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Hoofdstuk 1 

De Shemitah: een Bijbelse waarschuwing en voorspelling 

 

De moderne mens kan volgens de wetenschap beter niet meer geloven in mysterieuze zaken die 

buiten de rede omgaan. Er is echter een groot schemergebied tussen rede en mysterie waarvan de 

wetenschap niet zo goed weet wat ze er mee aan moet.  

Persoonlijk ben ik niet zo fundamentalistisch als het om geloof of wetenschap gaan. Wat mij betreft 

kan het allemaal prima samengaan en ben ik niet zo overtuigd van mijn gelijk op het ene of het ander 

gebied. Als complot denker moet je natuurlijk ook open blijven staan voor alle mogelijkheden.  

Tijdens mijn nuchtere momenten kan ik bepaalde kwesties, zoals bepaalde voorspellingen vanuit de 

Bijbel of verschijningen van geesten etc. makkelijk naast me neergooien en wegredeneren maar op 

andere momenten sta ik weer open voor dergelijke zaken en vind ik het dikwijls ontzettend 

interessant.  

 

Die interesse werd ook gewekt door de boeken van Jonathan Cahn. Een Messias belijdende rabbijn 

die twee boeken heeft geschreven. Het ene boek “The Harbinger”, wat voorbode betekent, gaat over 

de waarschuwingen van de profeet Jesaja aan het volk Israel. Deze waarschuwingen zijn volgens 

hem, en hij geeft daarbij goede voorbeelden, een op een over te zetten op de V.S. en het 

Amerikaanse volk. Zijn tweede boek “The Mysterie of the Shemitah” gaat over de Shemitah. Dat is 

een periode van zeven jaar, waarbij God aan het einde van die zeven jaar voorschreef, dat het volk 

Israel een jaar lang geen gebruik mocht maken van het land en het land met rust moest laten. Ook 

werden aan het eind van die zeven jaar alle open staande schulden kwijt gescholden. Cahn legt de 

link tussen de Shemitah van het Joodse volk en de zeven jarige cyclus die we heden ten dage nog zien 

in de financiële wereld. Om de zeven jaar zien we een beurs crash of een economische crisis ontstaan 

en die is dan meestal op z’n hoogtepunt in de maand september, geheel in lijn met de Shemitah 

cyclus die begint in september en eindigt in september.  

 

 

 

Even een aantal voorbeelden: 

1972/1973 Shemitah jaar. Opening WTC gebouwen en een beurscrash die het gevolg was van de olie 

crisis en het loslaten van het Bretton Woods systeem. 

1979/1980 Shemitah jaar. Wederom een beurscrash en economische crisis. 

1986/1987 Shemitah jaar. De beurs stort wederom in met meer dan 500 punten. 

1993/1994 Shemitah jaar. De obligatie markt stort in. 

2000/2001 Shemitah jaar. De WTC torens en de beurs storten in en de laatste wordt zelfs vijf dagen 

stil gelegd. 

2008 Shemitah jaar. De grootse puntendaling ooit en het begin van een economische crisis. 

Als je de Shemitah cyclus volgt dan zou je dus kunnen voorspellen dat er in september 2015 weer het 

een en ander staat te gebeuren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 

“De Voorbode” 

De overeenkomsten die Jonathan Cahn ziet tussen het oude volk Israel en het nieuwe volk Israel, wat 

in zijn ogen de V.S. is, zijn op zich best overtuigend. Hij stelt dat de V.S. net als Israel destijds, van het 



pad van God is afgeraakt. God is steeds meer verdwenen uit het openbare leven. God geeft daarom 

waarschuwingen maar net als het volk Israel, willen de V.S. niet luisteren en gaat koppig door op het 

verkeerde pad. 

 

Cahn neemt als leidraad de tekst uit Jesaja 9 vers 9: “De tichelstenen zijn gevallen, maar [met] 

uitgehouwen stenen zullen wij [wederom] bouwen; de wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij 

zullen ze in cederen veranderen;” (in het onderstaande filmpje spreekt de senator de tekst uit vanaf 

3:30) 

 

 

 

In het verhaal in Jesaja verzamelt God vijanden tegen Israel. De aanval van die vijanden moet als een 

waarschuwing dienen en tot inkeer leiden. Het volk Israel is echter koppig en gaat door waar ze mee 

bezig waren en doen er zelfs nog een schepje bovenop. Ze doen aan wederopbouw en vervangen de 

vijgenbomen door cederen.  

Cahn maakt de vergelijking met de V.S., dat doormiddel van 9/11 ook een waarschuwing kreeg en 

dat ze die voorbode niet serieus hebben genomen. Ook de V.S. doet aan wederopbouw. Er komt een 

nog grotere toren in de plaats van de WTC en een vijgenboom die werd beschadigd door de val van 

een van de WTC torens werd vervangen door, u raadt het al, een ceder boom. Ook werd een 

uitgehouwen steen als hoeksteen voor de nieuwe Freedom tower gebruikt waarbij teksten van 

wederopbouw en trots werden uitgesproken. President Obama schreef in 2012 op een balk die de 

hoogste balk van de Freedom tower zou worden, ook een tekst over herbouwen. Het vreemde is dat 

diverse politici een verwijzing deden naar de tekst uit Jesaja 9. Zo werd de tekst van Jesaja 9 vers 9 

ondermeer gebruikt door senator Tom Daschle in een toespraak voor het congres op 12 september 

en vice presidents kandidaat John Edwards in 2004. (Het is natuurlijk ook nog van belang dat de V.S., 

tenminste als je in het officiële verhaal gelooft, dat zowel Israel als de V.S. door de Assyriers en de 

huidige afstammelingen van Assyrie worden aangevallen.) 

 

Je vraagt je dan toch af waarom ze nu juist die tekst gebruiken? Begrijpen ze dan niet dat het niet 

gepast is om een tekst te gebruiken die verwijst naar de ondergang van Israel of gebruiken ze die 

tekst toch bewust om wat voor reden dan ook. Het kan natuurlijk ook gewoon dommigheid zijn en 

misschien hebben ze willekeurig de eerste, beste tekst uit de Bijbel geplukt die over wederopbouw 

ging zonder zich verder te verdiepen in de achtergrond van die tekst. 

Is de Freedom tower een nieuw soort toren van Babel en zal die toren ook weer gaan vallen? We 

zullen zien. De shemitah beloont, volgens de Bijbel, mensen die God volgen en straft mensen die zich 

van God afkeren. Ook geeft de Shemitah aan dat je zaken die echt belangrijk in het leven zijn, niet 

kan bezitten. Met andere woorden je relatie met je vrouw, man, kinderen, familie en natuurlijk God 

is veel belangrijker dan al dat gejaag naar nog meer geld. 

Zijn de voorboden uit Jesaja en de Shemitah cyclus een kwestie van toeval of een soort self fullfilling 

prophecy of is het een aanvulling van ingewijden en een soort duister ritueel op het grote schaakspel 

dat ze met de wereld spelen? 

 

Veel Joden en Vrijmetselaars zullen zich bewust zijn van de Shemitah, die ze ondermeer vanuit de 

Kaballah kennen. Houden zij misschien bewust of onbewust rekening met dit fenomeen waardoor ze 

om de zeven jaar bijv. massaal uit de beurs stappen en daardoor een crisis veroorzaken. Een self 



fullfilling prophecy dus. Als complot denker weet ik natuurlijk dat de rabbijn Dov Zakheim als een van 

de masterminds wordt gezien achter de aanval op 9/11 en dat de eigenaar van de WTC gebouwen, 

Larry Silverstein, ook van Joodse afkomst was. Waren zij bekend met de Shekinah en welke rol speelt 

de Shekinah, bewust of onbewust, in de hoofden van dit soort mensen? Dat blijft natuurlijk de vraag. 

Dan is er ook nog de Shekinah. De Shekinah is een 40 jarige cyclus van de planeet Venus. Een 

complete cyclus van de Zodiak duurt 12 keer 40=480 jaar en om de 960 jaar, dus twee complete 

Venus cycli, zien we de conjunctie tussen Mercurius en Venus. Sommige mensen zijn er van 

overtuigd dat deze cyclus ook invloed heeft op de mensheid en de geschiedenis en houden dan ook 

rekening met deze cyclus bij rituelen en belangrijke kwesties met betrekking tot politiek, economie, 

oorlog etc. Kan het zijn dat mensen onder een bepaald gesternte beter beïnvloedbaar zijn? Denk bijv. 

aan een plank die gaat trillen waardoor alle glazen die er op staan ook dezelfde frequentie krijgen. As 

above so below… 

Afijn, het bovenstaande is natuurlijk een grote warboel van aannames en speculaties maar 

desondanks hoop ik toch de moeite waard. Geef maar toe, ergens in u achterhoofd zit u nu toch te 

denken: “zou die voorspelling misschien kloppen? “ 

 

(ps. Het bovenstaande heb ik in een frequentie geschreven waarin ik openstond voor mysterie. 

Inmiddels ben ik weer tot bezinning gekomen en geloof ik er weer weinig tot niets van maar voor de 

zekerheid heb ik wel even wat put opties gekocht die aflopen in oktober 2015..) 

 

Hoofdstuk 2 

De terrorisme toverspreuk 

 

“I put a spell on you…cause you’re mine” 

 

Het woord “spellen” heeft in het Nederlands een taalkundige betekenis maar in het Engels heeft het 

woord “spell” naast de taalkundige betekenis ook nog de volgende betekenissen: toverspreuk, 

begoocheling en betovering. 

Daarmee geeft het Engelse woord “spell” ook aan dat taal een magische kracht heeft over mensen. 

Gedachten en woorden kunnen mensen en culturen beïnvloeden. 

De gedachte van Galileo, die hij omzette naar woorden, dat de aarde om de zon draaide en geen 

vaste positie had in dit universum, betekende ook dat het wereldbeeld van miljoenen mensen 

veranderde.  

In zijn boek “Zen en de kunst van het motor onderhoud”verkondigt Robert Pirsig de gedachte dat 

dingen en zaken pas echt bestaan als ze ontdekt of uitgesproken worden. Volgens hem bestond de 

zwaartekracht niet voordat hij, als zodanig, werd waargenomen door Isaac Newton. Daar valt 

natuurlijk het een en ander op af te dingen maar in zekere zin bestaat er niets zonder een 

waarnemer. Volgens Pirsig laten we ons betoveren door de wetenschap. Wetenschap en onderwijs 

zijn een vorm van massahypnose en de zogenaamde natuurwetten bestaan alleen in ons hoofd. 

Gezond verstand is volgens hem niets anders dan de stemmen van duizenden spoken uit het 

verleden. Spookstemmen van Newton, Mozes, Jezus, Plato, Lincoln etc. Diezelfde massahypnose zien 

we ook terug in de media en politiek. 

"Wij creëren onze eigen realiteit, wij zijn de acteurs van de geschiedenis en het enige wat jullie 



kunnen doen is ons bestuderen" zei Karl Rove de Chief of Staff en adviseur van George W. Bush. In 

zekere zin had hij gelijk. De Neo Conservatieven, die in grote getale vertegenwoordigd waren in de 

regering van W. Bush, hebben in principe de huidige realiteit gecreëerd. 

Ze hebben in ieder geval de huidige, eeuwigdurende, oorlog tegen terreur ontketend en vanuit hun 

doelstellingen, die opgeschreven stonden in het rapport van het “Project for a new American 

century”, hebben ze het buitenlandbeleid van de V.S. gedomineerd, wat geleid heeft tot de huidige 

chaos in Centraal-Azië, het Midden-Oosten en het nieuwe conflict met Rusland. 

 

Woorden hebben een magische macht over mensen en kunnen mensen dingen laten geloven die er 

niet zijn. Door het steeds weer herhalen van woorden en vijandsbeelden, via de media, kan je 

mensen manipuleren en angst aanjagen. De oorlog tegen terrorisme is daar een goed voorbeeld van. 

Ik durf te stellen dat meer dan de helft van alle terroristische aanslagen niet zouden zijn uitgevoerd 

zonder de hulp van westerse politie en geheime diensten. Bijna iedere terrorist blijkt achteraf al 

jaren in de picture te staan van geheime diensten of tot zijn daad te zijn aangezet door een 

zogenaamde “handler”. Zeg maar een begeleider van de FBI, CIA, MI6, BVD etc. Vaak zijn het mensen 

die wat extreme standpunten hebben maar niet op de gedachte komen om daadwerkelijk zelf een 

terroristische aanslag te gaan plegen. Pas als ze daartoe worden aangezet door de begeleider van de 

geheime dienst of politie, die vaak ook nog de bommen of wapens aanleveren, komen dit soort 

mensen pas echt op het punt om daadwerkelijk over te gaan tot het gebruik van geweld. 

 

 

 

Daar zijn legio voorbeelden van te noemen: “De onderbroek bomber”, “de Orogon kerstboom 

bomber”, “de schoen bomber”, “de Bosten bombers”. “de Heathrow bombers”, de zogenaamde 

9/11 verdachten, de 7/7 verdachten, de Charlie Hebdo verdachten etc. Allen stonden ze onder 

toezicht of werden ze aangespoord door veiligheidsdiensten of politiediensten. 

In Nederland zagen we dit gebeuren met Mohammed B. die vanwege zijn contacten met de 

zogenaamde Hofstad groep, werd geschaduwd door de BVD. De avond voor de moord werd hij ook 

afgeluisterd en sprak toen over zijn plannen om Van Gogh te vermoorden. De opnames van die 

avond bleken later verdwenen of vernietigd te zijn. Vaak laten veiligheidsdiensten dus ook bepaalde 

misdaden gebeuren, zogenaamd met het oog op een grotere vangst of misschien meer vanwege het 

feit dat ze ook wel blij zijn als bepaalde mensen worden vermoord. Zeg maar twee vliegen in een 

klap. 

Wat ook opvalt, is dat tijdens of vlak voor terroristische aanslagen steevast oefeningen plaatsvinden 

van overheidsdiensten die precies oefenen op hetgeen later daadwerkelijk gebeurd. Tijdens 9/11 was 

er een grote oefening van de luchtmacht gaande, die onder andere ging over gekaapte vliegtuigen. 

Op 7/7 tijdens de bomaanslagen in Londen waren er oefeningen gaande over een aanslag op 

dezelfde metrolijn waar de bommen daadwerkelijk afgingen. Ook zagen we dit zelfde scenario terug 

bij de aanslagen van Andres Breivik in Noorwegen. Een dag voor zijn autobom ontplofte was er in 

hetzelfde gebied een anti-terreur oefening. 

 

Ook bij de recente aanslagen op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt in Frankrijk bleek weer dat 

de verdachten al jaren bekend waren bij de politie en werden geschaduwd. Verder bleek dat de auto 

die later werd teruggevonden, een ander type citroen bleek te zijn dan de vluchtauto die we in het 

filmpje van de daders zagen. Ook was het natuurlijk vreemd dat ze een identiteitskaart achterlieten 



in de auto en dat volgens experts, de beschieting van de politieman die op de grond zogenaamd door 

zijn hoofd werd geschoten, wel heel erg afweek van een normale beschieting met een AK47 door het 

hoofd, wat meestal tot veel meer bloed en schade en een reactie van het lichaam leidt. 

Het wil er bij de gemiddelde burger gewoon niet in dat een overheid bewust mensen laat 

vermoorden om een hoger doel te dienen. Op zich een vreemde houding natuurlijk als je bedenkt dat 

onze recente geschiedenis vol zit met overheden die overgaan tot het plegen van genocide en 

honderdduizenden mensen bewust vermoorden of uit laten hongeren. Mensen willen voor hun 

eigen gemoedsrust toch liever geloven dat de overheid het beste met hun voorheeft. Laten we 

vooropstellen dat overheden en ambtenaren ook vaak genoeg daadwerkelijk het beste met mensen 

voorhebben maar een onvoorwaardelijk geloof in de overheid is gewoon dom. 

 

 

 

Het zou denk ik veel schelen als de gemiddelde burger meer bekend zou raken met het begrip “false 

flag” aanvallen. De aanval op de Duitse radiozender in 1939, door zogenaamde Poolse soldaten, de 

Reichstag brand, de aanval op de USS Liberty door Israëlische vliegtuigen onder Egyptische vlag, het 

golf van Tonkin incident, de Gladio aanslagen tijdens de jaren 70 en 80 in Italië zijn daar voorbeelden 

van. Ook lokken overheden soms aanvallen uit of houden bepaalde informatie geheim. Ik denk bijv. 

aan het beschieten van de Lusitania tijdens de 1e wereld oorlog door een Duitse U boot. Churchill 

deed er alles aan om deze aanval uit te lokken om zodoende de Amerikanen bij de oorlog te kunnen 

betrekken. Hetzelfde zagen we gebeuren in Pearl Harbor in 1942. Ondanks onderschepte berichten 

van de Japanners, die wezen op een aanval op Pearl Harbor, koos de Amerikaanse regering er voor 

om net te doen of haar neus bloedde en waarschuwden ze de marine niet. Roosevelt kon dankzij 

Pearl Harbor, nadat hij de Japanners al flink had dwarsgezeten met de toegang van Japan tot olie en 

andere grondstoffen, eindelijk de oorlog aan de As mogendheden verklaren 

 

Op dit moment is ISIS de zogenaamde vijand. Eerst werden alle aanslagen op het conto van Al Quida 

geschoven maar tegenwoordig wordt iedere aanslag automatisch in het boekje van ISIS 

bijgeschreven. Typisch trouwens dat je zowel de Pakistaanse en de Engelse geheime diensten aan de 

naam ISIS kan koppelen. Pakistan/ISI en de Engelse MI6 heet tegenwoordig SIS. Er waren vanaf het 

begin al aanwijzingen dat ISIS werd gesteund door westerse machten, net als ze destijds de 

Mujahideen/Al Quida steunden in Afghanistan tegen de Russen. Ook nu vecht ISIS in feit weer tegen 

de Russen, door bondgenoot Syrië aan te vallen. Er is een oorlog gaande tussen de Soennieten met 

bondgenoten Saoedie Arabie, Israel en de V.S. aan de ene kant en de Sjiieten met bondgenoten 

Rusland en China aan de andere kant. In tussen speelt de pers haar rol door de burger voor te 

houden dat ISIS uit het niets is ontstaan. Vanaf de tijd van Lawrence of Arabia en connectie tussen de 

Nazi’s en het moslim broederschap, zijn er al hechte relaties tussen westerse geheime diensten en 

bepaalde moslim groeperingen. De westerse pers is natuurlijk nogal allergisch, bewust of onbewust, 

voor het oorzaak en gevolg begrip en is blijkbaar, bewust of onbewust, niet in staat om connecties te 

maken tussen gebeurtenissen of zaken in een historisch perspectief te plaatsten. 

We moeten natuurlijk niet vergeten dat bijna ieder land gebruik maakt van dezelfde tactieken en dat 

landen als Rusland en China ook deze middelen inzetten voor hun eigen geo politieke doelstellingen. 

Op dit moment zijn de strapatsen van de NAVO partners echter de meest in het oog springende 

voorbeelden en die zijn ook het best gedocumenteerd. De grootste pestkop van het schoolplein krijgt 

nu eenmaal de meeste aandacht. 



 

“Natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog. Niet in Rusland, niet in Engeland en niet in 

Duitsland. Dat is duidelijk. Maar het mag ook duidelijk zijn dat de leiders van die landen het beleid 

bepalen en het is erg makkelijk om mensen mee te slepen, of dat nu in een democratie is of een 

fascistische, of communistische dictatuur. Stem of geen stem, het volk kan er altijd toe gebracht 

worden om de belangen van haar leiders te dienen. Het is simpel. Alles wat je moet doen is vertellen 

dat ze worden aangevallen, vervolgens maak je de vredestichters zwart, door hun te verwijten dat ze 

niet vaderlandslievend zijn en het land in gevaar brengen. 

Dat werkt in ieder land precies hetzelfde.” 

 

-Hermann Goring- 

 

Zolang Jan Modaal niet tot dit besef komt zal er niets veranderen en zullen we blijven steken in een 

spiraal van oorlog en geweld. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Presidentschap V.S. en waarom twee plus twee vijf is  

Het grote mediacircus rondom het presidentschap van de V.S. is weer begonnen. De Nederlandse 

pers buitelt over elkaar heen om hun liefde voor Hillary Clinton te betonen en met enige regelmaat 

verschijnen er correspondenten en andere zogenaamde specialisten die ons vertellen over de 

kandidaten. Ze houden het doorsnee praatje over de favoriete republikein en de favoriete democraat 

en daarmee is het eigenlijk wel gedaan. Over de inhoud gaat het nauwelijks en het hele gebeuren 

wordt vooral gebracht als een soort sprookje. Het sprookje dat iedere Amerikaan president kan 

worden en daarmee de machtigste man of vrouw ter wereld wordt. Zoals George Carlin al zei: “Je 

moet slapen om de Amerikaanse droom te geloven.”  

 

Meer en meer wordt duidelijk dat de gemiddelde journalist gelooft dat twee plus twee vijf is. Logisch 

nadenken is een uitzondering geworden binnen het journalistengilde. Oorzaak en gevolg lijkt een 

onbekend begrip en onderzoek doen naar de achtergrond van een geschiedkundige gebeurtenis of 

een presidentskandidaat lijkt uit den boze. 

Hoeveel journalisten zouden, om maar een simpel voorbeeld te nemen, weten dat Prescott Bush, de 

opa van George W Bush, tijdens de Tweede Wereld Oorlog bankier van de Nazi’s was en hoeveel 

journalisten zijn op de hoogte van het dubieuze verleden van de Clintons? De Clintons worden in 

verband gebracht met een hele reeks moorden, zelfmoorden, verdwijningen en drugssmokkel. 

Natuurlijk kennen de Clintons veel meer mensen dan de gemiddelde sterveling maar of het 

statistisch gezien valt te verklaren dat tientallen mensen in je directe omgeving worden vermoord, 

omkomen door ongelukken of onder verdachte omstandigheden om het leven komen, lijkt me stug. 

Ook is het natuurlijk wel zeer opvallend dat mensen die tegen de Clintons willen getuigen, ineens 

dood worden gevonden. Ook de connectie van Bill Clinton met wapen- en drugsmokkel van de CIA 

(Iran/Contra), via een vliegveld in Arkansas, waar Bill toen gouverneur van was, is zeer verdacht. 

Verder heb ik nog niet een correspondent horen vertellen over het feit dat Hillary zwaar onder druk 

ligt, voor het feit dat ze, nogal wat steken heeft laten vallen in de Benghazi zaak, rond de moord op 



de ambassadeur van de V.S. in Libië en de connectie met een vermeende wapensmokkel naar Syrië 

vanuit Libie. Misschien zijn de Clintons op wat kleine financiële en seksuele uitspattingen na wel 

compleet onschuldig maar het zou de pers toch sieren als ze in ieder geval eens onderzoek gingen 

doen naar dergelijke aantijgingen. Tenminste als ze echt geloven dat een president de machtigste 

man of vrouw op aarde is dan is het toch van essentieel belang om een integer persoon op die positie 

neer te zetten. 

 

 

 

Aandacht voor kandidaten die, onze zogenaamde waarden, niet vertegenwoordigen maar bijv. voor 

zo min mogelijk overheidsbemoeienis zijn, voor wapenbezit en tegen abortus en het homohuwelijk, 

is minimaal en deze kandidaten worden vanaf het begin weggezet als idioten die geen schijn van 

kans maken. Een kandidaat als Rand Paul en voorheen zijn vader Ron Paul, zullen in Nederland geen 

aandacht krijgen, ondanks of misschien wel dankzij hun pacifistische en anti-imperialistische 

standpunten. 

In Nederland doen we nog net of iedereen president kan worden maar vanaf het begin worden de 

elite-kandidaten gesteund door vrijwel de gehele westerse pers.  

De elite-kandidaten zijn de mensen die volledig achter de drie pijlers van de Amerikaanse 

samenleving staan. Die drie pijlers zijn ten eerste Wall Street en de grote Amerikaanse Financiële 

instellingen, ten tweede de Olie-industrie en ten derde het militair industrieel complex. Als een 

kandidaat tegen deze heilige drie-eenheid ingaat, kan hij of zij het wel vergeten. Direct achter deze 

drie komt de trouw aan Israël. Een kandidaat die Israël niet steunt kan het ook wel vergeten. 

 

 

 

In Nederland doen vrijwel alle journalisten gezellig mee met dit vierjaarlijkse feestje en geven 

diepzinnige verhandelingen over de jas van de kandidaatsvrouw of duiken in het seksleven van de 

kandidaat die vrijwel altijd van krantenjongen, miljonair werd.  

De werkelijkheid, namelijk dat de Amerikaanse democratie een lobbycratie is, waarbinnen een rijke 

elite het voor het zeggen heeft, waarbinnen het vrijwel niets uitmaakt of een democraat of een 

republikein aan de macht is, dat vertellen ze de argeloze Nederlandse nieuwslezer niet. 

 

Het zal waarschijnlijk weer stuivertje wisselen worden tussen de twee kandidaten van de elite, Bush 

en Clinton. Binnenkort kunnen we daarom weer getuige zijn van een superspannende uitslag. Wie zal 

het worden Jeb of toch Hillary? Of te wel, de linker of de rechter bil van een kont die het geen reet 

uitmaakt wie wint, zolang de heilige drie-eenheid maar overeind blijft… 

Hoofdstuk 4 

Hoe Winston Churchill over Joden dacht 

 

Hieronder staat een artikel van Winston Churchil dat hij in 1920 schreef over de Russische revolutie 

en wie daar volgens hem verantwoordelijk voor waren. Het is een veelzeggend stuk, dat een goede 

inkijk geeft in de wereld van de jaren 20 van de vorige eeuw en hoe er toen in hogere kringen over 

Joden werd gedacht. 

