zo maar bij toeval geschiedde, daar kan  ik niet helemaal in komen.  
Veeleer zal ik “bij toeval” opgevallen zijn (als sociaal-ethisch dissident op sommige punten en 
wellicht ook  als bestendig om gezondheidsredenen lijdend mens).  Wat verder de bewering 
betreft, dat de daders zich spoedig zouden aangeven, die strookte helaas niet met de waarheid.  
 
EXTRAIT DU RAPPORT DU 17 AVRIL 1998 (traduit du néerlandais) 
« (…) Jean (…) par hasard a  été  choisi comme objet d‟étude par des groupes (…) en vue de leurs 
expériences criminelles (…).  Selon ces criminels, ils ont réussi à faire ce qu‟ils avaient en vue : 
l‟immobiliser, l‟isoler,  l‟assaillir d‟ondes électromagnétiques qui influencent la fonction cérébrale 
et la stimulation hormonale.  (…) qui sont-ils? (Sur ce point) nous  continuons à nous taire : ils se 
manifesteront et se rendront eux-mêmes, sous peu même. » 
 
N.B. Que je me sois retrouvé victime « par hasard » : j‟ai du mal à l‟admettre.  Je crois plutôt que 
j‟ai « par hasard » attiré l‟attention (en tant que dissident socio-éthique sur certains points, de 
même qu‟en tant que personne chroniquement souffrante).  Quant à l‟allégation que les auteurs  
de ces crimes allaient se manifester et se rendre sous peu, il s‟est avéré qu‟elle ne correspondait 
guère à la vérité, malheureusement.  
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EXTRACT FROM THE REPORT OF FROM THE 17TH APRIL 1998 (translated from Dutch)“(…) 

Jean (…) fortuitously, was chosen as a study object by groups (…) in the framework of their 

criminal experiences (…).  According to these criminals, they succeeded in their  aim : to 

immobilise him, to isolate him, to assault him with electromagnetic waves influencing the 

cerebral function and the hormonal stimulation. (…) Who did it?  On that point we continue 

keeping silent : they will make themselves known, turn in themselves, in short even.”  
 
N.B. I can hardly believe that I became a victim on just fortuitous grounds.  I rather suppose that 
I “fortuitously” attracted the attention of my torturers : as a socio-ethical dissident on some 
points, as a chronically suffering person also.  As to the allegation that the perpetrators would 
turn themselves in, this appeared to be untrue, unfortunately. 
 
2)UITTREKSEL UIT HET VERSLAG DE DATO 27 FEBRUARI 1999  (French and English further 
on) 
Vraag (van Dr. Y) : “Jean blijft –terecht?- aandringen op een oplossing voor wat hij „de misdadige 
ingrepen of afstand‟ noemt.  Hij ziet die ingrepen als zeer fysisch (elektronica - 
elektromagnetische golven) terwijl ik alleen weet heb van geestelijke ingrepen ( programma‟s 
bijvoorbeeld.)  (…)” 
 
Antwoord : (…) “Het is David die spreekt.  Hij zegt  : van waar we Jeans verleden overzien, is er 
inderdaad ingegrepen op hem door middel van voor u nog ongekende technieken, waaronder 
elektromagnetische bundels van stralen op de hersenen en hun functie.  Deze misdadige 
ingrepen hebben plaatsgehad in de context van experimenten op slachtoffers die ze hadden 
gekozen op willekeurige wijze.  Deze experimenten zelf zijn niet gelukt (= niet geslaagd) en 
gestopt daarom. Maar er is nawerking en (er is) schade opgelopen.  Vandaar zijn terechte wens 
en verlangen naar gerechtelijke ingrepen.  Die ook op handen zijn trouwens en wel op 
internationale schaal.  (…) “ 
 
