Werkt Marcel Hulspas als UFO spion voor militaire inlichtingendienst? (video)
Woensdag, 12 juli 2017 18:07

Je staat raar te kijken wanneer je een ufomelding doet via 112 en de politie geeft je
geheime telefoonnummer door aan Stichting Skepsis en “journalist” Marcel Hulspas.
Dat is wat Bart overkwam toen hij een UFO-melding deed via 112 en vervolgens van Marcel
Hulspas te horen kreeg dat hij discolichten had gezien, terwijl net daarvoor zwarte helikopters
en een AWACS vliegtuig over dat gebied vlogen.

Hoeveel mensen zouden in de loop der jaren geen bloedserieuze UFO-meldingen hebben
doorgegeven aan het alarmnummer 112? En hoeveel van die mensen zouden denken dat ze
daarmee goed hebben gehandeld omdat de overheid er is voor hen?
Er is enkele dagen geleden een video gepubliceerd met daarin het verhaal van een gezin dat
in de duinen bij Schoorl een aantal UFO’s waarneemt.
De man die na de melding van dit gezin prominent in beeld komt, zo zeggen zij, is Marcel
Hulspas die zich meldt als zijnde van de Stichting Skepsis.
Marcel Hulspas is de man die naast zijn activiteiten bij Stichting Skepsis ook regelmatig
“stukkies” schrijft in bladen zoals de Volkskrant en het AD.
De man die in een walgelijk en arrogant stuk in de Volkskrant de draak steekt met eenieder
die vraagtekens zet bij de officiële versie van getuigenverslagen.
Zo schrijft hij onder meer over dat soort mensen:
Paranoïde gekkies die zich op Demmink hebben gestort. Nadat hij volstrekt ten onrechte
door Panorama en de Gay Krant aan de schandpaal was genageld als 'pedofiel', vonden zij in
Demmink hét bewijs dat de duistere elite die Nederland regeert door en door verrot is.
En als klap op de vuurpijl:
Kat is de ongekroonde koning van dit gekkenhuis. En iedereen kent iedereen, want alles hangt
met alles samen.
We zullen het vandaag niet hebben over de rechtszaak die Micha Kat heeft aangespannen
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tegen de Volkskrant, we zullen het wel hebben over Marcel Hulspas, de man die volgens het
verhaal van het gezin dat de UFO waarneming deed in Schoorl, het Nederlandse volk verraad
waar ze bij staan.
Het verhaal dat wordt verteld lijkt authentiek, mede door het feit dat er in de video ook originele
politiedocumenten worden getoond.
De man waar het allemaal om gaat, is te zien op de volgende afbeelding, Marcel Hulspas

2/2