De meest opvallende punten uit het stuk zijn mijns inziens dat Churchill de Russiche revolutie vrijwel 



geheel op het conto van de Joden schrijft. Sterkern nog, bijna iedere revolutie uit de 19e en 20e 

eeuw komt volgens Churchill voort uit Joodse kringen.  

Churchill keurt de wraakacties en pogroms die volgen op de revoluties ten strengste af en stelt dat 

vooral onschuldige Joden daar de dupe van werden. 

Het meest opvallende is denk ik de laatste zin van zijn artikel. Als je bedenkt dat Engeland, met de 

Balfour verklaring, aan de basis staat van de staat Israel, dan is het misschien al te toevallig dat juist 

tijdens de Russische revolutie in 1917 ook deze Balfour verklaring werd afgegeven. Was dit wellicht 

een poging om de revolutionaire Joodse Bolsjewisten impotent te maken doormiddel van het 

zionisme? Steunde de Britse elite het zionisme om het Bolsjewisme in te dammen en de steun van de 

Joodse Amerikaanse lobby te verkrijgen? Ook veelzeggend is de zin waarin Churchill schrijft dat 

Trotsky een wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding nastreeft. 

Eigenlijk was Churchill volgens dit artikel, in hedendaagse termen, een Aluhoedje… 
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Het Zionisme versus het Bolsjewisme 

Winston S. Churchill 

 

Sommige mensen houden van Joden en anderen niet; maar geen weldenkend mens kan twijfelen 

aan het feit dat ze zondermeer het meest bijzondere en opmerkelijke ras ter wereld zijn. 

Toch kan het zo zijn dat dit bijzondere ras tegenwoordig aan de basis staat van het produceren van 

een systeem van moraal en filosofie, dat net ze kwaadaardig is als het christendom goedaardig was, 

dat als het niet wordt tegen gehouden, alles vernietigd wat het christendom heeft opgebouwd. Het 

lijkt wel of het evangelie van de Christus en de Anti Christ voorbestemd waren uit hetzelfde ras voort 

te komen; en dat dit mystiek en geheimzinnige ras is verkozen voor uitzonderlijke manifestaties, van 

zowel het goddelijke als het duivelse. 

De genationaliseerde Russische Joden, ondanks alle ellende en tegenslagen die ze hebben verdragen, 

zijn in staat gebleken een eerbare en succesvolle rol te vervullen binnen het Russische leven. Als 

bankiers en industriëlen hebben ze zich ingezet voor de ontwikkeling van de Russische economie en 

ze speelden een belangrijke rol in het opzetten van Russische coöperaties. In de politiek geven ze hun 

steun vooral aan linkse progressieve bewegingen en ze hechten veel waarde aan vriendschap met 

Frankrijk en Groot Brittannië. 

 

Internationale Joden 

In tegenstelling tot al deze Joodse inspanningen zien we de opkomst van de Internationale Joden. De 

aanhang van dit sinistere bondgenootschap zijn meestal mannen die voortkomen uit ongelukkige 

bevolkingsgroepen van landen waar Joden vervolgd worden vanwege hun ras. De meeste van hen 

hebben het geloof van hun voorvaderen verlaten en hebben geen enkel geloof meer in een 

hiernamaals. Deze beweging onder de Joden is niet nieuw. Van de dagen van Spartacus-Weishaupt 

tot die van Karl Marx, tot Trotsky(Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxebourg (Duitsland) en 

Emma Goldman (Verenigde Staten), is dit wereld wijde complot tot het omvergooien van de 

beschaving en de reconstructie van de samenleving op basis van aanhoudende ontwikkeling, van 

jaloerse kwaadwilligheid en onmogelijke gelijkheid, langzaam blijven groeien. Het heeft, zoals Mrs. 

Webster al aantoonde, een grote rol gespeeld in de Franse revolutie. Het is de oorsprong van iedere 

gezagsondermijnende beweging geweest gedurende de 19e eeuw; en uiteindelijk, hebben deze 

uitzonderlijke personages uit de onderwereld van de Europese en Amerikaanse steden het Russische 



volk bij de haren gepakt en zijn ze de onbetwiste leiders van dat enorme rijk geworden. 

 

Terroristische Joden 

Er is geen noodzaak om de rol, die de Internationale atheïstische Joden hebben gespeeld in de 

creatie van het Bolsjewisme en het tot stand komen van de Russische revolutie, te overdrijven. Het is 

zeker een grote rol geweest. De meerderheid van de leiders was van Joodse afkomst en de inspiratie 

en aansturende krachten kwamen ook van Joodse leiders. Tus Tchitchrin, een echt Rus, wordt totaal 

overschaduwd door zijn ondergeschikte Litvinoff en de invloed van Russen als Bukharin of 

Lunacharski kan niet vergeleken worden met de macht van Trotsky of zelfs Zinovieff, de dictator van 

de Rode Citadel (Petrograd) of van Krassin of Radek—allen Joden. Binnen de Sovjet instituties, is de 

overheersing van de Joden helemaal verbazingwekkend en de vooraanstaande en belangrijkste 

posities binnen de organisatie die contra revoluties moet tegengaan worden ook door Joden vervuld. 

Dezelfde duivelse aanwezigheid van Joden zagen we terug gedurende de terreur periode van Bela 

Kun in Hongarije. Hetzelfde fenomeen zien we terug in Duitsland, vooral in Beieren, waar deze 

waanzin de kans krijgt om te parasiteren op de tijdelijke terugval van het Duitse volk. Natuurlijk zijn 

er ook veel niet Joden in deze landen die net zo slecht zijn als de Joodse revolutionairen maar toch is 

de rol van de laatst genoemde groep enorm disproportioneel naar hun aandeel van de bevolking. 

 

Beschermer van de Joden 

Het is logisch dat er nu enorme wraakgevoelens leven onder het Russische volk. Waar het gezag van 

Generaal Denikin gold, was de Joodse bevolking beschermd en werden maatregelen getroffen door 

zijn officieren om wraakacties te voorkomen en mensen die zich daar aan schuldig maakten te 

bestraffen. Dit was zo opvallend dat Generaal Deniken door de propaganda van Petlurist werd 

afgeschilderd als de beschermer van de Joden. Twee nichtjes genaamd Healy, familie van Tim Healy, 

lieten volgens hun persoonlijk ervaringen in Kiev optekenen dat in twee gevallen officieren die zich 

schuldig maakten aan overtredingen tegenover Joden, in rang werden verlaagd en naar het front 

werden gestuurd. Maar er is ook een groep bandieten, die binnen het Russisch rijk steeds groter 

wordt, die hun bloedlust botvieren op de onschuldige Joodse bevolking wanneer ze maar de kans 

krijgen. De bandiet Makhno, de horden van Petlura en Gregorieff, die zich manifesteren met brute 

slacht partijen en misbruik maken van de domme massa en haar bereidwilligheid tot anti semitisme 

in haar vuilste vormen. Het feit dat in veel gevallen, Joodse belangen en Joodse heilige plaatsen, 

worden uitgezonderd, door de Bolsjewisten, van hun universele vijandigheid, geeft aanleiding om het 

Joodse ras te associëren met de schurkenstreken die nu door hen worden uitgevoerd. 

 

Een thuisland voor de Joden 

Het zionisme, is binnen het Joodse ras de derde politieke opvatting, en in scherpe tegenstelling tot 

het internationaal communisme. 

Het zionisme was binnen de Bolsjewistische kringen al een factor van belang binnen de Russische 

politiek als concurrent voor het communisme. De wijze waarop Trotsky de zionisten aanviel en in het 

bijzonder Dr. Weissmann, was veelzeggend. Het was voor hem duidelijk dat zijn plannen voor een 

wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding, werden gedwarsboomd door dit nieuwe 

ideaal, dat de energie en hoop van Joden in alle landen focust op een veel simpeler, eerlijker en beter 

te bereiken doel. De strijd die nu begint tussen de zionistische Joden en Bolsjewistische Joden is niets 

minder dan een strijd om de ziel van het Joodse volk. 

-Einde Artikel- 



 

 

 

Met 4 en 5 mei net achter de rug is het misschien wel handig om er eens bij stil te staan dat 

geschiedkundige gebeurtenissen meestal geen op zich zelf staande, toevallige, samenloop van 

omstandigheden zijn. De genocide op de Joden door de Nazi’s kwam, mijn inziens, voort uit de 

Russische revolutie en de wandaden van de Bolsjewisten. Zoals Churchill al schreef, was er in 

Duitsland ook een grote groep Bolsjewistische joden die revolutionaire activiteiten ontplooiden. Tel 

daar de dolkstoot theorie bij op, die er vanuit gaat de Joden er voor gezorgd hebben dat het 

thuisfront van de Duitsers tijdens WO1 werd verzwakt door stakingen en aanvallen door socialisten 

op de eenheid van Duitsland en dat mede daardoor de oorlog werd verloren. Dan begrijp je 

misschien iets beter waarom de Duitsers de internationale Joden als een groot gevaar zagen. Het 

spreekt voor zich dat ik daarmee de walgelijke acties van de Nazi’s tegenover de Joden niet goedkeur 

maar het geeft in ieder geval, geschiedkundig gezien, een betere verklaring voor het gedrag van de 

Duitsers. De beschuldiging van de Nazi’s aan het adres van de Joden dat zij er voor gezorgd hebben 

dat de V.S. bij de Eerste Wereld Oorlog betrokken raakte, werd min of meer door de eerste president 

van Israel, Chaim Weizmann, bevestigd toen hij in 1941 in een brief aan Churchill schreef: “Het is bij 

herhaling bevestigd door Engelse Staatsmannen dat het de Joden waren die in de laatste oorlog zeer 

effectief de Amerikaanse weegschaal lieten doorslaan in het voordeel van Groot Brittannië” Veel 

Joods Amerikaanse bankiers zouden hebben geïnvesteerd in Engeland en als wisselgeld voor de 

steun van de V.S. kregen ze de “Balfour” verklaring, de toezegging, door de minister van buitenlandse 

zaken van Engeland in 1917, voor het realiseren van een Joodse staat in Palestina. 

 

Als Churchill gelijk had dat het overgrote deel van de Bolsjewistisch leiding bestond uit Joden, dan 

waren zij dus ook verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen. Een bekend voorbeeld van 

directe verantwoordelijkheid is de Joodse Rus Genrikh Yagoda, die verantwoordelijk wordt gehouden 

voor zo’n 10 miljoen doden. Geschiedkundigen denken dat er tussen 1917 en 1941, dus voor de 

oorlog met Duitsland, al zo’n 35 miljoen mensen waren vermoord door de Bolsjewisten. Vele 

kwamen om door geplande hongersnoden, totaal willekeurige executies en verbanning naar de 

Goelag kampen.  

 

Hoofdstuk 5 

Operation Mistletoe, Hess, occultisme, Crowley en Churchill 

 

De vlucht van Rudolf Hess naar Schotland in mei 1941 blijft wat mij betreft een van de meest 

fascinerende episodes uit de Tweede Wereldoorlog. Een van de meeste opmerkelijke kanten van dit 

verhaal is Operation Mistletoe. Een operatie waarin occulte rituelen werden gebruikt om Rudolf Hess 

te beïnvloeden. 

In dit stukje geschiedenis rondom de reis van Rudolf Hess naar Schotland en de nasleep daarvan, zien 

we figuren als Ian Fleming, de schrijver van de James Bond verhalen en Alistair Crowley, de occulte 

meester himself, verschijnen.  

Het klinkt ons misschien raar in de oren maar destijds, het begin van de 20e eeuw, geloofden 

blijkbaar veel hooggeplaatste figuren uit de Britse adel in de kracht van occulte rituelen en spiritisme. 



Minister van Buitenlandse zaken Arthur Balfour deed bijv. aan kruiscorrespondentie en Winston 

Churchill was naast Vrijmetselaar ook Druïde en lid van de “Ancient order of Druids” 

 

Veel hooggeplaatste Nazi’s maakten er ook geen geheim van dat ze zeer veel waarde aan dit soort 

zaken hechten. Hess zelf was bijvoorbeeld lid van het Thule genootschap dat zich verdiepte in de 

Duitse geschiedenis maar ook erg bezig was met occultisme en astrologie. Himmler, de baas van de 

SS, had zijn hoofdkwartier, het kasteel Wewelsburg, helemaal naar Germaanse en occulte richtlijnen 

gemoduleerd. 

Hitler was overtuigd van de magische krachten van voorwerpen. Zo geloofde hij heilig dat de “speer 

van Longinus”, de speer van een Romeinse soldaat die de zij van Jezus doorstoken zou hebben, 

magische krachten bezat en de bezitter ervan onoverwinnelijk maakte. Na de annexatie van 

Oostenrijk in 1938, werd de speer direct overgebracht naar Neurenberg. 

Het lijkt er in ieder geval sterk op dat veel hooggeplaatste figuren er van overtuigd waren dat occulte 

zaken invloed hadden op het reilen en zeilen van de wereldgebeurtenissen. Tot op de dag van 

vandaag zien we dat terug in de architectuur van onze grote steden, waarin veel symboliek zit en de 

keuze van bepaalde data en breedtegraden bij o.a. het lanceren van raketten, het beginnen van 

oorlogen en de plaatsing van gebouwen 

Het officiële verhaal van de vlucht van Rudolf Hess naar Schotland is, dat hij zijn verstand niet meer 

helemaal op een rijtje had en vanuit een eenmans actie een poging wilde ondernemen om vrede tot 

stand te brengen tussen Duitsland en Engeland.  

 

Hess vloog in een Messerschmitt, op 10 mei 1941 naar het landgoed van de Hertog van Hamilton. 

Ergens tussen zijn vertrek en zijn aankomst moet er het een en ander zijn misgegaan met de 

gemaakte afspraken tussen Hess en de Britse adel. 

De geplande vuurbakens waren niet aanwezig en Hess moest het vliegtuig in de lucht verlaten en 

brak zijn enkel tijdens zijn parachute sprong. 

Hess vroeg op de grond aan een Britse burgerwacht om hem in contact te brengen met de Hertog 

van Hamilton. 

Hess werd echter gearresteerd en sindsdien is zijn geschiedenis een groot mysterie. 

Tot op de dag van vandaag wil de Engelse overheid niets loslaten over deze zaak vanwege 

staatsbelangen. 

Hess werd na de oorlog veroordeeld tot een levenslange gevangenis straf in de Spandau gevangenis 

in Berlijn, waar hij in 1987 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. 

Tijdens zijn proces in Neurenberg maakte, een sterk vermagerde Hess, een zeer verwarde indruk. Hij 

herkende Goering, een van de ander Nazi kopstukken, niet en koppelde onsamenhangende 

verklaringen aan geheimzinnige toespelingen over zijn situatie. Sommige mensen waren er van 

overtuigd dat er in Neurenberg een dubbelganger aanwezig was. Hess zou een bepaald litteken op 

zijn lichaam hebben en toen een arts dit wilde onderzoeken werd dat geweigerd door de Britse 

bewakers. De latere CIA baas, Allen Dulles, was er ook van overtuigd dat er iets niet helemaal in de 

haak was rondom Hess. Ook na zijn dood mocht de familie geen lijkschouwing op het lichaam doen. 

 

 

 

Waarom vloog Hess naar Schotland? Zeer waarschijnlijk wilde Hess in contact komen met een grote 

groep Engelsen en vertegenwoordigers van bezette gebieden in Europa, die vrede zochten met 



Duitsland. Onder hen bevonden zich veel leden van het Engelse koningshuis, zoals de Hertog van 

Kent (de broer van koning George) en de Prins van Wales, een deel van de Britse adel en enkele 

prominente politici. Duitsland zou op die manier de handen vrij krijgen in de strijdt tegen de Sovjet 

Unie en de overhand houden in Europa, terwijl de Britten hun wereldrijk nog enigszins in stand 

konden houden. De deal zou ook inhouden dat de Duitsers zich terug zouden trekken uit de 

veroverde westerse gebieden. De koningshuizen van Europa, die ook bijna allemaal familie van elkaar 

zijn, waren natuurlijk als de dood dat ze net zo zouden eindigen als de Romanovs in Rusland en zagen 

Nazi Duitsland waarschijnlijk als een blokkade tegen het Bolsjewisme. De meeste Engelsen hadden, 

na de Eerste Wereldoorlog, de buik vol van oorlog en veel leden van de Britse adel hadden een zeker 

respect voor de wijze waarop Hitler de Duitse economie weer had opgebouwd. De Britse adel had 

haar macht na de eerste wereld oorlog flink zien afnemen en waren niet echt enthousiast over de 

ontluikende sociaal democratieën in Europa. De Eerste Wereldoorlog had de socialisten en 

communisten al aardig wat wind in de zeilen gegeven en ze waren bang dat een nieuwe oorlog de 

macht van deze groepen nog meer zou vergroten. Dat bleek natuurlijk ook zo te zijn. De schijnbaar zo 

populaire Winston Churchill kon direct na de Tweede Wereldoorlog, plaatsmaken voor een socialist 

en de adel raakte daardoor veel bezittingen en macht kwijt. Zo werden bijvoorbeeld de kolenmijnen, 

die eerst privé eigendom waren, genationaliseerd.  

De broer van koning George, de Hertog van Kent, overleed onder verdachte omstandigheden in 

augustus 1942 tijdens een vlucht met een watervliegtuig. Er was een overlevende die tot zijn dood 

een geheimhoudingsplicht had. Er zijn goede aanwijzingen dat de Hertog van Kent, die sterk 

aandrong op een vrede met Duitsland en daarbij Churchill aan de kant wilde zetten, op weg was naar 

een bijeenkomst in Zweden, om met Nazi’s over een vredesbestand te spreken. De vlucht werd 

waarschijnlijk gesaboteerd. 

 

Het echte verhaal is dus waarschijnlijk dat de Nazi’s er van overtuigd waren dat de Engelsen, die al 

enkele flinke nederlagen te verduren hadden gehad tegen de Duitsers (Noorwegen en Duinkerken), 

wel bereidt waren tot een vredesbestand. Hess vloog vijf weken voor operatie Barbarossa, naar 

Schotland en het heeft er dus alle schijn van de Nazi’s er van overtuigd waren dat Engeland akkoord 

zou gaan met een bestand en dat ze op die manier de handen vrij hadden voor het Oost front waar 

vanaf het begin de prioriteit voor Hitler lag. Aldus majoor KarlHeinz Pintsch, een adjudant van Hess, 

die was gevangen genomen aan het Oost front door de Russen, was Hitler op de hoogte van het plan 

en was het gek verklaren van Hess een uitvlucht, die hij met Hess had besproken, als bleek dat de 

Engelsen niet toehapten. Hitler had de Engelsen dus verkeerd ingeschat of was het slachtoffer van 

een spel waarvan hij de spelregels ook niet helemaal door had. Het kan zijn dat Hess naar Engeland 

werd gelokt door MI6, de britste geheime dienst. Deze zogenaamde misvatting van Hitler is helemaal 

zuur als je bedenkt dat Hitler opdracht gaf aan zijn generaals om enkele km voor Duinkerken, de 

Duitse troepen tot staan te brengen. Het zou op dat moment een koud kunstje geweest zijn om de 

Britten in de pan te hakken maar Hitler besloot om de Engelsen 3 dagen te gunnen waarin ze zo’n 

340.000 manschappen naar Engeland konden verschepen. Hitler zag Engeland waarschijnlijk als een 

toekomstige bondgenoot die hij nog nodig zou hebben in zijn strijdt tegen de Bolsjewisten. 

 

De grote winnaar van dit hele verhaal was Churchill, die enkele dagen voor de vlucht van Hess naar 

Schotland nog in een benauwde positie zat, toen er over zijn leiderschap werd gestemd in het Britse 

parlement. Churchill wist de Hess kaart perfect uit te spelen door zeer vaag te blijven over de ware 

toedracht van het geheel kon hij ten eerste de Britse oppositie voor zijn karretje spannen en ten 



tweede Hitler de indruk geven dat hij zijn oorlog tegen Rusland met een gerust hart kon beginnen. De 

Britste oppositie zat door de Hess affaire in een benarde positie en riskeerden in het landverraders 

hoekje te komen, waardoor ze zich van af dat moment koest hielden. Achteraf zou je kunnen stellen 

dat Churchill de Duitsers en Russen tegen elkaar uitspeelde. Churchill liet de Russen de kolen uit het 

vuur halen en deed pas mee in de strijdt toen de Duitsers al min of meer verslagen waren en kwam 

desondanks als grote held uit de oorlog. Goed gespeeld dus. 

 

Op zich is de hele Tweede Wereldoorlog natuurlijk een vreemd verhaal als je bedenkt dat Duitsland 

anders werd benaderd dan bijv. de Sovjet Unie en Japan. In mei 1940 werd er nog een poging tot 

vrede ondernomen door enkele Duitse generaals, die via Paus Pius XII lieten weten dat ze bereid 

waren om Hitler ten val te brengen en dat ze Polen en Tsjecho-Slowakije in hun oude staat zouden 

herstellen maar dat ze verenigd met Oostenrijk zouden blijven, als de Engelsen akkoord gingen met 

enkele eisen van de Duitsers. Ook andere pogingen tot vrede, ondermeer in Zweden, werden door 

Churchill van tafel geveegd. 

Een andere kant van het verhaal is dat de Engelse geheime dienst, onder leiding van Ian Fleming, de 

vredes beweging geïnfiltreerd had en deze beweging de wind uit de zeilen wilde halen.  

In Mein Kampf zegt Hitler groot respect te hebben voor Engelsen en is hij er van overtuigd dat ze 

beter een samenwerkingsverband kunnen oprichten tegen de opkomst van het Bolsjewisme. (Na de 

oorlog werd daarvoor de NAVO opgericht.) 

 

Een van de meest opmerkelijke kanten van het verhaal is dat de Britse geheime dienst gebruik 

maakte van zwarte magie en andere occulte praktijken. Zo werd Alistair Crowley meerdere keren 

ingezet om zijn occulte kennis te gebruiken in de strijdt tegen vijanden van het Britste rijk. Crowley 

zou ondermeer een rol vervuld hebben met brekking tot het Engelse passagierschip de Lusitania 

tijdens de Eerste Wereldoorlog in. Dit Engelse schip dat zonk in 1915 door een Duitse torpedo, zat vol 

met oorlogsmateriaal, van de Amerikanen, bestemd voor de Engelsen. De Amerikanen waren tot dat 

moment zogenaamd neutraal maar het zinken van de Lusitania, waarbij 128 Amerikanen 

omkwamen, was een aanleiding om aan de kant van de geallieerden te gaan vechten en dit zou een 

beslissende rol gaan spelen in de uiteindelijke uitkomst van de Eerste Wereldoorlog. 

 

Operatie Mistletoe 

Crowley werd door Ian Flemming gevraagd om een occult ritueel op poten te zetten en zijn occulte 

vriendjes uit Duitsland opdracht te geven om hun astrologische adviezen aan Rudolf Hess zo vorm te 

geven dat hij in de val zou trappen. Blijkbaar had de Britse geheime dienst het plan opgevat om de 

vredesbeweging in de kiem te smoren door haar te infiltreren en te voeden met valse informatie. 

In Zuid Engeland, in Ashdown Forest, werd een, door Crowley geregisseerd, ritueel uitgevoerd met 

honderden figuranten (Engelse en Canadese soldaten), gekleed in gewaden met runentekens, die in 

een binnen en buiten cirkel, in tegengestelde richting rond een op Rudolf Hess gelijkende pop liepen. 

Het klinkt ongeloofwaardig maar dit is een geschiedkundig feit. 

Wilde de Britse geheime dienst de onderhandelingen tussen de Britse en Duitse vredesbeweging 

saboteren en lokten ze daarom Hess naar Engeland om daarna voorgoed af te rekenen met de vredes 

plannen? 

 

Een ander vreemd feit is dat de Engelse schrijfster Katharine Burdekin, onder het pseudoniem, 

Murray Constantine, in 1927 een roman publiceerde genaamd “Swastika Nights”, die gaat over het 



duizend jarig rijk van de Nazi’s, een “wat als” roman waarin de Nazi’s de oorlog winnen en welke 

gevolgen dat heeft voor de wereld. Het meest opvallende aan deze roman is het feit dat de vlucht 

van een zekere Von Hess, vanuit Nazi Duitsland, naar Engeland. Verder tekende een schoolgenoot 

van Winston Churchill in 1891 op, toen Churchill 16 jaar was, dat Churchill zei: “Ik kijk verder dan jij. 

Ik kijk naar de toekomst. Dit land zal getroffen worden door een verschrikkelijke invasie, ik weet nog 

niet hoe maar ik kan je wel vertellen dat ik leiding zal hebben van de verdediging van Londen en dat 

ik Londen en Engeland voor een ramp zal behoeden.” 

Vreemde voorgevoelens of een zelf vervullende profetie? Er is blijkbaar meer tussen hemel en aarde 

dan wij gewone stervelingen kunnen bevatten. 

 

Als ik deze hele geschiedenis overzie dan bekruipt me toch het gevoel dat als Hess en de Engelse 

vredesbeweging waren geslaagd in hun pogingen een vrede te bewerkstelligen tussen Engeland en 

Duitsland, er wellicht miljoenen mensen levens gespaard hadden kunnen worden.  