N.B. Anno 2007 wachten we helaas nog steeds op die gerechtelijke ingrepen… 
 
EXTRAIT DU RAPPORT DATEE DU 27 FEVRIER 1999 (traduit du néerlandais) 
Question : (posé par le Dr Y) : « Jean –à juste titre ?- insiste sur la nécessité de trouver une 
solution, en ce qui concerne „les interventions criminelles à distance„ (pour citer ses propres 
propos).  Il voit ces interventions comme étant très physiques (moyens électroniques, ondes 
électromagnétiques)  alors que je n‟ai connaissance, quant à moi, que d‟interventions mentales ou 
psychiques (par exemple des programmations).   (…) » 
 
Réponse : « (…)  C‟est David qui parle.  Il dit : sur base de notre vue sur le passé de Jean, nous 
devons dire qu‟il a, en effet, été l‟objet d‟interventions au moyen de techniques qui vous sont 
restées inconnues encore.  On a, entre autres, manipulé son cerveau et sa fonction cérébrale par 
des faisceaux d‟ondes électromagnétiques.  Ces interventions criminelles ont eu lieu dans le 
cadre d‟expériences sur des victimes qu‟on avait choisies arbitrairement.  Ces expériences n'ont 
pas conduit aux résultats escomptés et on y a mis fin pour cette raison.  Toutefois, des séquelles 
et des dégâts subsistent toujours.  De là le désir justifié de Jean de voir démarrer des 
interventions judiciaires.  Celles-ci sont réellement imminentes d‟ailleurs et auront lieu à l‟échelle 
internationale.  (…) » 
 
N.B. Fin 2007, les interventions judiciaires se font toujours attendre, hélas. 

 
EXTRACT FROM THE REPORT DATED FEBRUARY 27, 1999 (translated from Dutch) 
Question : (put  by Dr. Y) : “ Jean –rightly?- insists on the necessity to find a solution as to 
„criminal interventions from a distance‟, as he calls it.  He sees those interventions as quite 



 3 

physical (electronic means, electromagnetic waves) whereas I am aware only of mental or 
psychical interventions (e.g. programs ).  (…) 
 
Answer : “(…) It is David speaking.   He says : On the basis of our view of Jean‟s past, we have to 
confirm that he was a target of interventions by technical means unknown to you up till now.  
Among other things his brains and his cerebral function were manipulated by bundles of 
electromagnetic waves.  These criminal practices took place in the framework of experiences on 
victims chosen arbitrarily.  These experiences did not lead to results (in his case) but harmful 
consequences are still present.  Hence his justified desire that it comes to judicial interventions, 
which will take place indeed, on an international scale.  (…)” 
 
N.B. Towards the end of 2007, we are still waiting for those judicial interventions…  
 
3) UITTREKSELS UIT DE VERSLAGEN VAN SEPTEMBER 1997 EN 30 NOVEMBER 1997 
“(…) dit is (…) misdadig (…) de discretie verplicht ons (evenwel) vooralsnog man en paard niet 
te noemen (…) discretie en zwijgzaamheid betekenen echter geen schuldig verzuim.  Integendeel 
zouden we zeggen, we willen (…) een weg vinden om uiteindelijk alles te kunnen aan het licht 
brengen én op te ruimen. (…) via een proces van ophelderingen en opklaringen zowel de 
misdaad als haar verwekkers uitschakelen.”   
 
4) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 6 JUNI 1998 
“Zodoende kunnen we Jean geruststellen en moed geven : het einde is nabij voor al wie deze 
misdaden begaan heeft. (…) er is gunstige verandering op komst”.   
 
N.B. Dit strookte kennelijk niet met de waarheid. 
 
7) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 26 MEI 1999  
“(…) „misdadige ingrepen‟.  Het is een feit dat deze gebeurd zijn, maar (…) sommigen van 
degenen die hij, Jean, daders zou noemen, kunnen zelf slachtoffer geweest zijn (…) daders en 
slachtoffers moeten niet worden gezocht (…) in concrete mensen (…) zij zijn veeleer daar te 
vinden waar sommige pseudo-wetenschappers hebben menen te mogen gebruik maken van de 
naïviteit of kwetsbaarheid van mensen om hun probeersels te proberen…” 
 
5) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 29 APRIL 2002 
“(…) de machinaties en manipulaties die hij vermoedt (maar nog niet afdoende kan bewijzen). 
Als dit wel het geval zou zijn, dan zou hij metterdaad ook kunnen optreden en een 
beschuldiging voor de rechtbank formuleren. (…)  dit wil niet zeggen dat er geen oordeel geveld 
is geworden of geen maatregelen genomen zijn. (…)  
 
6) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 23 SEPTEMBER 2002 
“ (…)hij (Jean) is de vrijwillige, (…) de uitvoerder van de ontmijning van de misdaad : door ze in 
zijn wezen en ziel toe te ondergaan, belet hij de doorgroei ervan (…) (het gaat om) een drama 
van de menselijke geest, die zich opofferde om erger voor zichzelf en/of anderen te voorkomen.” 
 
7) UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 6 JANUARI 2003 
“Keren we ons nu naar de kwestie van het onophoudende geluid, dan spreken we af dat dit zal 
verdwenen zijn over vier weken. (…) Wat nu de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid 
betreft (…) spreken we af dat de gevolgen ervan weggenomen zullen worden vanaf de dag dat 
het geluid verdwenen zal zijn.  D.w.z.,dat nadat het vreemde geluid verdwenen is, door ons uit 
de wereld geholpen is, ook alles wat verder gevolg is geweest van de misdadige ingrepen, 
verdwenen zal zijn na nog enkele dagen.  We verbinden plechtig ons woord hieraan(…).” 
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N.B. De bronnen hebben dan tot twee keer toe een limietdatum vermeld, maar er kwam 
helemaal niets uit van hun beloften, in ‟t voelbare toch niet…   
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 8 FEBRUARI 2003 
“(…) de betwistingen zullen verstommen als de waarheid volledig en ongeschonden naar boven 
kan komen, en dit zal gebeuren binnen een korte tijd (…).   (wat gaat volgen is) de opruiming 
van alle gevolgen der misdaden die inderdaad gepleegd zijn en waarvan Jean een van de 
betrokken  slachtoffers geworden was.(…)” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 13 MAART 2003 
“(…) Moeten we ons nu al verontschuldigen en terugtrekken omdat onze geloofwaardigheid 
volledig verkwanseld is?  Ja, dat zouden de verantwoordelijken voor de kwellingen zo graag 
gewild hebben (…)” 
 
N.B. In dit verslag geven de bronnen dan nogmaals een limietdatum op, maar andermaal 
strookte hun mededeling in ‟t geheel niet met de verifieerbare waarheid… Hun eigen woorden, 
in hetzelfde verslag, geven goed weer hoe men een en ander moet samenvatten : “(…) dit 
bevestigen we nu ook voor hem : er is niets gebeurd dat er maar in de verste verte zou op wijzen 
dat we ons woord gestand deden en hem bijvoorbeeld zouden verlost hebben van het kwellende 
geluid of de andere kwellingen van zijn lichaam.” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 6 MAART 2003 
“(…) Jean en zijn geschiedenis is nauw verbonden met wat wij noemen de pogingen van de 
onderwereld om greep te krijgen op de menselijke geest.  (…)  (die feiten) die geheim gebleven 
waren, zullen thans openbaar gemaakt kunnen worden (…) .“ 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 9 APRIL 2003 
“(…) We hebben er de nadruk op gelegd, dat we de daders aangepakt hebben en zij hun gerechte 
straf niet ontlopen zijn en bovendien dat we de aanwezige krachten weggenomen hebben zonder 
evenwel, direct of indirect , de gevolgen te kunnen verwijderen, genoodzaakt als we waren om te 
wachten op de medicaties en de werkwijzen die op aarde ontwikkeld dienden te worden. (…)” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 2 FEBRUARI 2005 
“(…) de gevolgen van de misdaden in het lichaam en de gevoelens van Jean (…) Het is een feit 
dus, dat (…) we nooit een stap verder gekomen  zijn in de oplossing ervan.  Dit komt onder 
andere doordat de weigering van Jeans belagers ertoe bijdraagt dat er geen verandering mag 
geschieden.  (…).” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 15 JANUARI 2005 
“(…) de verwoestende werking van de bronnen die Jean beïnvloed hebben, uiten zich ook in 
lichamelijke symptomen omdat ze een werking hadden op de prana-energieën enerzijds, het 
hormonale stelsel anderzijds (…).” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 13 SEPTREMBER 2005 
“(…) de wijze waarop (…) materiële dragers, zoals elektromagnetische golven van zeer hoge 
frequentie, het lichaam beïnvloeden en bijvoorbeeld de geslachtsklieren ontredderen, is 
inderdaad waar en correct beschreven in de literatuur. (…) Hij moet er echter van uitgaan, dat 
niet alles wat als beïnvloeding beschreven werd ook reëel gebeurd is en dat evengoed andere, 
niet door hem gekende of gerefereerde beïnvloedingen wél mogelijk wél mogelijk zijn  geweest. 
(…).“ 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 5 JULI 2005 
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“(…) de voorwaarden zijn thans aanwezig om te kunnen aanvangen met wat al zo lang is blijven 
wachten, namelijk met het opruimen van de gevolgen van de ingebrachte manipulaties bij Jean 
(…) op een niet mis te  verstane manier in de nabije ,toekomst. (…)”. 
 