De Nazi’s waren nog niet begonnen met hun industriële Endlösung en wellicht waren er andere 

oplossingen gevonden voor het probleem dat de Nazi’s met de Joden hadden, zoals bijv. een 

verbanning naar Madagaskar of Palestina. Ook niet goed te praten natuurlijk, maar beter dan 

genocide. Ook waren miljoenen andere mensen waarschijnlijk niet omgekomen tijdens de vele 

gevechten en bombardementen of door honger en verwaarlozing. Het is een feit dat het overgrote 

deel van de slachtoffers van WO2 na 1941 zijn gevallen. Aan de andere kant had Duitsland natuurlijk 

gewoon operatie Barbarossa doorgezet en waren er waarschijnlijk nog veel meer Russen slachtoffer 

geworden van de Duitse drang naar “lebensraum”. 

Duitsland is nu nog steeds het sterkste land van Europa en nog steeds een van de grootste 

economieën van de wereld en we leven in een, al door de Nazi’s voorgestelde, door Duitsland 

gedomineerde Europese Unie, waarin democratie in feite ook niet meer zoveel voorstelt. Dus wat 

zijn we per saldo opgeschoten met WO2? Ik vrees zeer weinig. De enigen die voordeel hadden bij de 

oorlog waren de Amerikanen die na de oorlog de grootste militaire en economische wereldmacht 

werden en wellicht was het Churchill die met zijn Amerikaanse achtergrond de overdracht van de 

sleutels van het Britse rijk liever aan de Amerikanen dan de Duitsers gunde. Een overdracht die 

tientallen miljoenen mensen het leven kostte maar misschien toch onvermijdelijk de beste oplossing 

was of hadden wij als Nederlanders, onder een verlichte Duitse dictatuur in een door Duitsland 

gedomineerd Europa, ook een goed leven kunnen hebben?  

Tot de dag van vandaag is de Hess affaire nog niet opgehelderd. Lag de hele Hess affaire te gevoelig 

omdat daar uit bleek dat Churchill de oorlog onnodig heeft gerekt en de levens van miljoenen 

mensen opofferde om te redden wat er te redden viel van het Britse rijk? 

 

Hoofdstuk 6 

Het Grote Werk. De Vrijmetselarij en Transhumanisme 

 

Natuurlijk blijft het voor een niet Vrijmetselaar gissen wat nu de daadwerkelijke filosofie en 

doelstellingen van de Vrijmetselarij zijn aangezien de Vrijmetselarij een zeer geheimzinnige 

organisatie is. Het onderstaande is dan ook een beknopte samenvatting van hetgeen wel bekend is, 

aangevuld met een eigen interpretatie van de verhalen over de Vrijmetselarij. 

 



Misschien is het feit, dat de Vrijmetselarij er al eeuwen in slaagt, buiten de publiciteit te blijven, haar 

grootste prestatie. Sinds het boek van Dan Brown, “De Da Vinci code”, is er wel enige aandacht maar 

toch kan je die aandacht niet al te serieus nemen. Het speelt zich een beetje af in een soort 

schemergebied dat we niet al te serieus nemen.  

Het beste voorbeeld daarvan is de V.S. De staatsvorm die daar nu bestaat en die na de 

onafhankelijkheids strijdt tegen de Britten ontstond, is geheel en al op het conto van Vrijmetselaars 

te schrijven. Toch is het de Vrijmetselaars gelukt zich voor te doen als vrome Christenen en het hele 

Vrijmetselaars gebeuren op de achtergrond te positioneren. In de V.S. kan je op dit moment geen 

president worden zonder dat je Christen bent of je tenminste, wat in de meeste gevallen zo zal zijn, 

voordoet als Christen. 

 

“Founding Fathers”, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams en 

Thomas Paine waren allemaal Vrijmetselaars en de eerste steen van het Amerikaanse Witte Huis in 

Washington werd daar tijdens een Vrijmetselaars ceremonie gelegd. 14 presidenten van de V.S. 

waren of zijn Vrijmetselaar. De stad Washington zit qua architectuur, symboliek en opzet vol met 

verwijzingen naar de Vrijmetselarij en hetgeen zij geloven. En dan is er natuurlijk nog het 1 dollar 

biljet waarop je o.a. de piramide zonder kap ziet, met daarboven het “alziende” oog of het oog van 

Horus en onder de piramide staat in het Latijn: Nieuwe Orde Der Tijden. De piramide zonder kap 

verwijst o.a. naar het Vrijmetselaar verhaal over de tempel van Salomo. De grootmeester van de 

Vrijmetselaars en architect van de tempel van Salomo, Harim Abiff, werd volgens dit verhaal 

vermoord waardoor zijn kennis verloren ging. 

 

 

 

Het Vrijmetselaars geloof komt voort uit de orde van de Tempeliers. De Tempeliers waren de eerste 

bankiers ter wereld en ze hadden tijdens hun verblijf in Jeruzalem en het Midden Oosten een zekere 

kennis opgedaan die lijnrecht inging tegen hetgeen gepredikt werd door de Katholieke kerk. Door 

deze kennis en hun rijkdommen werden de Tempeliers een gevaar voor de Katholieke kerk en 

werden ze uiteindelijk vervolgd en vermoord. Een deel van de Tempeliers wist te vluchten naar 

Schotland en daaruit ontstond de Vrijmetselarij. Vrijmetselaars waren voor een deel mensen die 

anders over het leven en geloven dachten en daar niet vrijuit over konden praten, uit angst voor 

vervolging door de Katholieke kerk. Misschien dat ze daarom ook zo geheimzinnig deden. Begrijpelijk 

natuurlijk maar het probleem is dat de vrijmetselarij door de eeuwen heen enorm machtig werd en 

veel vrijmetselaars op hoge posities terecht kwamen. De verdachtmaking van samenzwering en 

vriendjespolitiek is dan natuurlijk nooit ver weg. Dat laatste bleek onlangs in Engeland (Operation 

Tiberius) toen aan het licht kwam dat criminele Vrijmetselaars samenwerkten met corrupte 

Vrijmetselaars bij justitie en politie. Ook bij de recente pedo schandalen in Engeland lijkt de 

vriendjespolitiek van de Vrijmetselarij een rol te spelen. Misschien is vriendjespolitiek een begrijpelijk 

fenomeen dat algemeen voorkomt maar het probleem is denk ik dat je van veel mensen wel weet 

waar hun loyaliteit ligt en dat Vrijmetselaars daar misschien niet helemaal eerlijk over zijn. Zijn 

Vrijmetselaars eerbare burgers die zich inzetten voor de maatschappij en hun eigen volk of dienen ze 

de “geheime” doelstellingen van de Vrijmetselarij? Doelstellingen die mogelijk buiten onze 

democratische orde vallen. 

 

Vrijmetselaars hebben een geloof dat weinig of niets te maken heeft met het Christelijke geloof zoals 



de Katholieken of Protestanten dat tot zich krijgen. Het Vrijmetselaar geloof is een combinatie van de 

Joodse Kabbala, het Gnosticisme en de Egyptische/Babylonische school der mysteriën. Een 

vrijmetselaar moet een aantal graden doorlopen, waardoor hij steeds weer een nieuw stukje kennis 

tot zich krijgt. Deze kennis wordt doorgegeven doormiddel van getallen, symbolen en rituelen en die 

moeten geheim blijven. Tegenwoordig zijn de vrijmetselaars wel iets opener over hun rituelen en 

doen ze niet zo moeilijk over de eerste graden maar nog steeds mogen ze officieel niet openlijk 

spreken over hetgeen zich binnen de muren van het vrijmetselaars tempel afspeelt. Het draait 

uiteindelijk allemaal om het “Grote Werk.” Dat “Grote Werk” is een soort filosofisch, geestelijk en 

politiek bouwwerk dat al eeuwen onder constructie is. Natuurlijk blijft het voor een niet 

Vrijmetselaar gissen wat nu de daadwerkelijke filosofie en doelstellingen van de Vrijmetselaarij zijn. 

 

Het doel van het “Grote Werk” is in mijn ogen het creëren van een menselijk God. Vrijmetselaars zien 

Jezus als een voorbeeld maar niet als een zoon van God. De Bijbel en de verhalen over Jezus zitten 

voor hen vol symbolen en betekenissen. Zij lezen de Bijbel heel anders dan een Christen. Zij zien de 

diepere betekenis van de verhalen. “Het Grote Werk” is een taak die de Vrijmetselaars op zich 

hebben genomen dat zich over de eeuwen uitspant en waar miljoenen Vrijmetselaars, bewust of 

onbewust aan meewerken. 

De mens moet zijn oude natuur doden en dat bedoelen de Vrijmetselaars letterlijk. Het doel is 

onafhankelijk te worden van onze menselijke natuur, van ons lichaam en van deze aarde. De 

oplossing is het uploaden of overzetten van onze geest in een computer, robot of wat voor techniek 

dan ook. 

Die oplossing is momenteel dichtbij en vanaf dat moment zal de mens zoals we die nu kennen 

uitsterven of slaaf worden van een “Goddelijke” elite. 

Dat doden van de “oude natuur” en de zoektocht naar onsterfelijkheid kennen we natuurlijk ook uit 

het Christelijk geloof. Jezus is volgens de Christenen de eerste mens die God en mens was en de dood 

overwon. Het grote verschil is natuurlijk dat Christenen zichzelf nooit als God zullen zien en letterlijk 

geloven dat ze via Jezus tot God moeten komen terwijl de Vrijmetselaars meer de symboliek zien en 

het voorbeeld van Jezus volgen om als mens zelf God en onsterfelijk te worden. Na de vruchten van 

de boom van “Kennis van Goed en Kwaad” willen ze nu ook eten van de “boom des levens” 

 

De Nieuwe Mens 

 

Die zoektocht naar onsterfelijkheid en de creatie van een menselijk God zien we ook terug bij de 

Transhumanisten. 

De Transhumanisten zijn er van overtuigd dat de menselijke evolutie leidt naar de nieuwe mens. De 

mens zal afstand doen van deze materiële wereld, van haar lichaam en voor eeuwig verder kunnen 

leven in een soort computer of als een stuk informatie dat over het internet zwerft. Een soort digitale 

geest die zichzelf kan uploaden in robots, computers, auto’s, vliegtuigen, raketten etc.  

Neem Ray Kurzweil. De goeroe van de Transhumanisten. Hij is er van overtuigd dat de techniek 

binnen nu en 30 jaar een moment van “singulariteit”bereikt. Op dat moment zijn computers net zo 

slim als mensen en hebben ze dezelfde denkkracht. Ook wordt het dan mogelijk om jezelf up te 

loaden in een computer en op die manier kunnen breinen en geesten aan elkaar worden gekoppeld. 

 

Dat lijkt allemaal leuk en aardig maar wat betekent dat voor de mens, de homo sapiens, zoals wij die 

nu kennen? Natuurlijk is het menselijk lichaam, doormiddel van brillen, gehoorapparaten en 



hartimplantaten etc. al verbonden met de techniek maar onlangs zagen we al enige onrust ontstaan 

toen de Google bril op de markt werd gebracht. Velen van ons voelden op dat moment dat er een 

soort grens werd overschreden. Ten eerste de grens van de privacy. Wat nam die bril allemaal op en 

wie keek er allemaal mee? Ten tweede waren de Google bril eigenaren in een klap een stuk slimmer 

dankzij het feit dat ze continu verbonden waren met het internet, waardoor ze toegang hadden tot 

de kennis van de wereld. Kon je vroeger nog indruk op je vrienden maken met je algemene kennis, bij 

een Google bril eigenaar zou je altijd in het niet vallen en iedere kennis battle verliezen.  

 

 

 

Stel je nu eens voor dat er binnen enkele decennia een elite bestaat wiens lichaam en brein continu 

zijn verbonden met internet en hun lichaamsdelen, die niet meer zo goed werken, kunnen laten 

uitprinten in een biologische 3d printer en daarmee min of meer onsterfelijk zijn geworden. 

Wat voor implicaties heeft een dergelijke ontwikkeling voor de wereld, voor de mens en haar plaats 

in dit universum. De belangrijkste vraag is misschien wel: willen we überhaupt wel dat de techniek de 

mens onsterfelijk maakt. Wat zal de invloed op de menselijke psyche zijn en wordt het leven niet 

ongelofelijk waardeloos en saai? 

Ik ben er van overtuigd dat we nu de discussie in de samenleving moeten gaan voeren of we wel in 

een dergelijke wereld willen leven. Is de homo sapiens het redden waard of moeten we meegaan in 

de onvermijdelijke vooruitgang van de techniek en het uitsterven van de homo sapiens als een 

nieuwe stap in de evolutie van het bewustzijn op deze aarde zien? 

 

Misschien is de overgang naar een nieuwe menssoort wel noodzakelijk voor het voortbestaan van 

ons bewustzijn op aarde. De inslag van een komeet zou al het leven op aarde kunnen vernietigen 

maar als ons bewustzijn dan in een computer of iets dergelijks zou zitten dan maken we een grote 

kans een dergelijke ramp te overleven (mits aangesloten op een ondergrondse energiebron). Het feit 

dat onze elite zich bezighoudt met dergelijke ramp scenario’s is niet alleen logisch maar ook 

aantoonbaar. Kijk maar eens naar het vliegveld van Denver in de V.S. en wat daar allemaal aan de 

hand is. De nieuwe luchthaven werd in 1995 opgeleverd maar niemand zag er eigenlijk het nut van in 

en deze luchthaven is ook nog eens de grootste van de V.S. terwijl Denver op nr. 26 van grootste 

steden in de V.S staat. Op de luchthaven zijn talloze verwijzingen naar de Vrijmetselarij en een 

muurschildering die verwijst naar een grote ramp. Daarnaast zijn er op het vliegveld allerlei 

ondergrondse bunkers en tunnels gebouwd waarvan het doel en de noodzaak niet duidelijk zijn. Naar 

mijn mening is deze luchthaven bedoeld om in tijden van nood de elite bij elkaar te kunnen brengen 

zodat ze daar onder de grond kunnen schuilen.  

 

 

 

De Bolsjewisten wilden in het begin van de vorige eeuw al een Godmens creëren. De “Godbouwers” 

werden ze genoemd. Een groep Russische intellectuelen (o.a. Maksim Gorki) die geloofden dat de 

dood verslagen kon worden dankzij de macht van de wetenschap. De geschiedenis leert ons dat 

dergelijke idealen vaak stuklopen en het is toch enorm cynisch te noemen dat deze Bolsjewisten op 

zoek waren naar onsterfelijkheid maar dat het Bolsjewisme uiteindelijk tientallen miljoenen mensen 

het leven kostte… 



Hoofdstuk 7 

Moeten we een Bonobo worden? 

 

“Misschien wil onze Westerse elite ons wel veranderen in Bonobo apen.” Deze gedachte kwam bij 

me op na het lezen van “War, what is it good for” een boek van Ian Morris. Ik zal het je uitleggen. 

 

Het boek van Morris gaat over de lange geschiedenis van oorlog en geweld, de ontwikkeling van 

wapens en oorlogvoeren en de manier waarop overheden macht uit oefenen over mensen en het 

geweld tussen mensen beteugelen. Zijn conclusie is dat oorlog goed is voor mensen en er uiteindelijk 

voor heeft gezorgd dat de ontwikkeling van de mens in een stroomversnelling is gekomen. Een 

“productieve” oorlog zorgt er voor dat de mensheid een stap vooruit zet. Misschien onbedoeld, is het 

boek ook een soort instructie voor overheden op welke wijze ze het volk het best onder de knoet 

kunnen houden. 

 

In een van de hoofdstukken gaat hij in op het ontstaan van geweld en waarom een dier soort voor de 

optie van geweld zou kunnen kiezen. Wij hebben voor 99% dezelfde genen als Chimpansees. Een 

Chimpansee is net als ons een primaat die in een groep leeft en gewelddadig is tegenover andere 

Chimpansee leden en groepen. Het Chimpansee leven draait om status en de vraag wie het alfa 

mannetje is. Dat mannetje staat in hoog aanzien bij de vrouwen en kan zijn zaad bij hen rijkelijk 

verspreiden. Die manier van leven zorgt dus voor veel conflicten met concurrerende mannetjes. In 

een later stadium deed de romantiek haar intrede en gingen chimpansee achtigen stelletjes vormen. 

Een intelligente afsplitsing van die aapsoort werd de homo sapiens en die homo sapiens ging in 

plaats van rondtrekken en jagen, aan landbouw en veeteelt doen en zich vestigen in een vaste 

omgeving. Het begrip eigendom en bezit van land deed haar intrede. Het eigen bezit, de vrouw, het 

land en de kinderen moesten verdedigd worden. Daarvoor hadden mannen geen flauw benul wie 

hun kinderen waren. Vrouwen hadden seks met meerdere partners en kinderen werden door de 

groep opgevoed. Om dat bezit, vrouwen en kinderen verdedigd moesten worden nam het geweld 

meer en meer toe. 

We zijn dus te vergelijken met de gewelddadige chimpansees. Geweld is een succesvolle manier om 

aan de top van de voedsel keten te komen maar er is en was ook nog een andere weg die veel 

minder navolging heeft gekregen. 

 

De Bonobo apen, een dwerg chimpansee, die genetisch net zo dicht bij ons staat, hebben geweld 

afgezworen en gaan uit van het principe “make love, not war.” Ze eten voornamelijk fruit, bladeren, 

honing en eieren. Het zijn dus echte snoepers, want hun dieet bestaat voor een groot deel uit suiker. 

Wanneer zich tussen Bonobo apen of tussen groepen bonobo apen een conflict dreigt voor te doen, 

lossen ze die problemen op met seks. Het leven van bonobo apen is een aaneenschakeling van 

orgieën, waarin alles en iedereen met elkaar seks heeft. Wat opvalt in de Bonobo samenleving is dat 

moedersjongetjes, de beste vrouwtjes krijgen. De Bonobo’s zijn een sterk gefeminiseerde 

samenleving waar de mannetjes nogal verwijfd zijn. Een heel andere leefstijl dus dan die van de 

chimpansees die ook veel meer vlees eten. 

 

 

 



We weten dat overheden naar manieren zoeken om mensen te controleren. Als complot denker ben 

ik er van overtuigd dat de westerse elite streeft naar een wereld waarin zaken als ras, religie, 

nationaliteit en sekse geen rol meer spelen. Dat klinkt misschien verstandig, want als mensen niet 

meer zoveel waarde zouden hechten aan die zaken dan zou een wereld zonder oorlog waarschijnlijk 

een stuk dichterbij zijn. Er is echter een probleem. De mens zou zijn vrijheid ook moeten opgeven. Nu 

bestaat er nog diversiteit van cultuur en achtergrond maar als de controlefreaks van de Nieuwe 

Wereld Orde het voor het zeggen krijgen dan veranderd de wereld in een grote vrijhandelszone met 

een soort veramerikaniseerde cultuur, waarin multi nationals het voor het zeggen hebben. Een 

wereld vol lichtbruin getinte mensen die onder invloed van medicijnen en virtual reality een 

gecontroleerd leven leiden. We veranderen in gelukkige zombies zonder vrijheid. In zekere zin 

verliezen we ons bewustzijn, want het lijden van de mens is een onderdeel van ons bewustzijn. 

Eigenlijk is het een soort omgekeerd paradijs verhaal. De mens wordt naar het paradijs geleid maar 

moet dan wel afstand doen van zijn bewustzijn en vrijheid. 

 

H.G. Wells, de bekende science fiction schrijver, die o.a. lid was van de Fabian society, was er van 

overtuigd dat een intelligente minderheid de evolutie van de mens in goede banen moet leiden. Hij 

was onderdeel van een grote groep binnen de Westerse elite die een sociaal darwinistische kijk op 

het leven hadden en in het begin van de vorige eeuw allerlei plannetjes maakten waar Hitler en Stalin 

later mee aan de loop gingen. 

Is het toevallig dat de opkomst van de vrije seks, de multi culturele samenleving, de drugscultuur, het 

feminisme en de porno industrie ontstond na de ontdekking van de Bonobo’s? Waarschijnlijk wel, 

maar het is wel een leuke samenloop van omstandigheden en de vergelijking tussen de moderne 

mens en de Bonobo is vaak treffend. 

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd voor het eerst het onderscheid in gedrag ontdekt tussen de 

Chimpansees en de Bonobo’s. De wereldmachten stonden destijds lijnrecht tegenover elkaar en een 

kernoorlog leek een realistische optie. Kan het misschien zo zijn dat het voorbeeld van de bonobo’s 

bepaalde machtige mensen aan het denken heeft gezet en dat ze toen begonnen zijn met het 

implementeren van vrije seks, porno, drugs, feminisme, feminisering van de man en de multi 

culturele samenleving? De Bonoboficatie van de samenleving. Als iedereen maar seks met elkaar 

heeft en als vrouwen maar mannen worden en omgekeerd en het alfa denken maar aan de kant 

wordt gezet dan komt alles wel goed. De Bonobo filosofie “make love not war” deed haar intrede in 

de samenleving en beetje bij beetje zie je steeds meer Bonobo elementen haar intrede doen in 

vooral de Westerse samenleving. 

 

Wat wellicht ook nog een rol speelt is het feit dat veel westerse mensen besluiten om geen of minder 

vlees te eten en dat we sinds de jaren 50 van de vorige eeuw, ook steeds meer geraffineerde suiker 

en andere suikers, zoals koolhydraten, zijn gaan gebruiken in ons dieet. Het dieet van de mens is dus 

ook meer en meer in een Bonobo dieet veranderd.  

Tot nu toe heeft de Bonobo tactiek, buiten enkele rijke westerse landen, weinig navolging gekregen 

maar zoals we weten zijn wij hier in het Westen het proeflaboratorium voor de rest van de wereld. 

 

Is het erg dat we misschien langzamerhand in Bonobo’s veranderen? Op het eerste gezicht zou je 

misschien denken dat een wereld vol vegetariërs die aan vrije seks doen en geen oorlog voeren toch 

aardig aantrekkelijk klinkt. Het grote probleem van een samenleving die minder Chimpansee en meer 

Bonobo wordt is denk ik dat de mens, door het verlies van haar slechte kanten ook haar positieve 



kanten kwijt raakt. De inventiviteit van de mens komt vooral voort uit de concurrentie strijdt tussen 

alfa mannetjes en de tegenslagen die de mens te verwerken krijgt door dood, honger, ziekte, 

natuurrampen en koud of warm weer hebben er voor gezorgd dat de mens inventiever, intelligenter 

en socialer werd. We staan voor een dilemma, namelijk, dat een wereld zonder ellende ook een 

wereld zonder vrijheid lijkt te zijn… 

 

Dat dilemma komt ook naar voren in de eeuwige vraag die veel atheïsten stellen: “als God bestaat, 

hoe zit het dan met Auschwitz?” In een theoretische wereld waarin ieder mens vrije keuzes kan 

maken en alles een kwestie van oorzaak en gevolg is, kan een God figuur niet ingrijpen omdat we dan 

onze vrijheid kwijt raken. Ik ben er van overtuigd dat onze elite een menselijke God wil creëren en 

dat die God of Goden zo ver gaan in het redden van de mensheid dat ze er voor gaan zorgen dat de 

mens zoals wij die nu nog kennen in de nabije toekomst niet meer bestaat maar is vervangen door de 

homo sapiens 101. 

 

Hoofdstuk 8 

De genocide rangorde 

 

Zoals we weten draait deze wereld om macht en geld en zijn het de westerse machten die 

momenteel aan de touwtjes trekken. Die macht vertaalt zich niet alleen op militair of economisch 

gebied maar ook op het gebied van media, kunst, muziek en cultuur in het algemeen. Een treffend 

voorbeeld is onze wereld kaart. Bovenaan staan de wereldmachten, die qua landmassa, buiten 

proportioneel groot zijn en onderaan, proportioneel gezien veel kleiner, de rest, terwijl onze aardbol 

natuurlijk geen onder of boven heeft. Je zou net zo goed de kaart om kunnen draaien. Mercator, de 

maker van de kaart die wij nu allemaal kennen, wilde zijn kaart geschikt maken voor de zeevaart en 

kompassen en daarom waren de gebieden dichter bij de polen veel groter dan in het echt. Het feit 

dat we deze kaart nog steeds gebruiken zegt misschien toch iets over de manier waarop we naar de 

Eerste, Tweede en Derde wereld kijken. We leven nu eenmaal in een wereld vol rangorden. 

Zelfs op het gebied van genocide is er een rangorde. 

 

 

 

Genocide is een woord dat werd uitgevonden door de Poolse Jood, Raphael Lemkin, die de term 

tijdens de Tweede Wereld Oorlog bedacht om enige juridische waarde te geven aan het begrip massa 

moord. Zoals Stalin al zei “de dood van een mens is een tragedie maar de dood van een miljoen 

mensen is een statistisch gegeven” 

Na de genocide op de Joden tijdens WO2 door de Nazi’s, die natuurlijk weer een aparte naam moest 

krijgen, namelijk de Holocaust en de genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste Wereld Oorlog door 

de Turken, zijn er nog diverse genocides geweest, zoals de genocide tijdens de burgeroorlog in 

Rwanda, de genocide in Cambodja door de Rode Khmer en de genocide op zo’n half miljoen 

communisten in Indonesië tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Wat opvalt is natuurlijk het verschil in aandacht dat genocides krijgen. Hoe komt dat eigenlijk? 

 

Ten eerste schijnt de wereld zo cynisch in elkaar te zitten dat het ene leven meer waard lijkt te zijn 



dan het andere. Aan de top van de rangorde schijnt de blanke westerling te staan en onderaan 

bungelt, vermoed ik, ergens de zwarte Afrikaan. We kunnen daar denk ik tegenwoordig nog wel een 

rangorde in aanbrengen. Aan de top van de blanke westerlingen, staat de blanke westerse Jood. Die 

blanke Joden waren voor de Tweede Wereld Oorlog niet zo populair maar sinds de genocide op de 

Joden door de Nazi’s en duizenden boeken, documentaires en films over die genocide later, is de 

westerse mens deelgenoot geworden van een soort schuldgevoel over de genocide op de Joden en 

als gevolg daarvan hebben de Joden een min of meer heilige status gekregen in het westen. 

Een goed voorbeeld daarvan waren de recente aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo en de 

supermarkt. Een groot deel van de slachtoffers was van Joodse komaf. Ongeveer tegelijkertijd 

werden er 2000 Nigerianen vermoord door Boko Haram. Het mag duidelijk zijn dat die laatste groep 

er bekaaid van af kwam in de media. Natuurlijk heeft dat ook te maken met een soort “ver van mijn 

bed show” gevoel. Iets wat dicht bij ons staat komt natuurlijk veel harder binnen. 

Een ander aspect is de media. Stel je voor dat er geen beelden waren geweest van bijv. 9/11? Zou die 

gebeurtenis dan net zo’n diepe indruk op ons hebben gemaakt als het toen deed? Zouden 3000 

doden door een aanslag in Buenos Aires net zoveel indruk maken als 3000 doden in New York? Ik 

vermoed van niet. De moderne mens is haar leven lang geconditioneerd met Amerikaanse films en 

muziek en daardoor is hun cultuur en hun leven ook een deel van ons leven geworden. 

 

 

 

Het leven van een niet westerling is zo ie zo minder waard. Vooral in landen als China, Rusland en 

India zien we dat terug. Er heerst daar een soort gelatenheid en het individu is daar zo ie zo 

ondergeschikt aan de belangen van de staat. In feite komt het hier op neer dat die mensen zichzelf 

ook gewoon minder belangrijk vinden dan wij hier in het westen. Dat vertaalt zich ook in aandacht 

voor genocides. Een ander heel belangrijk aspect is denk ik het feit dat de westerse media dominant 

is in deze wereld en dat Hollywood gedomineerd wordt door Amerikanen van Joodse komaf. Dat 

laatste mag je eigenlijk sinds de Tweede Wereld Oorlog niet meer zeggen maar het is feitelijk juist 

dus waarom zouden we om de hete brij heen draaien? (Joel Stein noemt man en paard in zijn artikel 

“How Jewish is Hollywood”) Ik kan me voorstellen dat Joden hun kant van het verhaal extra 

belichten. Dat zou, denk ik, niet anders zijn als Hollywood beheerst zou worden door Armeniërs. Dan 

hadden we waarschijnlijk al honderden films over de Armeense genocide gezien. 

Daarnaast is het een feit dat Joden in de media, vooral in de V.S., ook een flink potje meespelen (zie 

“Jews in the American media”) en daardoor zal er ook zo disproportioneel veel aandacht zijn voor de 

genocide op de Joden. Verder staat het natuurlijk buiten kijf dat die genocide ook is gebruikt voor de 

belangen van de staat Israel. Zo laat de Israëlische president, Netanyahu, geen kans onbenut om die 

genocide er met de haren bij te slepen.  

Laten we eens kijken naar de verschillende genocides, het aantal slachtoffers en de aandacht die de 

bewuste genocide in de media kreeg.  

 

De Kongo 

De Kongo was een kolonie van België. De Belgen regeerden met harde hand om de Kongolezen 

zoveel mogelijk grondstoffen te laten delven. Dat resulteerde tussen 1885 en 1905 tot een enorm 

aantal doden. Schattingen lopen uiteen van 5 miljoen tot 22 miljoen slachtoffers. Historici kunnen 

door gebrek aan informatie niet verder komen dan wilde schattingen en houden het aantal 

slachtoffers op 10 miljoen. 



 

Aantal films over genocide Kongo: 45.500 resultaten Youtube. 9 resultaten bij Amazon. 

Aantal boeken: 1811 resultaten bij Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) genocide Kongo belgium 422.000 hits 

Genocide media score: 469.320 Doden/media ratio: 469.320 gedeeld door 10 miljoen= 0,04 

 

WW2 genocide op de Joden 

De vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereld Oorlog door Nazi Duitsland. De Nazi’s zagen de 

Joden als untermenschen, communisten en vijanden van Duitsland. De Nazi’s waren tussen 1933 en 

1945 aan het bewind en het aantal vermoorde Joden zou liggen tussen de 4,1 miljoen en 26 miljoen. 

De meeste historici zijn het er over eens dat het aantal slachtoffers rond de 5 miljoen zou liggen. 

Aantal films over holocaust: 754.000 resultaten Youtube. 1037 films bij Amazon.  

Aantal boeken: 22.228 resultaten bij Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) Holocaust 53.300.000 

Genocide media score: 54.077.265 Doden/media ratio: 54.077.265 gedeeld door 5 miljoen= 10,8 

 

 

WW1 genocide op de Armenen 

In 1915, tijdens de Eerste Wereld Oorlog zagen enkele hooggeplaatste Turken hun kans waar om van 

de christelijke Armenen af te komen, die als een soort vijfde colonne binnen Turkije werden gezien. 

Vele slachtpartijen en honger/doden marsen resulteerden uiteindelijk in het geschatte aantal 

slachtoffers van 300.000 tot 1.500.000 slachtoffers. Historici houden het op zo’n miljoen slachtoffers. 

Aantal films over Armeense genocide: 76.500 resultaten Youtube. 27 films bij Amazon. 

Aantal boeken: 3.183 resultaten bij Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) Armenian genocide 1.980.000 

Genocide media score: 2.059.710 Doden/media ratio: 2.059.710 gedeeld door 1 miljoen= 2,06 

 

WW2 Japanse Oorlogsmisdaden  

Tussen 1937 en 1945 voerden de Japanners een waar schrik bewind in Oost Azië. Vooral de Chinezen 

waren daar de dupe van. Zij kwamen in groten getale om door executies, medische en chemische 

experimenten, ander soortige martelingen, uitputting en honger. Het geschatte aantal slachtoffers 

ligt tussen de 3.000.000 en 10.000.000. Historici schatten het aantal rond de 6.000.000 

Aantal films Japanse oorlogs misdaden: 62.500 hits op Youtube. 65 films bij Amazon. 

Aantal boeken: 1.119 resultaten bij Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) Japanese war crimes 23.700.000 

Genocide media score: 23.763.684 Doden/media ratio: 23.763.684 gedeeld door 6.000.000= 3,96 

 

Genocide Rwanda 

Tijdens een burgeroorlog in Rwanda tussen Hutsi’s en Tutsi’s werden tussen de 500.000 en 1 miljoen 

mensen vermoord. Het is nog steeds onduidelijk wie nu de grootste aanstichters en de grootste 

slachtoffers waren. Historici houden het aantal slachtoffers op 675.000 

Aantal films over de genocide in Rwanda: 38.700 hits op Youtube. 41 films bij Amazon. 

Aantal boeken: 5233 resultaten bij Amazon 

Aantal hits Google: (zoektermen) Rwanda genocide 1.720.000  

Genocide media score: 1.769.974 Doden/media ratio: 1.769.974 gedeeld door 675.000=2,6 



 

Cambodja 

Tussen 1975 en 1979 oefende de communistische verzetsbeweging de Rode Khmer een waar 

schrikbewind uit over Cambodja. De Rode Khmer verafschuwde intellectuelen en het stadsleven en 

zagen het simpele boerenleven als het ideaal. Tussen de 1 en 3 miljoen mensen werden vermoord. 

Historici houden het op zo’n 1,7 miljoen slachtoffers. 

Aantal films over genocide Cambodja: 18.800 hits op Youtube. 6 films op Amazon. 

Aantal boeken: 786 resultaten bij Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) Cambodian genocide 291.000 

Genocide media score: 310.592 Doden/media ratio: 310.592 gedeeld door 1,7 miljoen=0,18 

 

Oekraïne 

Tussen 1933 en 1937 werden de Oekrainers door het Sovjet bestuur bewust uitgehongerd. De 

schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 2,4 miljoen tot 7,5 miljoen. Deze genocide 

ging de geschiedenis in als de Holodomor. Historici zijn het er niet over eens en daarom houden we 

het op gemiddeld 5 miljoen doden. 

Aantal films over Holodomor: 16.600 hits op youtube. 2 films op Amazon. 

Aantal boeken: 64 resultaten Amazon. 

Aantal hits Google: (zoektermen) holodomor 423.000 

Genocide media score: 439.666 Doden/media ratio: 439.666 gedeeld door 5 miljoen=0,09 

 

Wat kunnen we uit deze informatie opmaken? Zoals te verwachten viel steekt de Holocaust met kop 

en schouders boven alle genocides uit. Per dode krijgt de Holocaust 10,8 hits in de media. Dik 2 keer 

zoveel als de nr. twee Japan en 270 keer zoveel als de nr. 7 Kongo. 

 

De genocide top 7 

De Holocaust 10,8 (5miljoen doden) 

De genocide door de Japanners 4,0 (6miljoen doden) 

Genocide Rwanda 2,6 (675.000 doden) 

Genocide Armeniërs 2,1 (1miljoen doden) 

Genocide Cambodja 0,2 (1,7miljoen doden) 

Holodomor/Oekraïne 0,1 (5miljoen doden) 

Genocide Kongo 0,04 (10miljoen doden) 

 

Als je die lijst ziet dan kan je tot de volgende conclusies komen. Dat de moord op een 

bevolkingsgroep, de Joden, die nu veel in de melk hebben te brokkelen, door een vijand van de 

geallieerden, de meeste aandacht krijgt en dat de wandaden van een andere vijand van de 

geallieerden, de Japanners, op de tweede plaats komen. Onder die miljoenen slachtoffers van de 

Japanse oorlogsmisdaden zaten ook zo’n 70.000 geallieerden en er vielen nog eens 1 miljoen 

slachtoffers tijdens gevechtshandelingen met de Duitsers en Japanners en dat verklaart misschien de 

aandacht. De huidige machthebbers zijn dus in staat om hun visie op de wereldgeschiedenis het 

beste in de markt te zetten. 

 

Een andere conclusie is dat de meest recente genocide ook veel aandacht krijgt, ondanks dat het om 

Afrikanen gaat. Blijkbaar heeft de toename van de connectiviteit van de mens en de toegang tot 



telefoon, video, radio en later internet er voor gezorgd dat zelfs een Afrikaanse genocide veel 

aandacht kan krijgen. Misschien heeft het schuldgevoel, dat algemeen aanwezig is in het westen met 

betrekking tot Afrika en de aanwezigheid van honderden NGO’s, ook nog wel te maken met de 

aandacht voor Rwanda. 

 

Verder kan je stellen dat het Sovjet regime er goed in is geslaagd om de uithongering van de 

Oekrainers en andere Sovjet misdaden buiten de media te houden. Nu is er nog steeds weinig 

aandacht voor de misdaden tegen de Oost Europeanen en Russen. De Russen waren de vijand na de 

Tweede Wereld Oorlog en de V.S. had er weinig belang bij om de Oost Europeanen neer te zetten als 

slachtoffers of overwinnaars. 

 

Ook is het misschien logisch dat de oudste en slechts gedocumenteerde genocide uit dit rijtje, de 

genocide in Kongo, ook de minste media aandacht kreeg. Toch is het opvallend dat een genocide die 

15 jaar later plaats vond, die op de Armeniërs, wel relatief veel aandacht krijgt. Misschien heeft dat 

meer te maken met de gelatenheid van de Congolezen of het feit dat ze al decennia lang in een 

onstabiel land leven. De veel beter opgeleide en blanke Armeniërs weten hun leed blijkbaar toch 

beter onder de aandacht te brengen. 

 

Dan kan je nog concluderen dat de moord op 1,7 miljoen mensen in Cambodja eind jaren 70 bijna 10 

keer zo weinig aandacht krijgt als de moord op 1 miljoen christenen in Turkije 65 jaar eerder. Zou dat 

misschien te maken hebben met de acceptatie van je lot binnen het Boeddhisme, het feit dat 

Oosterse mensen zich meer lijken te schikken in hetgeen hun wordt toebedeeld in het leven. Binnen 

de Oosterse filosofie speelt de moordenaar een rol die, vanuit karma en reïncarnatie, onlosmakelijk 

verbonden is met het lot van het slachtoffer, beiden zijn ze acteurs op het eeuwige toneel van actie 

en reactie. Je kunt natuurlijk ook gewoon stellen dat Cambodjanen op media gebied weinig in de 

melk te brokkelen hebben in deze wereld.  

 

Misschien is het mooiste voorbeeld van een vergeten genocide nog wel de moord op miljoenen 

Duitsers na de Tweede Wereld Oorlog. Je ziet dan dat “boontje komt om zijn loontje” en “de 

overwinnaars schrijven de geschiedenis” een rol gaan spelen. Na de Tweede Wereld Oorlog werden 

zo’n 12 miljoen Duitsers verdreven uit gebieden die onder Sovjet toezicht stonden en daarbij zouden 

volgens, de Duitse regering en het Duitse rode kruis, zo’n 2 miljoen Duitsers zijn omgekomen. Deze 

gebeurtenis krijgt een Doden/Media ratio van 0,4. Een bijna vergeten geschiedenis, die eens te meer 

aantoont dat de geschiedenis leert dat het ene leven meer waard is dan het andere en dat een 

vermoorde Duitser vlak na de Tweede Wereld Oorlog ongeveer evenveel waard is als een vermoorde 

Cambodjaan. 

 

Hoofdstuk 9 

Het grote schaakbord 

 

Als je de problemen op deze wereld onder ogen ziet dan valt er eigenlijk maar een simpele conclusie 

te trekken: het overgrote deel van alle problemen komt voort uit de machtstrijd tussen de V.S. en 

Rusland. Je kan er nog zoveel complottheorieën tegenaan gooien als je maar wil maar uiteindelijk 



komt het er toch op neer dat bijna alle conflicten, sinds de Tweede Wereldoorlog, voortvloeien uit 

die machtsstrijd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel kleinere partijen, die in de marge van dit 

conflict, strijden om de kruimels die van de tafel vallen en gebruik maken van de zwakheden van de 

V.S of Rusland. Het gaat uiteindelijk om niets meer of minder dan controle over de belangrijkste 

handelsroutes, de belangrijkste olie- en gasleidingen en de gebieden met de meeste grondstoffen. 

 

Het moet de elite van de V.S. en Rusland, zo rond 1943, zijn gaan dagen dat ze toch in een wel heel 

unieke positie zaten om de baas van deze wereld te worden. De toenmalige baas, Engeland, was 

uitgespeeld en stelde in feite niets voor zonder de V.S. en Duitsland had een greep naar de macht 

gedaan maar slaagde daar niet in omdat ze op twee fronten moest vechten en gegokt had op een 

vrede met Engeland. 

Het werd duidelijk dat de wereld verdeeld zou worden tussen de V.S. en Rusland. De Tweede Wereld 

Oorlog was nog niet afgelopen of de strijd tegen de Russen was begonnen. De Nazi’s die het ene 

moment nog de vijand waren, werden nu de bondgenoot in de strijd tegen het Bolsjewisme en de 

Russen. In diverse conferenties tussen Stalin, Roosevelt en Churchill was de wereld al verdeeld en 

ging Stalin er als overwinnaar met zowat heel Oost-Europa vandoor. De V.S. gaf Rusland nog wel 

even een schot voor de boeg met de atoombommen op Japan, waarmee ze het strategische 

belangrijke Japan konden veilig stellen. In de decennia daarna barstte een machtsstrijd tussen de 

Russen en de V.S. los, die tot uiting kwam in o.a. Korea, Vietnam, Cuba, Afghanistan en allerlei landen 

op deze wereld die ook maar dreigden communistisch te worden en bondgenoot van Rusland. 

Landen in Midden- en Zuid-Amerika die een democratisch gekozen linkse regering kregen en neigden 

naar een bondgenootschap met de Sovjet-Unie, werden door middel van rechtse terreurbewegingen 

op andere gedachten gebracht, waarna er meestal een dictator aan de macht werd geholpen die de 

V.S. goed gezind was. 

 

Ook in het Midden-Oosten en Centraal-Azië zagen en zien we die machtsstrijd tussen de Russen en 

de V.S. weer terug komen.  

Zbigniew Brzezinski heeft het in zijn boek “The grand chessboard” allemaal heel simpel uitgelegd. Zijn 

boek zou verplichte kost moeten zijn voor iedere politicus en journalist omdat het heel duidelijk de 

geo-politieke situatie route uitlegt naar de problemen waar we heden en dage tegen aan lopen. 

Volgens Brzezinski is het simpel. De V.S. wil sinds de Tweede Wereldoorlog gewoon de baas zijn en 

daarom moet je controle hebben over Centraal-Azië omdat daar de kruispunten van de wereld liggen 

en daar de meeste grondstoffen zitten. Wie dat gebied controleert is de baas over de wereld.  

In de Grand Chessboard (1997) schrijft hij: “Het is cruciaal hoe de V.S. omgaat met Centraal-Azië. 

Degene die Centraal-Azië domineert, controleert twee van de drie meest geavanceerde en 

productieve regio’s ter wereld. Je hoeft maar naar de kaart te kijken om te beseffen dat controle 

over Centraal-Azië ook controle over Afrika betekent. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking 

leeft in Centraal-Azië en de meeste grondstoffen bevinden zich daar. Drie kwart van alle 

energievoorraden zijn daar aanwezig.” 

Is het toevallig dat de V.S. een reden vond om Irak binnen te vallen in 1990 op het moment dat de 

Sovjet-Unie uit elkaar viel en op het wereldtoneel weinig meer voorstelde? Nee, natuurlijk niet, de 

V.S. maakte gebruik van het machtsvacuüm dat was ontstaan en realiseerde plannen die al decennia 

lang in de geopolitieke kast lagen. 

 

 



 

Met het steunen van extremistische moslims in hun strijdt tegen de Sovjet Unie in Afghanistan, 

creëerde de V.S. een monster dat na de inval in Afghanistan in 2001 door de V.S. en later Irak in 

2003, alleen maar groter werd. Daarna steunden de V.S. en de NAVO allerlei rebellen groepen in 

Libië en Syrië. Niet toevallig bondgenoten van Rusland. Ook die burgeroorlogen leidden tot het 

groter worden van het moslim fundamentalisme. De rol die de V.S. en de NAVO in het midden 

oosten speelden leidde alleen maar tot meer geweld en chaos. Er vielen honderdduizenden doden 

en miljoenen mensen sloegen op de vlucht voor het oorlogs geweld. De problemen die we dus nu 

met moslims hebben en de terroristische aanslagen die daar uit voortvloeien vinden dus hun 

oorsprong in de machtstrijd tussen de V.S. en Rusland. De Islam is het middel waarmee moslim 

leiders de bevolking van het midden oosten misbruiken om het machtsvacuüm op te vullen dat is 

ontstaan na de invallen van de V.S. in Afghanistan, Irak en de revoluties in Libië, Egypte, Tunesië, 

Jemen en Syrië. Het draait om geld en macht waarbij de Islam misbruikt wordt als middel om mensen 

te mobiliseren. 

 

Rusland was, na de val van de Sovjet Unie en de economisch gezien zeer moeilijke jaren 90, onder 

Poetin weer langzaam bezig haar invloed op het wereldtoneel terug te veroveren. De strijdt om 

macht en invloed was weer begonnen. Poetin gooide de oligarchen, die Rusland hadden leeggeroofd, 

het land uit, veroverde Tsjetsjenië (belangrijke olie/gas route) en begon de banden aan te trekken 

met vijanden van de V.S. en Israel. De staat Israel is naar mijn mening bewust opgericht en gesteund, 

met het oog op de toekomst, om de Amerikaanse overheersing van het gebied te ondersteunen. In 

2008 kwam het al tot een conflict in Zuid Ossetie met Georgië en daar maakte Rusland heel snel 

duidelijk wie er de baas was. Georgië wilde zich nog aansluiten bij de NAVO maar de V.S. en haar 

bondgenoten durfden de strijdt toch niet aan en gunden Ossetie aan Rusland. 

Rusland zag haar invloed afnemen in het midden Oosten, al helemaal toen bondgenoot Syrië, een 

belangrijke verbinding met de Middellandse zee, ook nog het onderspit leek te delven. Rusland was 

haar invloed in de Kaspische en Zwarte zee al aardig verspeeld en dreigde nu ook nog haar 

middellandse zee haven kwijt te raken. Dat was, met het oprukken van de EU en de NAVO richting 

Rusland het startsein voor de herovering van de Krim en Oost Oekraïne, die van vitaal belang zijn 

voor Russische staat en haar voortbestaan als wereldmacht. 

Dat laatste gaf Brzezinski in zijn boek “The grand chessboard” uit 1997 al aan toen hij schreef: “De 

Oekraïne is een nieuw en belangrijk schaakstuk op het Euraziatische schaakbord. Het is een geo 

politieke spil omdat een onafhankelijk Oekraïne, Rusland zal helpen te transformeren. Zonder de 

Oekraïne is Rusland niet langer een Euraziatische rijk. Als Moskou echter opnieuw controle over de 

Oekraïne krijgt, met haar 52 miljoen inwoners, haar vele grondstoffen en toegang tot de Zwarte Zee, 

zal Rusland automatisch uitgroeien tot een machtige imperialistische staat, zich uitstrekkend tussen 

Europa en Azië” 

Brzezinski, een van de meest invloedrijke Amerikanen en o.a. adviseur van president Carter en 

Obama, windt er dus geen doekjes om. Het is vrij duidelijk. De V.S. zal er alles aan doen om Rusland 

zo klein mogelijk te houden en er voor proberen te zorgen dat Rusland zo min mogelijk invloed krijgt 

in Centraal Azië. 

 

 

 

De laatste jaren begint China ook steeds meer haar deel van de wereldmacht op te eisen en om 



Rusland en China in toom te houden heeft de V.S. deze landen dan ook compleet omsingeld met 

Amerikaanse legerbasissen. De Zuid Koreanen en Japanners zijn nog steeds de dupe van de 

Amerikaanse geo politiek omdat de V.S. , Zuid Korea en Japan gebruikt als buffer tegenover China en 

Rusland. 

De oorlog die de V.S. tegen Rusland voert is niet alleen een oorlog met wapentuig maar ook een 

ideologische oorlog. De Amerikaanse cultuur verovert de wereld met haar films, sport, techniek, 

muziek en eten. Daar lijkt vooralsnog geen enkele andere cultuur tegen opgewassen en die culturele 

oorlog lijkt dan ook een gelopen race. 

Als we de kaart van de wereld zo bekijken en de invloedsferen van de NAVO tegenover die van 

Rusland en China zetten dan lijken de laatste twee, op korte termijn, weinig aanspraak te maken op 

de titel van baas van de wereld. De V.S. en haar NAVO bondgenoten zijn qua geld, cultuur en 

wapentuig oppermachtig. 

 

Wij zijn als Nederlanders onderdeel van het NAVO bondgenootschap en we moeten daarom 

misschien eens wat minder schijnheilig doen over onze verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen op 

het wereldtoneel. De V.S. en de NAVO bombarderen, mede in onze naam en domineren mede in 

onze naam de wereld. Wij zijn dus mede verantwoordelijk voor de problemen in het midden oosten, 

centraal Azië en de grensgebieden van Rusland en misschien kunnen we in de toekomst dan ook 

eens wat minder verbaasd doen over allerlei terroristische gevolgen van die mede 

verantwoordelijkheid. Nu wordt er nog steeds met de vinger richting het moslim fundamentalisme 

gewezen maar eigenlijk is die religie, ondanks al haar fouten, voor die mensen momenteel niet veel 

meer dan een uitlaatklep voor de frustraties van het vermalen worden tussen de maalstenen van de 

geschiedenis… 

 

Hoofdstuk 10 

Oekraïne: wat kunnen we leren van het verleden? 

 

Wat kunnen we leren van het verleden met betrekking tot de huidige problematiek in de Oekraïne en 

de dreiging van oorlog tussen de NAVO en Rusland? 

 

Als je met een groep jongens een sterke jongen in een hoek drijft dan zit er nog maar 1 ding op voor 

die sterke jongen en dat is wild om zich heen slaan. Datzelfde zien we nu gebeuren met Rusland en 

dat zagen in het begin van de vorige eeuw gebeuren met Duitsland.  

Duitsland was een opkomende macht op het wereldtoneel en wilde haar deel van de taart vergroten. 

De toenmalige concurrenten, Engeland en Frankrijk zagen dat helemaal niet zitten en waren niet van 

plan een stukje van hun grote taartpunten weg te geven. Toen Duitsland met de bouw van een vloot 

begon die volgens Engeland een bedreiging zou gaan vormen voor hun overheersing van de wereld 

zeeën, was dat in principe het startschot voor de Eerste Wereld Oorlog.  

Ook nu zien we dat de NAVO bondgenoten en met name de V.S. niet van plan zijn om macht en 

invloed te delen in deze wereld. De westerse machten willen de baas spelen en kunnen niet 

accepteren dat Rusland ook een grootmacht is die graag invloed uitoefent in de aan haar grenzende 

gebieden. 

Les 1: Leer te delen. Accepteer dat er meerdere machten, invloed sferen en belangen zijn. 



Respecteer het feit dat sterke jongens autonomie en ruimte nodig hebben. 