N.B. Er bleek weer niets te beteren… 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 1 FEBRUARI 2006 
“(…) wat de actieve strijd betreft tegen deze door hem genoemde „cryptocratieën‟ zij gezegd, dat 
het openbaar maken van al deze gegevens er toe bijdraagt dat ze bekend worden gemaakt, maar 
(dat dit) nog niet (volstaat) (…) om ze voortaan niet meer te laten gebeuren.  (…) wel is het onze 
bedoeling om eens en voorgoed dergelijke activiteiten te bestrijden door de gevolgen ervan op 
duidelijke wijze te laten terugkeren op hen die ze ontworpen hebben, (dit) als les en als voorzorg 
(…).  (Bron A) erkent de wettigheid hiervan, niet zonder eraan toe te voegen dat, karmisch 
gesproken, het ondenkbaar is dat dergelijke malafide praktijken ongemerkt zouden verdwijnen 
en dat ze integendeel niet anders kunnen dan zich tegen hun uitvinders en gebruikers ervan te 
keren. (…)” 
 
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 28 MEI 2006 

“(…) technische apparatuur (kooi van Faraday b.v.) installeren, verhuizen en dergelijke is niet aan 

de orde (…). Afwachten is echter een vermoeiende en frustrerende bezigheid als men geplaagd 

wordt zoals hij door deze gekmakende geluiden. (…) De bewerkers van dit geluid straffen wordt 

dan weer onze zaak, en is al gebeurd en/of is lopende sinds langere tijd. (…)” 

 

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 4 OKTOBER 2006 

“(…) de misdaden tegen de menselijke waardigheid en integriteit waarover Jean klaagt, worden 

door onze bronnen serieus genomen en er wordt een antwoord geformuleerd (…) dat degenen die 

ervoor verantwoordelijk zijn of waren, alle lust ertoe definitief zal ontnemen. (…)” 

 

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN 6 MAART 2007  

“ Jean mag er op rekenen dat we hem zullen afhelpen van alle ingebrachte stoornissen (…).  Hij 

heeft meer dan genoeg moeten lijden onder de machinaties van anderen, die hem gebruikt hebben 

in hun proefnemingen allerhande (…).” 

 

N.B. Weer kwam er niets van terecht!  Integendeel verslechterden sommige symptomen op 

uitgesproken wijze : dat voortdurende, folterende knagen en branden in verscheidene gewrichten 

en op allerlei plaatsen in het lichaam + de aandoeningen op het vlak van de luchtwegen, in de 

mond, in een deel van de darmen…  
                  -_-_-_-_-_-_- 

 
N.B. Het origineel van deze verslagen verzamelde ik in een aparte map.  Voorlopig echter 
ontbreekt daarin het verslag van 27 februari 1999 : ik vond het (nog) niet terug.  (De uittreksels 
ervan had ik reeds eerder opgeschreven. )  