 

Duitsland werd door de geallieerde machten, Engeland, Frankrijk, Rusland en later de V.S. 

aangevallen. Duitsland had intussen, via een slinks plan, revolutionaire types naar Rusland gestuurd 

(Trotsky, Lenin) die er in slaagden een burgeroorlog te creëren wat er toe leidde dat Duitsland haar 

handen vrij had aan het oostfront. Deze interventie en burgeroorlog in Rusland leiden tot de Sovjet 

Unie, tientallen miljoenen doden en het Bolsjewisme dat een groot gevaar werd voor het westen. 

Met andere woorden, Duitsland of andere westerse machten hadden een monster gecreëerd wat ze 

niet meer konden beheersen. 

Ook nu en in de recente geschiedenis zien we weer dat de V.S. gebruik maakte van extremistische 

moslims en revolutionairen die ze gebruiken tegen de Sovjet Unie en andere vijanden maar 

uiteindelijk het monster niet meer kunnen beheersen dat ze zelf hebben gecreëerd. 

Les 2: Creëer geen monsters die je niet meer kan beheersen. Als het middel erger dan de kwaal is lijkt 

het raadzaam een andere weg te kiezen. 

 

Duitsland werd uiteindelijk verslagen tijdens WO1 en moest daarvoor een hoge prijs betalen. Grote 

delen van Duitsland werden weggegeven aan o.a. Polen, Tjecho Slowakije en Frankrijk, waardoor 

veel Duitsers buiten de Duitse grenzen terecht kwamen. Duitsland moest ook een enorme schade 

vergoeding betalen en de totale schuld aan deze oorlog werd onterecht in de schoenen van Duitsland 

geschoven. Het trotse Duitse volk werd vernederd. 

Na de val van de muur en uiteindelijk de Sovjet Unie werd Rusland, begin jaren 90, door westerse 

machten (Wereldbank etc.) leeg geroofd. Rusland verloor grote delen van haar rijk en miljoenen 

Russen raakten buiten de Russische grenzen verzeild. Grootmacht Rusland werd niet meer serieus 

genomen en vernederd door de westerse machten. 

Weer een parallel dus en heden ten dage zie we dat onze politici en media bezig zijn om Rusland in 

een hoek te drukken. Historische claims van Rusland op grond en invloedsferen worden genegeerd 

en belachelijk gemaakt en het agressieve oprukken van de NAVO richting Rusland grotendeels 

genegeerd. Het is echt een kwestie van de pot verwijt de ketel dat ze zwart ziet. De V.S. zit al 

decennia lang een wereldrijk op te bouwen met honderden militaire basissen, waarmee ze Rusland 

en China omsingelen. De V.S. steunt al decennia lang rechtse rebellen die zich afzetten tegen linkse 

regeringen. De V.S. is al menig maal onrechtmatig een oorlog begonnen maar durft toch Rusland de 

les te lezen als ze de Krim binnenvallen. 

Les 3: Verneder je vijand niet en zorg dat ze hun economie weer op kunnen bouwen. Haal etnische 

groeperingen niet uit elkaar door grenzen. Meet niet met twee maten. 

 

Wat voor doelen wil je bereiken met een oorlog en waarom verklaar je een land de oorlog. De 

belangen en doelen zijn meestal ondoorzichtig en huichelachtig. We moeten gewoon erkennen dat 

oorlog om niets anders draait dan macht en geld. Het heeft in 99,99% van de gevallen in ieder geval 

niets te maken met democratie en mensenrechten. 

Kijk bijv. naar de reden waarom Engeland, Duitsland de oorlog verklaarde in 1939. Volgens het 

verdrag van Versailles moesten landen de soevereiniteit van andere landen respecteren en zouden 

naties elkaar te hulp schieten als die soevereiniteit werd aangetast. Japan viel in 1936 China aan 

maar dat had geen gevolgen voor Japan en toen de Sovjet Unie, 17 dagen na Duitsland, ook Polen 

binnen viel had dat ook geen gevolgen voor de Russen. Vanwaar dat meten met twee maten? De 

Polen zelf waren in jaren voorafgaand aan de inval van de Duitsers ook niet erg vredelievend 



geweest. Polen was in de periode tussen de twee wereld oorlogen, zes keer ten strijde getrokken 

tegen buurlanden. Ook stond Polen bekend om de vele pogroms en het ingebakken anti semitisme. 

Nogal ironisch dus dat juist om dit land een wereld oorlog begon, helemaal als je bedenkt dat het 

einde van het liedje was, dat het land overgenomen werd door aartsvijand Rusland. 

 

 

 

De oorlog was dus begonnen om de soevereiniteit van Polen maar het resultaat van de oorlog was 

dat Engeland haar wereldrijk kwijt was, dat Polen en vele andere Oost blok landen onder de Sovjet 

dictatuur terecht kwamen en bondgenoot Rusland in eens de grote vijand was, dat de V.S. de 

grootste wereld macht werd en Duitsland tientallen jaren later economisch als nog het machtigste 

land van Europa werd. Tja, haal dan je zakken eens leeg… 

Ook in deze tijd leiden de bemoeienissen van het westen met Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Israel en 

Oekraïne alleen maar tot grotere problemen.  

Les 4: Begin geen oorlog zonder dat je ook maar enigszins een beeld hebt van de uitkomst. Het 

opkomen en vechten voor andere volkeren is vergelijkbaar met je hand in een wespennest steken. 

Veel conflicten kan je vergelijken met een bosbrand. Soms moet je een bosbrand gewoon lekker 

laten uitbranden, zonder tussenkomst van een brandblusser, waardoor er weer een gezond nieuw 

bos kan ontstaan. 

 

Kortom. Geef Rusland de ruimte om haar gekrenkte trots weer enigszins te herstellen. Maak de 

NAVO niet groter dan ze nu is en wees duidelijk over het keihard bewaken van de huidige grenzen. 

Ga geen verbond aan met halve Nazi’s en criminele oligarchen, die sleuren je alleen maar mee de 

diepte in. We moeten accepteren dat we in een wereld vol diversiteit leven, waar in andere gebieden 

andere normen en waarden gelden. Het probleem is natuurlijk dat we geleid worden door mensen 

die niet geloven in diversiteit, ondanks hun mooie misleidende praatjes over godsdienstvrijheid, 

vrijheid van meningsuiting en een multi culturele samenleving. Onze leiders willen een uniforme 

mono cultuur creëren gedomineerd door westerse liberale machten. Onze leiders en multinationals 

willen een wereld met 1 cultuur, 1 economie, 1 godsdienst, 1 munt en 1 markt. Het feit dat Rusland, 

China en veel moslim landen die plannen in de weg zitten is de werkelijke oorzaak van veel conflicten 

waar we heden ten dage mee te maken hebben. 

 

 

Hoofdstuk 11 

Hoe de Romeinen het christendom creëerden 

 

De oorsprong van het huidige christendom valt misschien goed te vergelijken met het huidige 

Afghanistan. De Amerikanen, Russen en Engelsen proberen al honderden jaren Afghanistan te 

veroveren. Dat lukt ze maar niet. De Afghanen zijn een opstandig volk dat graag haar eigen weg gaat 

maar helaas tussen de maalstenen van de geschiedenis is terechtgekomen en het slachtoffer is van 

allerlei belangen van grootmachten vanwege haar centrale positie in de wereld. Wat als de NAVO 

(het huidige Romeinse rijk) een poging zouden wagen om het Afghaanse volk te beïnvloeden via 

religie. Stel je voor dat er binnen de Islam een messiaanse stroming zou zijn en dat de Amerikanen 



hun militaire campagnes en leiders zouden verenigen in een mix van een messiaanse Islam theologie. 

Bijv. vader en zoon Bush die zichzelf in een messiaanse traditie plaatsen waarbij de vernietiging van 

de WTC gebouwen en de inval in Afghanistan in een religieus historisch perspectief worden 

geplaatst. Dat is eigenlijk in een notendop ook wat er met Palestina en de Joden is gebeurd en een 

dergelijke scenario staat aan de oorsprong van het christendom. Die conclusie kan je trekken uit het 

boek “Caesar’s Messiah” van Joseph Atwill. 

 

Het Romeinse rijk had rond het begin van onze jaartelling enorm veel moeite met Joodse 

opstandelingen en slaagde er maar niet in om Palestina te veroveren. In 66 werd een Romeins 

legioen door de Joden verslagen bij de slag om Beth Horon en daarom werden Vespasian en zijn zoon 

Titus (zoon van God/Caesar) naar Palestina gestuurd om orde op zaken te stellen. In 70 resulteerde 

dat uiteindelijk in de vernietiging van de Joodse opstand, Jeruzalem en de Tempel en een diaspora 

van het Joodse volk over de wereld. Titus nam alle buit, waaronder een zevenarmige kandelaar en 

Thora rollen, mee naar Rome en liet verder alle teksten, zo ver ze die konden vinden, vernietigen 

omdat ze er van overtuigd waren dat deze teksten een grote rol speelden bij de opstand van de 

Joden en de weigering te buigen voor de goddelijke caesar en zijn beelden in de Joodse tempel te 

plaatsen. Gelukkig waren er nog wat mensen zo slim om teksten te verstoppen in grotten rond de 

Dode zee, die uiteindelijk in 1947 weer boven water kwamen en een heel andere kijk op de 

messiaanse sektes geven en hetgeen ze geloofden. 

Een belangrijk figuur in dit hele verhaal is Josef Ben Matitjahu, afkomstig uit een rijke en voorname 

Joodse familie, die ging samenwerken met de vijand en zo in de smaak viel bij de Flavius familie dat 

hij als een soort broer werd gezien en de naam Josephus Flavius mocht dragen. Deze Josephus, die 

eerst tegen de Romeinen vocht tijdens de eerste Joods-Romeinse oorlog, mocht de familie 

geschiedenis van de Flavius familie optekenen die inmiddels een Caesar dynastie waren begonnen en 

ondermeer het beroemde colloseum lieten bouwen. 

Wie de Bijbel en de geschiedschrijving van Josephus leest moet zich bewust zijn van de 

onderliggende betekenis van deze teksten. Je moet je er van bewust zijn dat er in de verhalen 

allemaal verwijzingen zitten naar astro theologie dat voortkwam uit de vele zon cultussen die 

opkwamen nadat landbouw belangrijk werd voor de mensheid en eerdere goden en historische 

figuren uit de Griekse, Babylonische, Egyptische en Romeinse cultuur. Je moet je niet alleen bewust 

zijn van de tekst maar ook de context en de subtekst. Dus in welke tijd is het geschreven, uit welke 

cultuur en omgeving kwam het voort en wat is de dieperliggende betekenis.  

Wie de teksten van Flavius Josephus naast het Nieuwe testament legt kan er niet omheen dat er 

enorm veel overeenkomsten zijn. Het lijkt er sterk op dat de verhalen in het nieuwe testament 

gemoduleerd zijn naar de veroveringstocht van Titus in Palestina.  

 

 

 

Ook zijn er veel aanwijzingen dat de teksten uit het Nieuwe testament bewust gekoppeld zijn aan het 

oude testament en zo verdraait zijn dat Jezus de Messias aankondigt waar de Joden al die tijd op 

hadden gewacht. Jezus kondigt ondermeer de vernietiging van de tempel aan door de mensen zoon 

en die mensen zoon was natuurlijk Titus. Jezus voorspeld ook de vernietiging van dorpen in Galilea 

en de bezetting van Jeruzalem. Beide zijn van toepassing op Titus. 

Dat de schrijvers van de evangeliën leentjebuur hebben gepleegd uit de Thora zie je bijvoorbeeld 

terug in de vele overeenkomsten tussen verhalen van Mozes en Jezus. 



Verhaal Mozes Oude testament 

1 Jozef gaat naar Egypte 

2 massamoord op jongens door Farao 

3 “Al de mannen zijn dood die u ziel zochten” 

4 Terugkomst uit Egypte 

5 Een doorgang door water 

6 40 jaar in de woestijn 

7 3 verleidingen: brood, verleiding, het eren van God alleen. 

 

Verhaal Jezus Nieuwe Testament 

 

1 Jozef gaat naar Egypte 

2 massamoord op jongens door Herodes 

3 “Al de mannen zijn dood die u ziel zochten” 

4 Terugkomst uit Egypte 

5 Doorgang door water (doop door Johannes de doper) 

6 40 dagen in de woestijn 

7 3 verleidingen: brood, verleiding, het eren van God alleen. 

 

Het is dus duidelijk dat de figuur van Jezus ondermeer gebaseerd is op de figuur van Mozes en dat er 

een wel heel opvallende historische connectie gemaakt wordt om maar een suggestie te wekken van 

goddelijke sturing. 

 

Dan zijn er natuurlijk nog de talloze overeenkomsten tussen Jezus en goden uit de oudheid als Horus, 

Atis, Dionysis, Krishna en Mithra die stuk voor stuk op Jezus lijken. Ze hebben 12 discipelen, zijn 

geboren uit een maagd, staan op uit de dood na drie dagen, zijn gekruisigd, geboren op 25 december 

etc. Toch wel heel toevallig dat de Jezus figuur al die kenmerken draagt van goden die veel eerder 

vereerd werden. 

 

Hoe kan het dat er in een tijd waarin het Joodse volk in oorlog was met de Romeinen, dat er een 

sekte op kwam zetten die liefde en vrede predikte, positief was over de Romeinen en de Joden 

overal de schuld van gaf? Dat is natuurlijk nogal ongeloofwaardig. 

Waarschijnlijk heeft een team van schrijvers, waaronder Josephus, opdracht gekregen om een Joodse 

subreligie te creëren, dat de Romeinen als een soort paciferend religieus wapen wilden gebruiken 

tegen de Joden. 

 

Deze uitvinding bleek een schot in de roos en een enorm succesvol machtsmiddel waar het Romeinse 

rijk en haar opvolgers nog duizenden jaren plezier van hebben gehad. 

In een van de Evangeliën over Jezus, vaart Jezus naar Gadarenen dat tegenover Galilea ligt. Daar 

ontmoet Jezus een man die bezeten is door duivels. Jezus laat de duivels in zwijnen gaan en die 

storten zich dan van een steile berg af. Josephus vertelt over Titus die met zijn legioenen bij Gedara 

vecht tegen de Joden. Een van zijn soldaten raakt bezeten van een duivelse macht en die duivelse 

macht vaart in een groep Joodse strijders die daarna door de Romeinen de zee in worden gejaagd. 

De donkere Romeinse humor kan je niet ontgaan aangezien de Joden in de Bijbelse variant worden 

neergezet als niet koosjere varkens. Ook lezen we in het werk van Josephus over een kruisiging van 



drie van zijn Joodse vrienden bij Jeruzalem door de troepen van Titus. Josephus pleit voor hun leven 

en de drie vrienden worden van hun kruizen gehaald. Twee overlijden en een kan weer tot leven 

gebracht worden. Een duidelijke parallel met de kruisiging van Jezus. In het werk van Flavius 

Josephus lezen we over de legioenen van Titus die op het meer van Galilea Joodse opstandelingen 

verslaan en de drenkelingen vangen met hun speren. Dat verwijst naar de tekst in Lukas waar Jezus 

de discipelen bij het meer van Galilea vertelt dat ze vissers van mensen worden. 

 

Kortom de evangeliën werden gecreëerd op de voedzame bodem van een messiaanse Joodse sekte, 

deels bedoeld om de Joden te paciferen maar ook bedoeld om Titus te eren en er voor te zorgen dat 

de Joden Caesar als God gingen aanvaarden. Ook zit er een diepere humoristische onderlaag in die 

de Joden belachelijk maakt. (Denk bijv. ook aan de koning der Joden die op een ezel Jeruzalem 

binnen komt) De schrijvers van het Nieuwe testament hebben een allegaartje van joodse, Griekse, 

Romeinse, Egyptische en Babylonische verhalen gebruikt met daar door heen gemixt de joods 

Romeinse oorlog. De Romeinen komen er natuurlijk goed van af in dit geheel omdat zij als 

overwinnaars de geschiedenis schreven. 

Dat deze door de Romeinen gecreëerde religie het uiteindelijk zo goed zou doen hadden ze 

misschien zelf ook niet verwacht. Het christendom zat pas echt in de lift na het concilie van Nicea in 

325 waar keizer Flavius Constantijn de vele richtingen binnen het christendom, min of meer 

samenvoegde en met harde hand 1 leer ging handhaven die er voor zorgde dat de onheilige 

samenwerking tussen macht en kerk tot bloei kwam. Die mix van macht en kerk veroverde 

uiteindelijk heel Europa en een groot deel van de wereld. De opkomst van het christendom als 

staatsgodsdienst ging gelijk op met de invoering van een feodaal systeem waarin gewone burgers 

geen land meer mochten bezitten en lijfeigenen werden van de grootgrondbezitters. Het 

christendom bleek de perfecte leer om mensen te domesticeren. 

 

Hoofdstuk 12 

Charlie Hebdo en de vijfde colonne 

 

Na de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo kunnen we misschien als Nederlandse samenleving 

eens goed gaan discussiëren over wat vrijheid van meningsuiting nu eigenlijk inhoudt, hoe ver die 

gaat en vooral hoe hypocriet onze maatschappij met die vrijheid omgaat. Ook is het van belang om 

onze houding ten opzichte van een godsdienst te definiëren die blijkbaar niet verenigbaar is met 

onze democratische open samenleving en misschien is het dan ook wel handig om eens wat 

schuldigen aan te wijzen die er voor gezorgd hebben dat we nu zitten opgezadeld met een slecht 

geïntegreerd deel van onze bevolking. 

 

Cultureel Marxisme 

 

De liberale types buitelen nu over elkaar heen om te verklaren dat ze Charlie heten. Je zou ze bijna 

geloven, die geitenbreiers die jarenlang iedere kritiek op allochtonen, en op moslims in het bijzonder, 

weghoonden met verwijzingen naar Hitler en andere racisten. Nu lijken ze eindelijk wakker te 

schieten en te beseffen dat we een soort paard van Troje hebben binnengehaald. Jarenlang werd 

deze mensen geen strobreed in de weg gelegd om hun eigen cultuur en godsdienst toch maar vooral 



te kunnen uitoefenen, zelfs al ging dat ten koste van onze eigen cultuur en maatschappij. Daar zijn 

we meteen bij de kern van dit probleem aanbeland. De mensen die de multiculturele samenleving en 

onbeperkte instroom van migranten altijd hebben aangemoedigd zijn mensen die er alles aan doen 

om onze eigen cultuur af te breken. Deze marxistische “68 generatie heeft alles wat in duizenden 

jaren menselijke cultuur was opgebouwd, willen afbreken. Man-vrouw verhoudingen moesten ineens 

radicaal op de schop, vrije seks en drugs werden gepropageerd, het huwelijk was ouderwets, 

kinderen hadden een vrije opvoeding nodig zonder grenzen, de kerk en het christendom waren 

hopeloos achterhaald, autoriteit was uit den boze en iedereen had recht op een uitkering van de 

overheid die je van de wieg tot het graf moest verzorgen. Een ander punt van deze marxisten was het 

cultureel Marxisme. Dat komt ongeveer neer op de gelijkschakeling van alle culturen en mensen. Dat 

klinkt allemaal best aardig maar in de praktijk komt het hier op neer dat je geen waardeoordeel meer 

mag geven over culturen en mensen, al is die cultuur, dat geloof of mens nog zo aantoonbaar 

achterlijk of verwerpelijk vanuit onze westerse normen en waarden bezien. Uit dit cultureel 

Marxisme is het politiek correct denken ontstaan waarmee kritische geesten om de oren worden 

geslagen met verdenkingen van racisme. 

 

 

 

Die vijfde colonne, waar nu over gesproken wordt, zijn in mijn ogen niet de moslims maar onze eigen 

Hollandse en westerse cultureel marxisten, die onze westerse democratie hebben proberen af te 

breken voor hun communistische idealen. Ze geloven heilig in feminisme, homorechten, rechten van 

minderheden en globalisering maar houden hun mond angstvallig stil als die minderheden, vrouwen 

en homo’s discrimineren. Vroeger kwamen ze nog op voor de arbeider maar die laatste is door hun 

geloof in de globalisering en open grenzen flink in de knel komen te zitten. De Nederlandse arbeider 

moet nu de concurrentie aangaan met Oost-Blokkers die voor een appel en een ei willen werken en 

daarna ook nog aanspraak mogen maken op onze verzorgingsstaat.  

Hoe moeten we nu reageren op de zoveelste uiting van moslimextremisme en het feit dat het 

overgrote deel van de moslims achter dit soort fundamentalistisch gedachtegoed lijkt te staan? 

Ten eerste zullen we zelf eens in de spiegel moeten gaan kijken. Hoe gaan wij, als westerlingen, om 

met de wereld. Waarom moeten wij zo nodig andere landen binnenvallen en ons bemoeien met 

zaken die ons niets aangaan? Doen we dat echt om democratie en vrijheid te verspreiden of doen we 

dat eigenlijk puur uit geopolitieke machtsmotieven en financieel gewin? Is onze eigen overheid wel 

zo schoon op de graat met haar praatjes over vrijheid. Zit onze eigen overheid ons niet dag en nacht 

te begluren en spelen onze eigen veiligheidsdiensten geen vieze spelletjes (bijv. gebruik maken van 

terroristen) om de belangen van het NAVO-partnerschap te dienen? Waarom stonden, toen bekend 

werd dat onze eigen overheid en de Amerikanen ons bespioneren, niet tienduizenden mensen te 

demonstreren in onze grote steden? Als we het dan toch over vrijheid hebben.  

Daarnaast moeten we eens goed gaan kijken hoe wij met immigranten omgaan in Nederland en 

Europa. Ja, wij hebben een eigen cultuur die kostbaar is en het waard is om verdedigd te worden 

tegen intolerante barbaren. Dat moet nu maar eens duidelijk zijn. Mensen die hier binnenkomen, 

moeten zich aanpassen aan onze cultuur en normen en waarden. Dat is heel logisch en normaal. Als 

wij naar Marokko, Japan of India gaan moeten we ons ook aanpassen. Diezelfde mensen die de mond 

vol hebben over de rechten van minderheden zouden hoogst verontwaardigd reageren als wij met 

een paar miljoen Nederlanders naar Marokko zouden gaan en daar ons stempel op de Marokkaanse 

cultuur zouden drukken. Het wordt misschien tijd om te gaan zeggen: “waar wil je bijhoren?” Wil je 



een Nederlander zijn? Prima, maar respecteer dan de open samenleving, werk hard en maak er wat 

van. Geen jarenlange procedures met vele beroepsmogelijkheden in asielzoekerscentra. Nee, 

gewoon, pats boem, ja of nee. Mensen hebben duidelijkheid nodig en moeten weten waar ze aan toe 

zijn. Laten we dan ook meteen eens een referendum houden over de vraag hoeveel immigranten wij 

als Nederlanders wenselijk achten. Waarom is die vraag 40 jaar terug niet gesteld? Het is toch 

eigenlijk een criminele daad geweest, een vorm van culturele genocide, om zonder toestemming van 

de bevolking een multicultureel sociaal experiment op ons Nederlanders los te laten? 

 

Vrijheid van meningsuiting 

 

De vrijheid van meningsuiting is misschien wel ons grootste goed in het westen. Helaas wordt die 

vrijheid nog al eens verkwanseld onder valse voorwendselen. Vaak worden in het westen 

ongewenste meningen monddood gemaakt door onze media en met rechtszaken en worden zelfs 

mensen in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk in de gevangenis gegooid omdat ze de genocide op de 

Joden of Armenen ontkennen. De holocaust en de tere ziel van migranten zijn de laatste 

overgebleven heilige huisjes in onze samenleving. Je mag alles en iedereen bespotten maar oh wee 

als je kritisch bent tegenover Joden of de geschiedenis van de Joden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Dan zijn de rapen gaar. 

Vrijheid van meningsuiting betekent in mijn optiek dat ik alles mag zeggen en denken zolang ik niet 

oproep tot haat. Een andere mening over de holocaust lijkt me geen oproep tot haat. Geschiedenis is 

een levend fenomeen dat vol zit met interpretaties, feiten, leugens en vooral sterk gekleurd wordt 

door nationaliteit en afkomst. Helemaal niet raar dus als je geschiedenis ter discussie stelt. Dat je 

daarbij op gevoelige tenen kan staan is jammer maar wel nodig om zo dicht mogelijk bij de waarheid 

te komen. 

 

Journalistiek 

 

Daarmee zijn we aangekomen bij een groot probleem in onze samenleving. De staat van de 

gevestigde journalistiek, die aantoonbaar niet bezig is met het zoeken naar de waarheid maar vooral 

bezig is de NAVO-agenda te ondersteunen. Natuurlijk onze journalisten schrijven over corruptie en 

affaires van politici maar als het er echt op aan komt en de NAVO-belangen gesteund moeten 

worden dan worden de rangen gesloten en schrijven ze allemaal precies na wat onze regering graag 

wil horen. Dan is het kritisch denken ver te zoeken. We zien dat gebeuren als ons leger wordt 

ingezet, als bondgenoten andere landen binnenvallen en na aanvallen op bondgenoten. Directe 

voorbeelden zijn terroristische aanslagen in de V.S. en recent de aanslag op MH17. Direct werd na 

het neerhalen van MH17 de NAVO-lijn gevolgd door onze media. Rusland en Poetin waren het 

mikpunt van de NAVO-propaganda. Het wordt dus tijd voor een onafhankelijke media die zich meer 

bezig gaat houden met onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. 

Kortom we moeten als Nederlanders weer nuchter leren nadenken over het leven. Ons niet zo mee 

laten slepen door emoties en propaganda. Geen Marxistische idealen accepteren, die ver van de 

werkelijkheid staan maar realistisch kijken naar mens en samenleving en de belangen van ons eigen 

land en onze eigen bevolking weer voorop stellen. Daar zijn we tenslotte een land voor. 

 

 



Hoofdstuk 13 

Mein Kampf en de Bijbel 

 

“Er zijn ergere misdaden dan het verbranden van boeken. Een daarvan is ze niet lezen.” 

-Joseph Brodsky- 

 

Vorige week kwam er met de uitspraak, over de verkoop van Mein Kampf door een Amsterdamse 

galeriehouder, door een Nederlandse rechter, een einde aan een periode waarin dit boek in 

Nederland niet verkocht mocht worden. Vanaf nu zal de verkoop min of meer gedoogd worden.  

Bij Pauw kreeg dit onderwerp ook aandacht. Er waren drie gasten van wie er niet een Mein Kampf 

had gelezen. Op zich vreemd natuurlijk want het lijkt me toch handig dat je eerst een boek leest 

voordat je er een oordeel over geeft. Maar goed, kennis van zaken is in Nederland niet altijd een 

voorwaarde om als expert in de media te verschijnen.  

Op zich ontstond er wel een interessante discussie aan tafel, want in hoeverre is Mein Kampf nu 

eigenlijk uniek en waarom zou het dan verboden moeten worden. Gert Jan Segers van de CU moest 

even flink slikken toen zijn geliefde Bijbel en later ook de Koran werden vergeleken met Mein Kampf.  

Daar staan immers ook heel veel teksten in die oproepen tot haat en geweld tegen anders 

denkenden en andere volken.  

De bloed en bodem ideologie van Hitler was voor veel Duitsers een positieve uitweg voor het 

Communisme en de economische problemen die ontstonden na de Eerste Wereld Oorlog maar 

resulteerde natuurlijk uiteindelijk, ook mede door het wanbeleid van de geallieerden, in de Tweede 

Wereld Oorlog en zo’n 80 miljoen doden. 

De monotheistische ideologieën die voortkwamen uit de religies van het midden oosten, het 

christendom, het Judaïsme en de Islam, hebben ook voor miljoenen slachtoffers gezorgd. Natuurlijk 

kan je nog twisten of die godsdienst oorlogen en het religieus terrorisme, niet meer de schuld zijn 

van groeperingen die misbruik hebben gemaakt van de religieuze gemeenschappen maar dan nog 

valt een zekere verantwoordelijkheid niet te ontkennen. In de Bijbel staan prachtige teksten en 

verhalen, vol liefde en wijsheid maar daarnaast staat de Bijbel ook vol met ontzettend wrede en 

haatdragende teksten. 

Laten we nu eens kijken wat teksten er allemaal in de Bijbel staan die de Mein Kampf vergelijking van 

Spong rechtvaardigen. 

 

 

 

50.070 mensen werden vermoord omdat iemand in de Ark des verbonds gluurde. (Samuel 6:19) 

3000 mensen werden vermoord omdat ze niet aan de kant van God stonden. (Exodus 32 26-28) 

24.000 mensen werden gedood door een plaag omdat er een gemengd huwelijk was ontstaan. 

(Numeri 25 6-9) 

500.000 Israëlieten werden gedood, doordat God aan de kant van Judah stond. (2 Kronieken 13 15-

18) 

1000.000 Ethiopiers werden gedood met hulp van God (2 Kronieken 14 8-12) 

23.000 mensen werden op 1 dag gedood vanwege seks voor het huwelijk (1 Corinthiers 10 8) 

70.000 Israëlieten werden gedood omdat David een volkstelling liet doen (1 Kronieken 21 1-14) 

14.950 werden gedood omdat ze tegen het oordeel van Mozes en Aaron ingingen (Numeri 16-35) 



185.000 Syriers omdat ze God bespotten (Jesaja 37 1-36) 

90% van iedere gemeenschap als ze God verlaten (Amos 5 1-3) 

Alle mensen, op 1 gezin na (Genesis 6 5-7:22) 

Moord op homoseksuelen is toegestaan. (Leviticus 20 13) 

Gehandicapten mag je discrimineren. Ze mogen het altaar van God niet naderen. Ze mogen uit de 

gemeenschap verwijderd worden en een man met verminkingen aan zijn geslacht mag niet in het 

huis van de Heere komen. (Leviticus 21 17 21) (Numeri 5 1 3) (Deuteronomium 23 1) 

Je eigen kind vermoorden mag als ze je vervloeken, ze je aanmoedigen een ander geloof aan te 

hangen of vermoord wordt in de naam van Jezus. (Exodus 21 17) Deuteronomium 12 6-10) 

(Mattheus 10 21-22) 

Verkrachting mag als het krijgsgevangenen zijn, het vrouwelijke slaven zijn of een vrouw is die je wilt 

trouwen en er voor betaald aan je toekomstige schoonvader. (Deuteronomium 20 13-14) (Leviticus 

19 20-22) Deuteronomium (22 28-29) 

Homoseksualiteit mag als je een favoriet van God bent en je veel vrouwen hebt naast je vriend. 

(Romeinen 1 26-27) 

Je mag iemand doden als het om een heks, een vreemdeling of een verkrachtte maagd uit de stad 

gaat. (Exodus 22 18) (Numeri 3 38) (Deuteronomium 22 23-24) 

Een man die een homo seksuele relatie heeft met een andere man moet ter dood gebracht worden. 

(Leviticus 20 13) 

 

Zo zijn er nog tientallen teksten te noemen in de Bijbel die de vergelijking van Spong rechtvaardigen. 

Natuurlijk, de Bijbel op een dergelijke directe manier lezen, zonder de culturele achtergrond en de 

tijdgeest daar in mee te wegen, is niet al te snugger maar er zijn miljoenen Christenen die de Bijbel 

van kaft tot kaft als het woord van God zien en met allerlei teksten uit de Bijbel, bijv. 

homoseksualiteit afwijzen en andersdenkenden de mond snoeren. 

 

Mein Kampf is een saai boek en het staat vol met haat tegenover internationalisten, communisten en 

Joden maar dat is denk ik geen reden om een boek te verbieden. Het feit dat Mein Kampf als enige 

boek in Nederland verboden is zegt iets over de manier waarop wij de Tweede Oorlog beleven en het 

feit dat Nederland door haar lakse en coöperatieve houding veel Joden naar de kampen heeft laten 

afvoeren en het schuldgevoel daarover. Heel begrijpelijk misschien maar het is een nogal exclusieve 

manier van het kijken naar geschiedenis, aangezien de boeken van Marx, Lenin, Tolstoy en Mao wel 

gewoon te verkrijgen zijn en het communisme verantwoordelijk is voor nog veel meer doden dan het 

fascisme. 

Door censuur maak je boeken alleen maar krachtiger, het wordt spannend om zo’n boek toch te 

lezen en in je achterhoofd ga je denken, als je een beetje antiautoritair bent, dat de inhoudt van het 

boek blijkbaar toch een bepaald waarheidsgehalte heeft.  

 

“Als je een man z’n tong er uit trekt, bewijs je nog niet dat hij een leugenaar is, je verteld de wereld 

dat je vreest wat hij te zeggen heeft” 

-George R.R. Martin- 

 

 



Hoofdstuk 14 

De Waarheid 

 

“Wat is de waarheid? Voor de massa, dat wat ze continu lezen en horen” 

-Oswald Spengler- 

 

“De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar 

de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze 

voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal voorgekauwde interpretaties. We hebben vaak 

een mening zonder ergens over na te denken”  

-John F. Kennedy- 

 

We leven in een rare wereld, vol tegenstrijdigheden. Soms valt er voor de argeloze toeschouwer 

geen touw meer aan vast te knopen. Natuurlijk heeft “de waarheid” nooit bestaan. Voor ieder 

persoon en vanuit ieder standpunt is die waarheid weer anders. Dat heeft o.a. Einstein met zijn 

relativiteits theorie al aangetoond. Voor de een, die op een perron staat en een trein voorbij ziet 

komen, gaat die trein supersnel, terwijl een trein, die door een persoon vanaf een afstand wordt 

bekeken en dezelfde snelheid heeft, als langzaam ervaren kan worden. De waarheid is dus ook 

relatief en afhankelijk van de beschouwer. 

 

Voor veel mensen is de waarheid, dat wat door de gevestigde media naar buiten wordt gebracht. Ze 

verdiepen zichzelf niet verder in zaken maar vormen een mening, puur gebaseerd op wat hun in de 

massa media vertelt wordt.  

Ik zie dat dagelijks om me heen gebeuren. Mensen, die wel een hele stellige mening hebben maar 

van de hoed nog de rand weten. Voor veel van deze mensen voelen die meningen veilig aan en ze 

willen eigenlijk alle meningen die hun veilige coconnetje bedreigen, het liefst zo ver mogelijk van zich 

af houden. 

Er zijn ook mensen, die een bepaalde stelling innemen en zich, qua informatie voorziening, puur 

eenzijdig richten op de bevestiging van de al vooringenomen mening. 

Uit eigen ervaring, kan ik zeggen dat 80% van de mensen thuis horen in de bovenstaande groepen. 

 

Ga je de discussie aan over de moord op JFK, 11 september 2001, MH-17, de bijbel, de EU of Israel, 

dan blijkt keer op keer dat de meeste mensen totaal geen enkele feiten kennis bezitten over de 

discussie waarin ze een hele stellige mening naar voren brengen. Het lijkt mij persoonlijk toch 

slimmer om in een discussie, over een onderwerp waarin je niet echt thuis bent, wat minder hoog 

van de toren te blazen en een neutrale positie in te nemen. De mening van de meeste mensen is 

alleen maar gebaseerd op emoties en de bescherming van de eigen cultuur en achtergrond. 

 

 

 

Het is nog niet eens een kwestie van slim of dom. Het zijn vaak mensen met een universitaire 

opleiding, die in onze maatschappij als slim worden beschouwd, die totaal niet open staan voor 

meningen en zaken die buiten de norm vallen. Het is een kwestie van “open minded” zijn. Je 

verstand moet, zoals Frank Zappa zei, net als een parachute openstaan anders werkt het niet. 



Het gevaar, met de schapen mentaliteit van 80% van de bevolking, is dat mensen zeer makkelijk te 

bespelen zijn.  

Je zag dat heel goed terug rondom het MH-17 drama. Mensen worden bespeeld door de overheid, er 

worden vijanden gecreëerd. De wereld bestaat plotseling alleen nog maar uit goede en slechte 

mensen. Over de rug van de slachtoffers proberen de politici politieke doelen te bereiken. Mensen 

horen in de media dat Poetin en Rusland de boosdoeners zijn. Als je ze dan een ander scenario 

voorhoudt, reageren ze vaak emotioneel en lacherig. De media zegt immers, dat Poetin de schuldige 

is, dan is dat ook zo. De persoon die zich in de zaak heeft verdiept, feiten en omstandigheden kent, is 

op dat moment een ongeloofwaardig aluhoedje geworden. Er bestaat immers maar 1 waarheid en 

het aluhoedje bedreigd de consensus van de massa. 

 

Er zijn miljoenen mensen op deze wereld die heilig geloven in een wereldbeeld waarin de 

Amerikanen de goede, christelijke mensen zijn, die met de beste vredelievende en democratische 

bedoelingen, hun soldaten over de wereld sturen ter eer en glorie van de mensheid. In dat wereld 

beeld zijn Russen, communisten, moslims en alles wat niet in het westerse liberale vrije markt 

systeem gelooft de vijand en daarom per definitie slecht. Een zwart wit wereld. Iedereen met een 

klein beetje interesse in de geschiedenis van de afgelopen 100 jaar, kan dat beeld, zonder al te veel 

moeite, onderuit halen. 

Erkennen dat ieder mens, iedere regering, ieder land, ieder bedrijf, ieder ras, iedere cultuur, ieder 

geloof, bepaalde belangen dient, puur egoïstische belangen, belangen van macht en geld, zou al een 

stap in de goede richting zijn. 

 

Erkennen dat er in een conflict altijd meerdere partijen schuldig zijn. Actie is reactie. 

Erkennen dat er meerdere manieren zijn om het leven te beschouwen, dat er miljarden mensen zijn 

die allemaal de waarheid in pacht denken te hebben. Dat er honderden culturen en religies zijn die 

zich allemaal een mening hebben gevormd over het leven en het ontstaan van het leven op deze 

aarde en dat er binnen die honderden culturen en religies vele overeenkomsten zijn. Als iedere 

Atheïst, Christen, Moslim, Agnost, Jood, Boedhist, Hindoe of wie dan ook nu eens beseft dat ieder 

mens in de kern, gemiddeld genomen, precies hetzelfde is en dezelfde verlangens heeft dan zou de 

wereld er denk ik een stuk beter uit zien.  

 

Iemand die dat ook donders goed begreep was John F. Kennedy. Hij begreep dat de weg die de V.S. 

was ingeslagen na de Tweede Wereld Oorlog een doodlopende weg was. Als ik zijn Commencement 

toespraak beluister, van juni 1963, sla ik bijna achterover van het begrip dat hij toont voor zijn 

vijanden en van de openheid en wijsheid die hij ten toon spreidt. Als je deze toespraak beluistert, 

waarin hij ondermeer oproept om de wapenwedloop te staken en daarbij ook zeer kritisch is 

tegenover de Amerikaanse wapenindustrie en je legt de toespraak, die hij hield over de geheime 

genootschappen in de V.S., er naast, dan begrijp je meteen waarom deze man zoveel vijanden had 

binnen het Amerikaanse establishment. Natuurlijk had hij zijn fouten en was hij als president 

verantwoordelijk voor genoeg ellende maar ik kan me niet indenken dat een president in deze tijd 

met zo’n boodschap van vrede op de proppen zou komen. 

Midden in de Commencement toespraak van 1963 zegt hij:  

 

“Als we onze meningsverschillen niet kunnen oplossen, kunnen we in ieder geval ons in zetten voor 

verscheidenheid is deze wereld. Uiteindelijk komt het hier op neer, dat wat ons verbindt is dat we 



allemaal op deze kleine planeet wonen. Dat we dezelfde zuurstof ademen. Dat we ons allemaal 

inzetten voor de toekomst van onze kinderen en dat we allemaal sterfelijk zijn” 

-John F. Kennedy- 

 

Hoofstuk 15 

Een Analyse van de huidige crisis 

 

“Natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog. Niet in Rusland, niet in Engeland en niet in 

Duitsland. Dat is duidelijk. Maar het mag ook duidelijk zijn dat de leiders van die landen het beleid 

bepalen en het is erg makkelijk om mensen mee te slepen, of dat nu in een democratie is of een 

fascistische, of communistische dictatuur. Stem of geen stem, het volk kan er altijd toe gebracht 

worden om de belangen van haar leiders te dienen. Het is simpel. Alles wat je moet doen is vertellen 

dat ze worden aangevallen, vervolgens maak je de vredestichters zwart, door hun te verwijten dat ze 

niet vaderlandslievend zijn en het land in gevaar brengen. 

Dat werkt in ieder land precies hetzelfde” 

 

-Hermann Goring- 

 

(Eind jaren 90 vorige eeuw) 

Neo Conservatieve elementen in Amerikaanse en Israëlische samenleving geven in de PNAC en Clean 

Break rapporten aan dat voor de veiligheid, geo politieke en economische belangen van de V.S., Irak, 

Syrië, Libië, Somalië, Sudan en Iran gedestabiliseerd moeten worden en dat er in die landen een 

ander regime aan de macht moet komen. 

(Periode tussen 2001 en 2012) 

Na de val van Saddam in Irak en Kadhafi in Libië willen de zionistische partners dat die andere grote 

vijand van Israel, Assad, ook verdwijnt. Helaas voor hen liep het allemaal net even anders. In eerste 

instantie werden moslim extremisten gesteund in hun strijdt tegen Assad met wapens, informatie, 

training en geld maar dit blijkt niet afdoende om Assad van de troon te stoten. Na vele tienduizenden 

doden wordt de roep van sommige NAVO partners groter om in te grijpen. Rusland wil haar partner 

en havens aan de Middellandse Zee niet opgeven en samen met China blokkeren ze een interventie. 

Dit tot groot ongenoegen van onder meer de V.S. Israël en Frankrijk. Sinds zionistische Joden, als 

Sarkozy, Hollande, Kouchner, Bernard Herni Levy en DSK , in Frankrijk de lakens uitdelen, is er een 

andere wind gaan waaien als het om buitenlandse interventies gaat. Het buitenland beleid van 

Frankrijk is meer en meer geschoeid op een neoconservatieve leest. Zo neemt Frankrijk het voortouw 

om Libië aan te vallen en staan ze steeds vooraan als het om interventie in Syrië gaat. 

 

Rusland rekent ondertussen af met de oligarchen die Rusland na de val van de Berlijnse muur leeg 

roofden. Zes van de Zeven oligarchen, die 50% van de Russische economie in handen hadden, waren 

van Joodse afkomst. Poetin zorgde er voor dat veel van de bedrijven en grondstoffen weer in bezit 

van de staat en zijn eigen vrienden kwamen. De Joodse oligarchen moesten meewerken of het land 

uitvluchten. Enkele van hen vertrokken naar Engeland, waarvandaan ze een soort opstand tegen 

Poetin begonnen. Deze miljardairs hebben veel invloed en samen met andere zionisten doen ze er 

alles aan om Poetin en Rusland dwars te zitten. Waarom de focus op de Joden? Omdat zij telkens 



disproportioneel aanwezig zijn als het om de problemen gaat die we hier bespreken en ze een grote 

rol spelen in de kern van dit conflict. 

 

 

 

In 2008 liet Poetin zijn tanden al zien toen Georgië, Zuid-Ossetie in wilde nemen. Ook Georgië wilde 

lid worden van de NAVO en kreeg militaire steun van de V.S. en Israël. Georgië moest met de staart 

tussen de benen vertrekken. De NAVO blafte wel maar beet niet. De toon was gezet. 

Met de komst van Obama zou er zogenaamd een andere wind gaan waaien. De middelen werden 

misschien anders maar de doelen bleven hetzelfde. Het opzichtige en luidruchtige neoconservatieve 

beleid werd vervangen door de meer sluwe en achterbakse politieke lijn van de Zbigniew Brzezinsnki 

school. 

 

 

(periode 2012 tot 2014) 

De wereld had de buik inmiddels een beetje vol van interventies van de V.S. en daarom werd de 

opinie van de wereldburgers op alle mogelijke manieren gemanipuleerd. Zo kwam Obama, met 

betrekking tot het conflict in Syrië, plotsklaps op de proppen met de “Rode Lijn”. Tot hier en niet 

verder was zijn boodschap, waarmee hij doelde op het gebruik van Chemische wapens. 

Terstond vond enkele weken later een gifgas aanval plaats. De V.S. en haar bondgenoten 

schreeuwden moord en brand. Dit was duidelijk een aanval van Assad. Ook de westerse main stream 

media deed weer gezellig mee en spijkerde Assad aan het kruis voor er enig bewijs was. De 

Amerikaanse journalist, Seymour Hersh, die onder meer de moordpartij in Vietnam bij My Lai, aan 

het licht bracht, denkt heel anders over deze zaak en is er van overtuigd dat de rebellen, met steun 

van onder meer Saoedi-Arabië, achter de gif gas aanval zaten.  

Rusland en China wisten de opinie wederom om te buigen en een interventie te voorkomen. De rode 

lijn van Obama moest weer iets verder verschuiven en de V.S. werd min of meer in haar hemd gezet 

door Poetin. Rusland zorgde er intussen voor dat Syrië haar chemische wapens ging ontmantelen. 

Ondertussen probeerde Israël een paar keer met een aanval op Syrië, een tegenaanval uit te lokken 

maar Assad liet zich niet uitlokken. 

Om de aandacht af te leiden van het midden oosten en Rusland tegen te werken, steunden de NAVO 

partners een opstand in de Oekraïne. Allerlei Europese en Amerikaanse leiders gingen naar de 

Oekraïne om hun steun te betuigen. De zittende president moest het land uitvluchten. Rusland nam 

intussen de Krim in, wat een strategische Russische marine basis in de zwarte zee herbergt en het 

overgrote deel van de bevolking van Russische afkomst is. De spanningen tussen Oost Oekraïne, waar 

het merendeel voor aansluiting met Rusland is en West Oekraïne waar een meerderheid meer voor 

aansluiting bij de NAVO en de EU voelt, namen toe, wat uiteindelijk resulteerde in een burger oorlog. 

 

MH17 wordt neergehaald en de schuld wordt vanaf de eerste minuut in de schoenen van Poetin 

geschoven. Nog voor er enig bewijs is, zijn de westerse leiders en journalisten het er over eens dat 

Rusland achter de aanslag zit. Zonder enig bewijs is dit ook de aanleiding om economische sancties 

uit te voeren tegen Rusland.  

Uit het niets duikt in eens ISIS op. Heel vreemd dat na de onthullingen van Snowden over de NSA, 

waarin naar buiten kwam dat ze alles van ons weten en opslaan, de NSA blijkbaar niets wist van de 

opkomst van ISIS en dat ze, als het om het MH17 verhaal gaat, ook compleet afhankelijk zijn van 



zogenaamd bewijs dat afkomstig is van social media sites. Tot op de dag van vandaag moeten Obama 

en Kerry nog steeds met het bewijs komen, waarover ze in de eerste uren na de aanslag, zeiden te 

beschikken. 

ISIS is de gedroomde vijand van de Neo Conservatieven en verovert in no time gigantische gebieden 

in Irak en Syrië. In eerste instantie reageert het westen nog laconiek op de moordpartijen op Irakese 

soldaten maar dat verandert als christenen bedreigd worden en er westerse gevangenen, schijnbaar 

onthoofd worden, door cockney Engels sprekende moslim extremisten. Na enkele onthoofdingen van 

Amerikanen is de publieke opinie weer zo bespeeld dat het hele westen weer staat te trappelen om 

weer eens lekker oorlog te voeren in het midden oosten. Zeg maar een goede ouderwetse kruistocht. 

De verontwaardiging in het westen, over ISIS, is op z’n zachtst gezegd nogal hypocriet, omdat het 

westen eerst de moslim extremisten steunde met geld en wapens, toen ze tegen Assad vochten. Ook 

toen werd al gezegd dat het middel erger dan de kwaal was en dat christenen en anders gelovigen, 

niet veilig zouden zijn onder hun bewind. 

 

Met het mandaat om ISIS uit te schakelen op zak en de wetenschap dat Rusland het druk heeft met 

de Oekraïne, kan het westen nu eindelijk Assad een kopje kleiner maken en dan oprukken naar Iran, 

om op die manier de targets uit het PNAC en Clean Break rapport veilig te stellen. 

Intussen wordt er, na bezuinigingen op defensie in veel westerse landen en de spanningen met 

Rusland en Isis, weer flink geld uitgegeven aan wapens en defensie. 

 

Kort gezegd komt het huidige conflict denk ik hier op neer: twee rivaliserende maffia 

groeperingen/kartels, namelijk de oosterse maffia tegenover de westerse maffia, zijn in conflict over 

dominantie over en grondstoffen in bepaalde gebieden.  

De westerse maffia is al decennia lang aan de macht en ze wil haar wil opleggen aan de rest van de 

wereld. Die wil leggen ze op door middel van militaire macht, de media en economische sancties. De 

basis van het systeem is een internationaal economisch systeem wat als munteenheid de dollar 

gebruikt. Er is een directe link tussen de dollar en alle olie die over de hele wereld wordt verkocht. 

Iedereen die tegen dat systeem ingaat wordt als een enorm gevaar gezien voor de economie van de 

westerse maffia. Landen die tegen dit systeem in gaan krijgen de huurmoordenaars van het westerse 

cartel achter zich aan. In de media worden deze landen en leiders zwart gemaakt en door middel van 

politieke en militaire druk worden ze gedwongen om in de pas mee te lopen.  

Rusland zit de V.S. en Israël dwars in het Midden Oosten en wil controle houden over haar eigen 

invloedszone. Ook is er een strijdt tussen de westerse en oosterse maffia om grondstoffen. In de 

Oekraïne zijn grote schaliegas velden en die velden kunnen een bedreiging vormen voor de Russische 

belangen. 

 

Iedereen weet dat Poetin een grote boef is, die vele doden op zijn geweten heeft en miljarden heeft 

gestolen van de Russen. Dat neemt niet weg dat de westerse leiders (lees de westerse elite) zelf ook 

kilo’s boter op hun hoofd hebben en qua doden en stelen niet voor Poetin onder doen (ze doen het 

misschien hoog uit wat subtieler). Het westen vaart momenteel een gevaarlijke koers, hopelijk 

overwint het gezonde verstand, zodat we over 50 jaar niet weer over zo’n onnodige wereldoorlog 

praten, die zoveel miljoenen doden heeft gekost. Iedereen met een beetje gezond verstand kan 

momenteel de schuldigen al aan wijzen. Het probleem is dat de gevestigde media ook meedoet aan 

dit vieze spelletje en daarom de 80% volgers, mensen die zelf niet nadenken, altijd mee krijgen in 

haar propaganda oorlog.  



Misschien moeten we, als er nog eens een wereld oorlog komt, de hoofdredacteuren van de grote 

nieuws shows, op tv, radio en de hoofdredacteuren van de kranten in de westerse wereld maar als 

eerste voor een oorlogstribunaal brengen. Zij vertikken het immers om onafhankelijk nieuws te 

brengen, lessen uit de geschiedenis te trekken en de taal van de rede te spreken. Zij laten zich 

bewust voor het karretje van de NAVO spannen of kunnen ze soms, net als in Rusland, geen eigen 

geluid laten horen? 

In plaats van vrede en gerechtigheid te promoten, kiezen ze bewust voor de westerse maffia en 

maken zij zichzelf daarom, medeplichtig aan moord met voorbedachten rade. 

 

Hoofdstuk 16 

ISIS een Zionistisch complot? 

 

Onlangs was mevrouw Haifi van het nationaal cyber security centrum, zo brutaal om op twitter de 

stelling te deponeren dat ISIS gecreëerd was door zionisten. Iedereen viel over haar heen. Wat een 

onzin. Hoe kon ze ooit zo iets doms zeggen. Niet gehinderd door enige kennis van zaken of historisch 

besef werd deze mevrouw afgeserveerd door onze media en daardoor ook op social media door de 

meute. 

 

Zou er misschien ook een kern van waarheid kunnen zitten in haar bewering?  

Hebben de V.S. en Israël er belang bij dat hun vijanden met elkaar overhoop liggen? Ja, natuurlijk. 

Hebben de V.S. en Israël een staat van dienst als het gaat om False Flag aanvallen, het manipuleren 

en het tegen elkaar uitspelen van vijanden? Zeer zeker. Niet voor niets is het motto van de Israëlische 

Mossad “By way of deception.” Dus doormiddel van misleiding je doel bereiken. 

 

Ik denk dat ISIS goed valt te vergelijken met een verhaal uit de Joodse folklore. Het verhaal over de 

Golem. De Golem was een monster, gemaakt van modder en aarde, dat door woorden tot leven 

gebracht kon worden. In den beginne was het woord en het woord was God. Woorden hebben een 

zekere scheppingskracht. Bijna alles wat we doen begint met gedachten en woorden. En uit die 

woorden ontstaat onze maatschappij en wereld. 

 

 

 

Is ISIS ook niet een soort Golem. Een monster dat is ontstaan door de acties van de V.S. en Israël of 

liever gezegd. De acties van zionisten. Misschien moet ik eerst ook maar eens duidelijk stellen wat ik 

onder zionisten versta. Het zionisme is in mijn ogen een samenwerkingsverband tussen westerse 

joden en christenen, die met verschillende belangen, hetzelfde doel nastreven. Namelijk, controle 

over de wereld via militaire macht en de media. Daarbij worden religieuze sentimenten van 

onwetende en onnozele christenen en joden misbruikt door een neo-conservatieve bovenlaag die 

eigenlijk gewoon atheïstisch is. 

 

De Britten en Fransen veroveren het Midden-Oosten, tijdens de Eerste Wereld Oorlog van het 

Ottomaanse Rijk. In 1916 werd het Midden-Oosten verdeeld middels het Sykes-Picot verdrag. 

 



In 1917 wordt de Balfour verklaring ondertekend door James Balfour, de minister van buitenlandse 

zaken van Engeland, waarin hij aan de vertegenwoordiger van de zionisten in Engeland, Lord 

Rothschild, laat weten dat Engeland belooft de Joden een thuisstaat in Palestina te geven. 

 

Sinds er olie is gevonden in de regio rond de Perzische Golf hebben vooral Engeland en de V.S. er 

alles aan gedaan om controle over die regio te krijgen en te houden. Werd met die controle in het 

achterhoofd misschien ook de staat Israël gecreëerd? Is Israël de wig die een groot Arabisch rijk moet 

voorkomen? 

 

Of die bewering nu wel of niet op waarheid berust is de vraag, feit is dat de westerse landen en 

vooral de V.S. er vanaf dat moment het volgende beleid gingen voeren: de V.S. zorgt dat er in landen 

die van strategisch en economisch belang voor de V.S. zijn, een goedgezinde marionet op de troon 

komt. Zo gauw deze persoon niet meewerkt, is het slikken of stikken. De V.S. zorgt dan voor een 

revolutie en de bewuste dictator moet zijn biezen pakken of wordt vermoord. Keer op keer zien we 

deze tactiek terugkomen in vooral het Midden-Oosten en Zuid- en Midden Amerika. 

 

De Amerikaanse en Israëlische belangen gaan de boventoon voeren in het Midden-Oosten. De 

Amerikanen steunen Israël blindelings, zelfs al worden ze zoals in 1954 en 1967 getroffen door false 

flag aanvallen van Israël. Onder Egyptische vlag worden in 1954 aanslagen gepland op Amerikaanse 

doelen in Egypte. Deze episode gaat de geschiedenis in als de Lavon affaire. In 1967 wordt het 

Amerikaanse marineschip, de USS Liberty, aangevallen door Israëlische vliegtuigen onder Egyptische 

vlag. Resultaat 34 doden en bijna 200 gewonden. De Israëliërs wilden waarschijnlijk op die manier de 

V.S. nog nauwer betrekken in de oorlog tegen Egypte. President Johnson besloot dit voorval, om 

onopgehelderde redenen, in de doofpot te stoppen. 

 

In 1953 gooien de V.S. en Engeland via operatie AJAX, de democratisch gekozen Mohammed 

Mossadeq van de troon in Iran om hem te vervangen door de Sjah van Perzie. Mossadeq had 

namelijk de fout gemaakt om de Iraanse olievelden te nationaliseren. Dit tegen het zere been van BP, 

die tot dat moment voor een grijpstuiver de olie uit de Iraanse grond konden halen. 

 

In 1973 wordt de Amerikaanse dollar aan de verkoop van olie gekoppeld. Het feit dat alle olie nu in 

dollars moet worden gekocht, geeft de Amerikanen een enorm economisch voordeel. 

 

In de jaren 70 begint ook Europa kennis te maken met terroristische aanslagen door Palestijnen die 

aandacht voor hun zaak willen en de OPEC landen gingen hun productie beperken vanwege de 

manier waarop het westen Israël steunde.  

In 1979 vallen de Russen, Afghanistan binnen. De V.S. is bang dat Afghanistan het begin is van een 

veroveringstocht naar het Midden-Oosten en de oliebronnen van Irak, Iran en Saoedi-Arabië. 

 

In Iran wordt de Sjah, de lakei van de V.S., van de troon gestoten. De geestelijke leider van Iran, 

Khomeini, komt aan de macht. 

 

 

 

In 1980 houdt Jimmy Carter een toespraak voor het Amerikaanse congres waarin hij stelt dat iedere 



poging, van ieder land, om controle te krijgen over de regio rondom de Perzische Golf, door de V.S. 

gezien wordt als een aanval op de V.S. en dat de V.S. dan keihard terug zou slaan. Deze toespraak zou 

later bekend worden als de Carter doctrine. Het petrodollar systeem en de stabiele stroom van 

goedkope olie naar het westen moest gewaarborgd blijven. 

 

Het Irak van Saddam Hoessein wordt als een bondgenoot gezien en wordt bewapend door de V.S. als 

ze Iran in 1980 aanvallen. Een jarenlange strijd ontwikkelt zich, die na bijna een miljoen doden, in 

1988 onbeslist wordt beëindigd.  

 

Intussen bewapent de V.S. ook de mujahideen, moslimstrijders, die in Afghanistan voor hun broeders 

tegen de Russen vechten. Osama Bin Laden, afstammeling van een rijke Saoedische familie is een van 

hun leiders. De Russen verlaten uiteindelijk in 1987 Afghanistan, het land geruïneerd achter latend. 

De oorlog heeft aan bijna enkele miljoen mensen het leven gekost. Afghanistan valt na een 

burgeroorlog in handen van moslimextremisten.  

 

In 1989 valt de muur en daarmee ook de macht van de Sovjet Unie. Er worden afspraken gemaakt 

over een vreedzame terugtrekking van de Sovjet troepen uit Oost Europa. Een van de afspraken is 

dat het westen belooft dat de oostbloklanden niet lid worden van de NAVO. 

 

Saddam Hoessein, de ereburger van Detroit en bondgenoot van de V.S. valt Koeweit in 1990 binnen. 

Er is al jarenlang een conflict tussen Koeweit en Irak vanwege oliebelangen en daarnaast zou Koeweit 

eigenlijk aan Irak toe behoren. Saddam steunde pro Palestijnse en anti Israël bewegingen en hij kreeg 

last van grootheidswaanzin. Hij werd daarom een gevaar voor de belangen van de V.S. en Israël en 

moest daarom van het toneel verdwijnen. Saddam kreeg een ultimatum maar hij weigerde daar aan 

te voldoen. Het Irakese leger werd met de grond gelijk gemaakt door de V.S. maar ze lieten Saddam 

aan de macht vanwege de onzekere machtsverhoudingen in de regio. Daarna werden Irak nog 

jarenlang allerlei sancties opgelegd, die honderdduizenden Iraki het leven kosten.  

 

In 1996 verschijnt het Israëlische rapport “A Clean Break” met de subtitel “A new strategy for 

securing the realm” Een studiegroep onder leiding van de Amerikaanse jood Richard Perle, die later 

onder George Bush jr. in de regering komt, en Benjamin Netanyahu, de huidige minster president van 

Israel, adviseerde het volgende: 

 

Het zionisme moest weer nieuw leven in worden geblazen. Er moeten nieuwe allianties worden 

gesmeed met gelijkgestemde geesten en de vijanden van Israël moesten tegen elkaar worden 

uitgespeeld doormiddel van interne onrust, destabilisatie en het omvergooien van de regimes in Irak, 

Syrië, Libië en Iran. Er zou een nieuw harder beleid tegenover de Palestijnen moeten komen en Israël 

zou een nieuwe relatie met de V.S. moeten aangaan, waarbij Israël meer van haar eigen belangen 

zou moeten uitgaan. 

 

Niet veel later verschijnt in de V.S. het rapport van een denktank genaamd PNAC “Project for a new 

American century” met bijna exact dezelfde doelstellingen als het Israëlische rapport. De belangen 

van Israël worden vrijwel gelijkgesteld met de belangen van de V.S. Het rapport stelt verder dat een 

“Pearl Harbor” achtige gebeurtenis nodig is om het Amerikaanse volk zo ver te krijgen dat ze “the 

war on terror” gaan goedkeuren. Het defensiebudget moet flink omhoog geschroefd worden en 



Saddam Hoessein moet verdwijnen. De PNAC organisatie bestaat voor 80% uit Amerikaanse joden. 

Richard Perle komt ook hier weer tevoorschijn.  

 

De Amerikaanse media is op dat moment bijna volledig in handen van zionisten. Bijna alle kranten, 

radio en tv stations zijn in handen van zes mega mediabedrijven. Viacom, Time Warner, Disney, 

Newscorp, NBC, CBS 

 

In 1998 laat de CIA vriend Osama Bin Laden, weer van zich horen. Met zijn groep van 

moslimfundamentalisten is hij nu anti westers en wil hij de aanwezigheid van westerse troepen in 

het heilige land( Saoedi-Arabië) tegengaan. Er volgen diverse aanslagen o.a. in Kenia. Daar vallen 

honderden doden door een vrachtwagenbom. Het moslimextremisme dat eerst als een soort dam 

werd gebruikt tegenover het communisme, wordt nu, nadat de koude oorlog min of meer voorbij is, 

door de V.S. gezien als het nieuwe grote gevaar.  

 

In 2000 volgt opnieuw een aanslag op de USS Cole, een Amerikaans marineschip, 17 Amerikanen 

komen om. 

 

Dan volgt natuurlijk het evenement dat alles wat er na gebeurde mogelijk maakt. Het nieuwe Pearl 

Harbor. De aanslagen op 11 september 2001. De hele wereld werd een rad voor ogen gedraaid. Er 

volgde een internationale nervous breakdown. Logisch nadenken was in eens niet meer mogelijk.  

 

We accepteerden plotseling zaken die normaal gesproken niet te verklaren zijn en alle natuurwetten 

tarten. Enkele moslimterroristen, bijna allemaal afkomstig uit Saoedi-arabië, wisten vier vliegtuigen 

te kapen. Gelukkig voor hen was er net een enorme luchtoefening aan de gang die het kapen van 

vliegtuigen moest simuleren en daardoor was het hele luchtbeveiligingssysteem van noord Amerika 

plat gelegd. Twee vlogen er in de WTC 1 en 2. Deze gebouwen storten na een korte brand, in vrije 

valversnelling, in. Een derde gebouw WTC 7 zou, zonder geraakt te zijn door een vliegtuig enkele 

uren later ook in vrije valversnelling instorten. Elders vloog een vliegtuig het Pentagon in zonder 

enige herkenbare vliegtuigdelen achter te laten, door een gat dat niet veel groter was dan de 

voorkant van een vrachtwagen. Gek genoeg waren er alleen maar een paar foto’s van een vuurbal te 

zien. Een van de best beveiligde gebouwen van de wereld had blijkbaar geen bewakingscamera’s 

rondom het gebouw. Bewegende beelden zijn in ieder geval nooit vrijgegeven en bewakingsbeelden 

van omringende gebouwen werden in beslag genomen en niet meer vrijgegeven. 

 

Het laatste vliegtuig stortte neer in Pennsylvania, waar het een zwart geblakerd stuk grond achterliet 

zonder dat er slachtoffers of wrakstukken te zien waren.  

Zo’n drieduizend mensen kwamen om die dag. Vanaf het eerste moment wist iedereen dat Bin Laden 

de dader was, al is daar nooit bewijs voor gevonden. Vreemd genoeg werden direct alle leden van de 

Bin Laden familie en enkele Mossad mannen die waren opgepakt in New York, Amerika 

uitgesmokkeld door de Bush regering. 

 

De wereld stond op z’n kop en de PNAC en Clean Break mensen konden, dankzij die massahysterie en 

de roep om wraak, hun plannen uitvoeren. Veel personen uit de PNAC denktank zaten ondertussen 

in de Bush regering. Wolfowitz, kristol, Perle, Cheney, Abrams, Rumsfeld, Zakheim, Bolton, Zoellick 

waren PNAC mensen en rest van de regering bestond uit fanatieke zionisten.  



 

De aanval op Saddam, die inmiddels in 2000 zijn doodvonnis had getekend door zijn olie in Euro’s te 

gaan verkopen, werd geopend in de media. Het Amerikaanse publiek werd wijsgemaakt dat er een 

directe link was tussen 11 september en Saddam Hoessein. Omdat dit niet direct bewezen kon 

worden werd daar de claim van massavernietigingswapens naast gelegd. 

 

Bush sprak over de as van het kwaad, niet toevallig allemaal vijanden van Israël en dreigde dat ieder 

land moest kiezen voor de terroristen of de V.S. Afghanistan was als eerste aan de beurt omdat daar 

opleidingskampen voor Al Qaida zouden zitten. Bin Laden werd niet gevonden. Was Bin Laden de 

boeman die door de CIA was gecreëerd om daardoor Amerikaanse belangen in de kaart te spelen? 

 

Irak werd in 2003 veroverd. De eerste daad van de Amerikaanse Jood Paul Bremmer, die leiding 

moest geven aan de bezettingsmacht, was het terugdraaien van het besluit van Saddam, om de 

Iraakse olie in Euro’s te verkopen. De bezetting werd een groot fiasco met een halve burgeroorlog en 

vele honderdduizenden doden tot gevolg. 

 

Vanaf dat moment begon ook de oorlogsretoriek tegenover Libië, Syrië en Iran. De Amerikanen 

waren een eeuwigdurende “War on terror” begonnen. Terreur die ze vooral zelf kweekten door hun 

buitenlandbeleid in het Midden-Oosten. Steeds meer moslims raakten gefrustreerd door de acties 

van de Amerikanen en Israëli’s. Vele duizenden onschuldige burgers kwamen om door 

bombardementen van gevechtsvliegtuigen en drones.  

 

De inval in Irak die zogenaamd voor een democratische kettingreactie moest zorgen, resulteerde in 

chaos en destructie in het hele Midden-Oosten. De relatie tussen Iran en de V.S was al niet best maar 

die werd zo slecht dat er gevreesd werd voor een inval in Iran. Khadaffi werd na een revolutie in Libië 

vermoord. Er ontstond een burgeroorlog in Syrië met honderdduizenden doden tot gevolg en overal 

in het middellandse zee gebied, ontstonden oppositiebewegingen die opriepen tot revolutie.  

 

De personen die het Israëlische “Clean Break” rapport hadden opgesteld, zullen nog wel eens een 

sigaar opgestoken hebben na zoveel succes. 

Is de opkomst van ISIS dan een zionistische creatie? Dat zou zomaar kunnen. Misschien is het ISIS 

monster zo groot geworden dat het niet meer te beheersen viel. Misschien is het Soennitische ISIS 

bewust sterker gemaakt om te dienen als tegenkracht tegen het Sjiitsche Iran.  

 

Ook is inmiddels bekend en bewezen dat de Amerikanen en Israeli’s, terroristische groeperingen 

infiltreren en daarnaast moslimextremisten proberen aan te zetten tot terroristische daden, om ze 

dan vervolgens te kunnen arresteren. 

 

In ieder geval kunnen we zeggen dat de V.S. en Israel, door hun buitenland beleid, aan de wieg van 

ISIS en Al Qaida hebben gestaan. Daar is geen twijfel over mogelijk. 

 

Helemaal niet zo’n rare opmerking dus van die Cyber Security mevrouw. 

 

 



Hoofdstuk 17 

MSM Propaganda 

 

De laatste tijd is weer eens duidelijk te zien hoe onze gevestigde media de nationale opinie opstookt 

tot (koude)oorlogstemperatuur. De grote kranten en tv opinie programma’s kwaken klakkeloos de 

staatspropaganda van de NAVO partners na.  

 

Als je een klein beetje het nieuws volgt vanuit verschillende bronnen dan valt je al snel op dat de 

gevestigde media een soort kleuters zijn die alles wat hun ouders hun voorschotelen zonder enige 

kritiek oplepelen. Als ik bijv. Knevel & v/d Brink wel eens bekijk dan zie ik dat bijv. Andries Knevel 

nooit verder komt dan het lezen van de ANP berichten en de kranten en daardoor vaak niets begrijpt 

van zaken die zich op geo-politiek niveau afspelen.  

Vanwege zijn positie als opinie maker heeft hij denk ik nooit de tijd om zich ergens daadwerkelijk in 

te verdiepen. Verder geven ze er overduidelijk blijk van dat ze alleen de officiële standpunten van de 

regering volgen en alles wat daar van afwijkt wordt als complot theorie weggezet.  

Het zijn net blinde kleuters die bij de hand genomen moeten worden. Logisch nadenken om van A 

naar B te komen is er niet bij. Het lijkt wel of dit soort MSM-journalisten niet begrijpen hoe de wereld 

in elkaar zit. Dat er nationale en internationale partijen zijn die bepaalde geo-politieke en financiële 

belangen hebben, lijkt er bij hen niet in te gaan.  

De wereld bestaat in het wereldbeeld van de MSM journalist alleen uit goede (lees westerse 

belangen) en slechte (belangen van de rest van de wereld), landen en mensen. Het lijkt er bij hen niet 

in te gaan dat er ook christelijke, atheïstische en joodse blanke westerse mensen zijn die vanuit pure 

macht en geld wellust, via lobbyisten en de NAVO hun stempel op de wereld zetten en daarbij dood 

en verderf zaaien.  

Als iemand bij Pauw en Witteman, DWDD of Knevel v/d b Brink begint over de betrokkenheid van de 

VS en andere NAVO-partners bij aanvallen door extreme moslim rebellen op de regimes van Assad of 

Khadaffi en de wapenleveranties aan die rebellen, dan staren ze je schaapachtig aan en lijken ze het 

niet te begrijpen. Vervolgens stappen ze zo snel mogelijk weer over naar een ander onderwerp. 

 

 

 

Ja, oké, je mag als MSM journalist natuurlijk kritiek hebben op individuele bedrijven die de zaak 

oplichten of vuil dumpen. Je mag schrijven over CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde . Je mag 

de Multiculturele samenleving promoten en schrijven over racisme.  

Maar zo gauw je als MSM journalist afwijkt van de gebaande wegen en kritisch wordt op het systeem 

en vertelt dat het systeem eigenlijk inhoudt dat onze nationale staat en leger in dienst staan van 

multinationals en internationale bankiers en schrijft over samenzweringen binnen de staat tegen 

haar eigen burgers, schrijft over false flag operaties, schrijft over geheime wapendeals, 

drugstransporten van geheime diensten, getuigen die door geheime diensten uit de weg geruimd 

worden, getuigen die gezelfmoord worden, onderzoek gaat doen naar 11 september, een andere kijk 

hebt op de Tweede Wereld oorlog en al kom je met duizenden bewijzen voor alle voorgaande zaken, 

dan nog is het gedaan met je carrière bij de MSM.  

Vrijheid van meningsuiting, kritisch, logisch en redelijk nadenken, allemaal leuk en aardig maar dat 

moet dan wel precies in het straatje van de MSM passen, anders wordt je niet meer serieus 



genomen. 

Operatie Mockingbird is een goed voorbeeld van het samengaan van media en staatsbelangen. De 

CIA gaf in de tweede helft van de vorige eeuw honderden journalisten van gerenommeerde kranten 

geld om de CIA standpunten te ondersteunen in hun kranten.  

Ik ben er van overtuigd dat dit nog steeds gebeurt. Het is niet voor niets dat er altijd 

hoofdredacteuren van gerenommeerde kranten bij de Bilderberg conferenties aanwezig zijn. Ze 

mogen dan vervolgens natuurlijk niets loslaten over de besproken zaken. Dat geeft in principe al aan 

dat je als journalist niet deugt. 

 

 

 

We zien in onze media nu heel duidelijk een opbouw van oorlogstaal tegenover Rusland. Het begon 

met de Olympische spelen en de homo-rechten. Vervolgens kwam de Krim kwestie en de 

burgeroorlog in Oekraïne en natuurlijk het hoogtepunt het neerschieten van MH17.  

Economische sancties en opbouw van de NAVO troepen rond de Russische grenzen, gesteund door 

het zwart maken van Rusland en Poetin in de MSM. 

De wereld is sterk aan het veranderen en het Amerikaanse rijk is aan het afbrokkelen en probeert 

daarom wanhopig haar positie in stand te houden. Rusland en andere BRIC landen zijn bezig zich af 

te keren van die Amerikaanse macht en haar dollar en dat zou de doodsteek betekenen voor de V.S.  

De koppeling van de olie aan de dollar, het zogenaamde petro-dollar systeem houdt de Amerikaanse 

hegemonie en economie nog overeind maar dat zal snel afgelopen zijn als meerdere landen hun olie 

niet meer in dollars verkopen. Irak en Sadam Hoessein zijn er ook achter gekomen dat de V.S. er alles 

aan doet om het petro-dollar systeem in stand te houden, toen Irak in 2000 besloot haar olie in 

euro’s te gaan verkopen. 

Dat is iets wat onze MSM je niet vertelt. Dat past namelijk niet in het plaatje van de westerse 

belangen… 

De EU, een ondemocratisch gedrocht 

Met de EU verkiezingen voor de deur is het misschien verstandig om eens wat zaken op een rijtje te 

zetten. De Eurofielen zijn er heilig van overtuigd dat meer samenwerking en meer overheveling van 

macht naar Europa de beste weg naar de toekomst is voor alle lidstaten. Een Europese superstaat 

dus. 

Is die machtsoverdracht en de toenemende globalisering nu echt voordelig voor Nederland?  

De EU zorgt vooral voor veel problemen. De Euro is dan misschien wel handig als je een keer op 

vakantie gaat en voor internationale bedrijven is het feit dat ze minder gedoe met buitenlandse 

valuta en omrekenkoersen misschien ook wel positief maar weegt dat op tegen het feit dat we 

volgens een studie van Finse economen met z’n allen 10% armer zijn geworden door de Euro? 

Alleen Duitsland zou volgens deze studie wijzer zijn geworden van de Europese munt. 

Het feit dat de Euro er is gekomen voordat we een Europese superstaat zijn geworden zegt in 

principe genoeg. Je creëert namelijk een enorm probleem door allerlei landen met verschillende 

culturen, wetten, overheden, economieën etc. samen te voegen in een muntunie.  

De enige redding van de Euro is dan natuurlijk meer machtsoverdracht naar Brussel. Je creëert een 

probleem, er komt een reactie en de oplossing ligt al klaar. Dat heeft natuurlijk niets met democratie 

te maken maar zoals Maarten van Rossum onlangs bij Pauw en Witteman al opmerkte, is democratie 

eigenlijk allen maar een sta in de weg voor vooruitgang en zijn crisissen natuurlijk ideaal om 



veranderingen door te voeren. 

Nu zien we weer zo’n probleem ontstaan. Namelijk de toestroom van arbeid uit Oost Europa. Deze 

mensen zijn op meerdere manieren voordelig voor werkgevers. Ten eerste zijn ze natuurlijk 

goedkoop maar een nog veel groter voordeel is misschien wel het feit dat ze concurreren met 

autochtone werknemers die daardoor vaak gedwongen worden om hun looneisen bij te stellen. 

Iedere gek kan dat probleem zien aankomen maar de EU heeft besloten en dus is de enige oplossing 

meer invloed van de EU op de arbeidsmarkt. Gelijke rechten voor alle werknemers binnen de EU 

maar dat moet dan natuurlijk wel weer geschieden door meer machtsoverdracht naar Brussel. 

 

 

 

Internationale handelsverdragen zouden te allen tijde een zege zijn maar de realiteit is anders. Kijk 

maar eens wat er in Mexico is gebeurde nadat het NAFTA verdrag tussen Mexico en de V.S. werd 

ondertekend. Enkele Amerikaanse multi nationals sloten hun fabrieken in de V.S. om ze weer op te 

bouwen net over de grens in Mexico. Ach, jammer voor die Amerikanen maar mooi voor Mexico 

toch? Nee dus, het minimum loon in Mexico en de V.S. daalde. De midden klasse in Mexico 

verdween gestaag en veel Amerikanen verloren hun baan door NAFTA. NAFTA bleek vooral voordelig 

voor een kleine groep rijken die door NAFTA nog rijker werden. 

Er wordt ons door onze elite en gevestigde media een beeld voorgeschoteld dat niet klopt. Als we 

deze mensen moeten geloven hebben we al onze rijkom en welvaart te danken aan de EU. Zelfs onze 

Verenigde Oost-Indische compagnie had zijn faam en fortuin te danken aan de Europese Unie als we 

deze dwazen moeten geloven. 

We worden dagelijks overspoeld door hun propaganda. Neem nu de Oekraïne. De EU en de V.S. 

steunen de Oekraïne en beschuldigen Rusland van illegale overname van grondgebied en 

voorgekookte referenda. Nu ben ik geen fan van Poetin en de zogenaamde Russische democratie, in 

mijn ogen is Poetin pure maffia, maar dat de V.S. Rusland de les moet lezen over illegale grond 

overname is nogal lachwekkend met de laatste Irak oorlog en het Amerikaanse buitenland beleid in 

het achterhoofd. Verder zijn de Amerikaanse verkiezingen van 2000 en het Amerikaanse 

verkiezingssysteem nu niet echt een voorbeeld van democratisch handelen. Ook de genegeerde 

referenda in Nederland, Frankrijk en Ierland met betrekking tot de Europese grondwet geven reden 

om de EU niet al te serieus te nemen als het om kritiek op Rusland gaat. Vervolgens gaan ze de zaak 

dan ook nog lopen ophitsen. 

Nu moeten wij ons in Europa druk gaan maken over een land dat samenhangt van corruptie, waar de 

westerse bevolking in de oorlog massaal collaboreerden met de Nazi’s, omdat ze een bloedhekel aan 

de Bolsjewisten hadden en de andere helft van de bevolking zich graag bij Rusland aan sluit. Laat 

lekker koolhakken zou je denken maar de EU en de V.S. hebben blijkbaar wel zin in een Derde Wereld 

Oorlog, Dat leidt mooi de aandacht weer een beetje af van de economische crisis en zo’n oorlog met 

een paar miljoen doden en een paar miljoen vluchtelingen is alleen maar goed voor de economie. 

Het is even afzien maar dan heb je ook wat. Zonder gebroken eieren geen omelet en een oorlog zal 

de EU geen windeieren leggen want dan kunnen ze weer mooi zeggen dat nationalisme alleen maar 

voor problemen zorgt… 

 

 

 

De EU en de V.S. zijn tegen Assad in de Syrië kwestie en steunen daarbij Islamitische 



fundamentalisten. Deze mensen noemen ze normaal gesproken terroristen maar in dit geval zijn het 

vrijheidsstrijders. Ook in Libië werden dit soort figuren gesteund. Europa wordt intussen overspoeld 

met gelukszoekers uit Afrika. Je kunt het die mensen niet kwalijk nemen maar het lijkt mij toch stug 

dat ze in Europa niet weten waar die mensen op een boot stappen en met alle techniek, helikopters, 

marineschepen, satellieten etc. van heden ten dage, moet het toch mogelijk zijn om die mensen in 

een vroeg stadium op te sporen. Symbool politiek dus, wederom bedoeld om meer macht naar 

Brussel te genereren. Het enige waar het de Europese elite om gaat is het vernietigen van de 

nationale staten. De geschiedenis heeft bewezen dat democratie het beste werkt in kleine 

verbanden. Het is niet voor niets dat kleine landen zoals Nederland, Zwitserland en Denemarken het 

op bijna alle gebieden het beste doen. Binnen een klein verband heb je als burger nog het idee dat je 

iets in de melk te brokkelen hebt en voel je, je als burger meer betrokken. Europese samenwerking 

prima, handel tussen Europese staten prima, afspraken maken prima maar laten we toch vooral wel 

de baas blijven over onze eigen toko. 

Het is denk ik ondertussen wel duidelijk dat de Europese keizer geen kleren draagt. De EU is net als 

het Eurovisie songfestival, al jaren niet meer serieus te nemen. Het is een vrouw met een baard, 

vlees nog vis. Stem daarom SP, PVV of Artikel 50 als u ook tegen meer machtsoverdracht naar Brussel 

bent en er van overtuigd bent dat Nederlanders het beste weten wat goed voor Nederland is 

 

 

Hoofdstuk 18 

Racisten worden gediscrimineerd 

 

In de V.S. hebben ze weer eens een rassenrel. Vorig jaar had je nog de Trevyon Martin zaak, waarin 

een zogenaamde blanke, die eigenlijk een Latino was, een zwarte jongen tijdens een vechtpartij 

doodschoot en later van doodslag werd vrijgesproken. De zwarte gemeenschap stond op z’n kop. 

Discriminatie, racisme etc. Het feit dat blanken veel meer te vrezen hebben van zwarten als het om 

moordpartijen gaat, werd maar even onder het tafelkleed geveegd. 

 

Nu hebben we de kwestie met de eigenaar van het NBA basketbal team de L.A. Clippers. Net nu ze in 

een play off strijd zijn verwikkeld met de Golden State Warriors, kwam daar het bericht dat de 

eigenaar van de Clippers, Donald Sterling, een racist zou zijn. De 80 jarige Sterling had een discussie 

met zijn 50 jaar jongere vriendin over het omgaan en bevriend zijn met zwarte mensen. Die discussie 

vond plaats in de prive sfeer tussen twee mensen. Zijn vriendin maakte een illegale opname van het 

gesprek en bracht die opname naar buiten. In het gesprek is te horen dat Sterling er niet van is 

gediend dat zijn vriendin met zwarten omgaat. Niet zo fraai natuurlijk maar een illegale opname van 

een prive gesprek is ook niet fraai. Feit is dat iedereen in zijn of haar prive sfeer wel eens racistische 

uitspraken doet of anderzijds denigrerende of kwetsende uitspraken doet over vrienden, collega’s of 

familie, waarvan je liever niet hebt dat die uitspraken terecht komen bij de mensen waarover het 

gaat. Ik durf te stellen dat 99% van alle mensen racisten zijn. Het maakt niet uit of je wit, zwart, geel 

of bruin bent. Het gaat nog niet eens om de kleur denk ik maar meer om cultuur verschillen. Mensen 

voelen zich nu eenmaal het beste thuis bij hun eigen “soort” Daarmee bedoel ik mensen die in je 

eigen straatje passen, mensen die net zo leven als onszelf. Dezelfde waarden en normen. 

 



 

 

Het is natuurlijk vreemd dat iemand die het niet zo op zwarten heeft een basketbal team koopt. De 

NBA bestaat voor 80% uit zwarte spelers. Misschien had hij beter een ijshockey team kunnen kopen. 

Sterling is inmiddels geschorst voor zijn verdere leven en moet een flinke boete betalen voor 

uitspraken die hij in de prive sfeer deed. Het vreemde is dat hij al eens eerder veroordeeld werd voor 

discriminerende praktijken maar dat de NBA toen niets deed.  

Nu iedereen selectief verontwaardigd is en het de NBA misschien flink geld gaat kosten, komen ze 

wel in actie. De NBA is selectief verontwaardigd omdat bijv. Jay Z, die lid is van een soort zwarte klu 

klux klan, wel gewoon een front seat bij de Brooklyn Nets heeft. Maar ja, als je zwart bent dan mag je 

blijkbaar wel een openlijke racist zijn. 

 

 

 

Dit hele gebeuren legt maar weer eens de open zenuw van de Amerikaanse samenleving bloot en 

hoe selectief en hypocriet die samenleving eigenlijk is. 

Het meest hypocriete aan dit hele verhaal is misschien nog wel dat Donald Sterling van Joodse 

afkomst is en tijdens de opnames ook praat over de slechte behandeling van zwarten in Israel. De 

Amerikaanse media zwijgt dit natuurlijk zoveel mogelijk dood en wil blijkbaar de link tussen de 

apartheidsstaat Israel en het racisme in de V.S. niet zien. 

De nadruk wordt gelegd op “blanke”. Joden en zwarten discrimineren immers niet.  

De politiek correcten ruiken inmiddels bloed. Nu wordt al gewezen op de eigenaar van een ander 

NBA team die tegen het homo huwelijk zou zijn en enkele weken terug werd al de CEO van Mozilla 

ontslagen omdat hij een organisatie had gesteund die een lobby campagne voerden tegen het homo 

huwelijk.  

Blijkbaar mag je nu alleen nog maar eigenaar of baas zijn als je aan alle politiek correcte 

verwachtingen voldoet. Het lijkt er sterk op dat deze mensen zelfs geen vrije mening mogen 

verkondigen in de prive sfeer. 

Het laatste slachtoffer is de presentator van Top Gear, Jeremy Clarkson, die het woord “Nigger” in de 

mond zou hebben genomen tijdens zijn programma. Wie de beelden hoort en ziet, hoort alleen maar 

een onverstaanbaar kinderrijmpje. Clarkson moet zich nu in alle bochten wringen om maar aan te 

tonen dat hij nog deugd. Er wordt al om zijn ontslag geschreeuwd.  

Dit soort overdreven, hypocriet en onwaarachtig gedoe is een groot gevaar voor onze vrijheid van 

meningsuiting. Dit soort huichelachtig gesmeer is alleen maar bedoeld om politiek gewin te halen en 

heeft niets te maken met gelijke rechten en een gelijke behandeling voor alle mensen. 

Dit soort verhalen zijn aandachtstrekkers die de werkelijke problemen in onze samenleving 

verhullen. Het werkelijke probleem is niet racisme maar het feit dat ons systeem is ingericht om een 

kleine eilite te bevoordelen. Geen power to the people, of ze nu zwart, wit, geel of bruin zijn maar 

power to the elite… 

 

 

 



Hoofdstuk 19 

Culturele Zelfmoord 

 

Enkele weken terug zag ik op Omroep Flevoland enkele vrouwelijke raadsleden van Groen Links uit 

Almere hun solidariteit met Moslima’s tonen door een hoofddoek te dragen. De PVV had namelijk 

wat over hoofddoekjes in openbare gebouwen gezegd. Het was me al wel eerder opgevallen dat 

vooral vrouwen uit de linkse kerk nogal graag op mogen komen voor zaken als vrouwenbesnijdenis, 

burka’s en het dragen van hoofddoekjes maar deze keer moest ik direct denken aan de Marxistische 

“kritische theorie” De gelovigen in deze theorie blinken uit in het zichzelf overbodig maken. Een soort 

culturele en etnische zelfmoord. Wat bezielt feministische, moderne, westerse vrouwen om 

dergelijke vrouwonderdrukkende symbolen te gaan steunen? Nu blink ik niet uit in het begrijpen van 

vrouwen. Zo snap ik bijv. ook niet waarom sommige vrouwen met een seriemoordenaar trouwen, 

dus misschien is dit iets te hoog voor mij gegrepen. 

 

Blijkbaar zijn deze dames zo geïndoctrineerd door bepaalde Marxistische ideologieën dat ze bereid 

zijn om zichzelf op te offeren voor die ideologie. Van deze gelovigen in de multi culturele 

samenleving mogen we andere culturen geen strobreed in de weg leggen, al zijn ze soms in strijd met 

de democratie. Anderzijds zal de linkse kerk geen mogelijkheid onbenut laten om andere landen, 

zoals Afghanistan en Rusland, de les te lezen over vrouwenrechten of homoseksualiteit. Mis ik hier 

nu iets? Dus ze mogen in ons land wel hun cultuur uitoefenen maar in hun eigen land niet? De 

westerse cultuur is de enige cultuur in de wereld die aan haar eigen ondergang werkt. Waarom 

gelden voor het westerse blanke culturen andere standaarden dan voor zwarte, joodse of Aziatische 

culturen? 

Waarom mag je als Koreaan, Japanner, Chinees, Jood, Afrikaan, Indiaan, etc. wel trots zijn op je eigen 

cultuur en etniciteit maar als blanke niet? In het laatste geval wordt je dan meestal meteen gezien als 

een racist, nazi of beide.  

 

Waar is de afbraak van de Europese cultuur uit voortgekomen? Ik vermoed dat die o.a. voortkomt uit 

de achtergestelde positie van Joden in Europa gedurende de afgelopen eeuwen. Vanwege het feit 

dat Joden geen eigen land hadden waarin ze hun eigen cultuur konden uitdragen, geen land dat 

instond voor de bescherming van de Joden, waren ze gedwongen, tenminste als ze niet wilden 

assimileren, om hun eigen cultuur uit te dragen binnen de cultuur van hun gastland. Dat waren over 

het algemeen Christelijke landen waarin ze vaak niet volledige burger rechten hadden. Om toch een 

goede positie te kunnen verwerven binnen die Christelijke culturen moesten Joden andere manieren 

zoeken om invloed te verwerven. Ik vermoed dat er daarom zoveel Joden betrokken waren bij 

revolutionaire bewegingen en organisaties die tegen de macht van de kerk en koningen in kwamen 

De invloed van Joden op de Rozenkruisers, de Illuminati, de Vrijmetselaars, is nagenoeg bewezen en 

het communisme en bolsjewisme zijn Joodse bewegingen bij uitstek. De invloed van Marx, Freud en 

de Frankfurt school, de Neo conservatieven, Milton Friedman, de machtige Joodse bankiers, de 

Joodse invloed op Hollywood en de vele Joodse lobby clubs, op de Westerse wereld zijn overduidelijk 

en als klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk de figuur van Jezus die voortkwam uit een Joodse 

cultuur en met het christendom, vooruit geholpen door het Romeinse rijk, een enorme invloed op de 

wereld heeft gehad. 

 



Ze hebben het dus voor elkaar gekregen dat een minderheid, de meerderheid op vele fronten 

letterlijke en figuurlijk de baas werd. Macht die voorkomt uit onderdrukking. 

Even kort door de bocht. Het politiek correcte, Marxistische denken komt voort uit de frustratie van 

een minderheid. Het is de filosofie van de underdog. Geen filosofie die gebaseerd is op eigen kracht, 

en eigen vermogen. Het is de overwinning van de outcast en evolutionaire losers op de natuur. Een 

filosofie waarin begrippen als eer, kuisheid, kracht, betrouwbaarheid, religie, volk, vaderland en 

familie, nauwelijks een rol spelen. 

Het Marxistische denken is er op gericht om de samenhang in een samenleving te ontwrichten en de 

macht van de blanke, westers christelijke cultuur te ondermijnen. 

Een andere kant van het verhaal is dat onze westerse elite een geglobaliseerde wereld en economie 

nastreeft en daarbij heb je een wereld burger en een algemene wereld cultuur nodig. In dat opzicht 

zijn begrippen als nationalisme, de stam, familie en een authentieke volks cultuur een sta in de weg 

voor de multi culturele samenleving. Een samenleving van eenheidsworsten waarin het individu 

afhankelijk is van de staat en niet meer afhankelijk is van familie maar is opgegaan in de soort globale 

mono cultuur. 

Het lijkt dan misschien dat deze Groenlinksers heel wat op hebben met andere culturen maar 

eigenlijk is deze zogenaamde tolerantie, meer een tussen fase. De moslima’s worden namelijk op 

slinkse wijze meegetrokken in de mono cultuur. Die hoofddoekjes zijn een soort overgang voor deze 

onbenullige schaapjes naar het ideaal van de verlichte feminist.  

 

Het is daardoor misschien te begrijpen dat die Groen Links vrouwen, na jarenlang te zijn 

gehersenspoeld door dit Marxistische gedachtegoed, met een hoofddoekje gaan rondlopen. Blijkbaar 

begrijpen deze vrouwen niet dat respect voor andermans cultuur en levensstijl, iets anders is dan het 

faciliteren van vrouwenonderdrukking en blijkbaar begrijpen ze niet dat de rechten en cultuur die we 

met elkaar door de eeuwen heen hebben opgebouwd, te kostbaar zijn om die aan een paar barbaren 

te verkwanselen. Maar ja, trots zijn op jezelf en je eigen cultuur is alleen voorbehouden aan 

minderheden. Misschien dat er bij dit soort vrouwen een belletje gaat rinkelen als ze zonder clitoris, 

wakker worden, in een blijf van mijn lijf huis. Al te goed is, tenslotte, buurmans gek… 

 

Hoofdstuk 20 

Wilders gecontroleerde oppositie of een bruikbare idioot? 

 

Het begint er meer en meer op te lijken dat Wilders in een van die categorieën hoort, helemaal als ik 

de laatste opmerkingen van Wilders in ogenschouw neem. Wilders doet het goed in de peilingen, hij 

heeft de wind in de zeilen en juist op dat moment maakt hij enkele keren achter elkaar, bewust een 

discriminerende opmerking. Waar hij voorheen ook al vaak mensen beledigde en zijn zogenaamde 

vrijheids idealen niet echt nakwam, maakte hij het nu toch echt te bont door een complete 

bevolkingsgroep weg te zetten. 

Heel veel mensen herkennen zich in de woorden van Wilders over de overlast gevende allochtone 

jeugd en ook ik vindt het goed dat die gasten keihard aangepakt worden. Het is echter wat anders en 

in mijn ogen gevaarlijk, als je op een manier over een bevolkingsgroep gaat praten zoals Wilders dat 

nu deed. 

Wilders verkondigt populaire standpunten, die bij een groot gedeelte van de Nederlanders leven. De 



PVV heeft grote moeite met de afnemende autonomiteit van Nederland in Europa en de multi 

culturele samenleving. Daar heb ik persoonlijk ook moeite mee en van mij mogen we uit de EU 

stappen en moeten we een beleid gaan voeren waardoor er minder immigranten Nederland binnen 

komen. Prima, maar ga niet op afkomst een groep mensen uit Nederland wegjagen. Daar hoef je er 

geen Tweede Wereld Oorlog voor bij te halen. Er zijn legio voorbeelden in de wereld geschiedenis. 

Genocide begint ergens. Natuurlijk lijkt het nu een belachelijk idee. Wilders heeft geen leger achter 

zich en heeft in deze democratie niet de macht om wat dat betreft uit de bocht te vliegen. Alle 

politiek correcte figuren kunnen nu even hun gal spuwen over die verwerpelijke man en door deze 

man worden zijn ideeën ook verwerpelijk. In veel gevallen onterecht omdat hij natuurlijk vaak wel de 

vinger op de zere plek legt. 

 

Waarom zegt Wilder dergelijke dingen? Zit hij samen met vriend Bosman uren lang te bedenken wat 

voor geks ze nu weer moeten bedenken om flink veel media aandacht te krijgen? Waarschijnlijk wel 

en misschien heeft hij alleen maar zijn hand overspeeld maar ik vermoed dat hier meer achter zit. 

Wilders was een VVD man een liberaal in hart en nieren, opgegroeid binnen de partij. Na de opkomst 

van Fortuyn was er een mogelijkheid ontstaan om het electoraat van Fortuyn over te nemen. De 

gevestigde partijen waren wellicht flink geschrokken en de zittende elite wilde niet nog een keer op 

haar bek gaan. Werd Wilders gebruikt om de populistische gevoelens van de bevolking te kanaliseren 

en te uiten? Even de lucht uit het ventiel laten, even mee laten regeren zolang Wilders niet te veel in 

het vaarwater van de elite kwam. 

Werd Wilders misschien naar voren geschoven door de elite om dit gat op te vullen of is Wilders een 

bruikbare idioot die van de elite even z’n gang mag gaan om zodoende wat lucht te laten ontsnappen 

uit de onderbuik? Wilders mocht even tegen de multi culturele samenleving aanschoppen maar 

wellicht ging hij te ver toen hij het project van de elite, een verenigd Europa, in gevaar bracht. 

Wilders mag de mening van het volk verwoorden en vervolgens torpederen zodat reële en rationele 

standpunten, die de elite niet welgevallig zijn, niet meer serieus genomen worden. De zogenaamde, 

serieuze, gevestigde partijen kunnen vervolgens de politiek correcte rol vervullen en het verdeelde 

volk wijzen op hun ongefundeerde onderbuikgevoelens. Deze partijen komen dan naar voren als het 

redelijke alternatief.  

De onderbuik is weer min of meer leeg en het status quo gered. 

 

Hoofdstuk 21 

12 years a slave, de andere kant van het verhaal 

 

12 years a slave was de perfecte politiek correcte winnaar van de Oscars. Op zich best een aardige 

film maar ik vond het vooral een nogal cliché matige film. Een hele goede, zielige zwarte man 

tegenover de brute, gestoorde witte man. Dat de zwarte slaven enorm hebben geleden staat denk ik 

als een paal boven water en dat zwarte mensen nog tot diep in de jaren 60 van de vorige eeuw niet 

als volwaardige burgers werden beschouwd is ook een feit. Zwarten mochten bijv. in WO2 wel voor 

hun land vechten tegen de Nazi’s die Joden en alles wat niet Arisch was, discrimineerden maar in hun 

eigen land werden ze zelf gediscrimineerd en kregen ze pas eind jaren 60 volledige burger rechten. 

Dat zwarte mensen dus tot op de dag van vandaag nog zwaar gefrustreerd zijn over alles wat in het 

verleden is aangedaan begrijp ik goed en dat die slavernij en het achtergesteld zijn tot op de dag van 



vandaag nog doorwerkt in de zwarte samenleving is ook logisch. Het probleem wat ik heb met dit 

soort films is dat het keer op keer een zeer eenzijdig beeld geeft van wat slavernij nu eigenlijk precies 

inhield en houdt. 

 

 

 

Het handelen in slaven en het misbruik van slaven komt al duizenden jaren voor in bijna alle culturen 

die we kennen. Waarom wordt er niet eens een film gemaakt over de rol van de zwarten in Afrika die 

hun “broeders” van andere stammen als slaven verkochten? Waar zijn de films over de Arabische en 

Joodse slavenhandelaren? 

Ook over het afschaffen van de slavernij en de omstandigheden waaronder ze leefden bestaan nogal 

veel misverstanden. 

We kunnen een mooi verhaal gaan houden over het moreel besef van Abraham Lincoln maar het feit 

dat een vrije werknemer voordeliger was dan een slaaf was misschien wel de grootste reden waarom 

de slavernij uiteindelijk werd afgeschaft in de V.S.  

Een slaaf moet je namelijk onderdak geven en voeden en dat hoef je niet te doen bij een werknemer. 

Verder bleek een zogenaamde vrije werknemer veel harder te werken dan een slaaf. 

Een slaaf doet alleen wat hoognodig is en probeert de kantjes er van af te lopen omdat hij/zij geen 

enkel voordeel heeft van hard werken. Een vrije werknemer heeft de illusie dat hij door hard werken 

iets kan worden en soms is dat natuurlijk ook zo.  

Ook was de vrije werknemer sociaal gezien veel makkelijker te controleren. Een vrije werknemer had 

belang bij orde en veiligheid om zijn bezit en gezin veilig te stellen. Om de V.S. een succes te laten 

worden was hard werken het devies, was het gezin de hoeksteen van de samenleving, dienden man 

en vrouw een hoogstaande seksuele moraal te hebben,waren drank, drugs, dansen en muziek uit 

den boze. Eigenlijk allemaal heel logisch vanuit het standpunt van maatschappelijke hervormers. 

Slaven waren vaak losbandig en moeilijk te controleren omdat ze in feite niets te verliezen hadden. 

Doordat de vrije werknemers kapitaal op bouwden werden ze een afzet markt voor de producten van 

de rijke elite. Die rijke elite had er dan ook alle belang bij om vanuit egoïstische motieven de slavernij 

af te schaffen. 

De slavenplantages waren misschien wel een van de eerste communistische/socialistische heilstaten. 

Voor iedere slaaf waren in gelijke mate eten, drinken, onderdak en medische voorzieningen aanwezig 

en er was 1 (partij) baas die al het geld opstreek. Na de afschaffing van de slavernij bleven veel slaven 

nog op hun plantages hangen en verlangden velen nog naar de goede oude tijd onder hun 

slavenmeesters. Nu moesten ze immers alles zelf doen. Dat zagen we ook terug na de val van de 

muur. Veel communisten verlangden in die dagen van keihard kapitalisme ook terug naar de goede 

ouwe tijd. 

 

Noorderlingen die na de afschaffing van de slavernij plantages overnamen in het zuiden klaagden 

steen en been over de slechte werkhouding van de ex-slaven. De repliek van de slaven op die kritiek 

was echter dat ze wel gek zouden zijn om nu als vrije mannen zich drukker te gaan maken dan ze 

eerst als slaaf deden. Ze werkten immers om te leven en niet andersom. 

 

Door het kapitalistische ieder voor zich systeem hadden mensen geen tijd meer om te “zondigen” en 

waren ze dag en nacht bezig met overleven. Hard werken in plaats van drank en hoeren onder het 

motto “ledigheid is des duivels oor kussen” De Christelijke kerk zal dan ook zeer in haar nopjes 



geweest zijn met de opkomst van het kapitalisme. 

In de 18e eeuw voor de opkomst van het begrip werknemer, waren veel Amerikanen nog losbandige 

zuipschuiten. Nadat de puriteinen de V.S. hadden overgenomen en bezit in feite de grootste religie 

was geworden, viel er voor veel Amerikanen weinig lol meer te beleven en was keihard werken het 

devies. Het controleren en uitzuigen van de massa werd tot kunst verheven. 

Veel ex-slaven konden moeilijk afstand doen van hun losbandige levensstijl. Je niet drukker maken 

dan strikt noodzakelijk is, een losse seksuele moraal en veel dansen en zingen . Het vrijelijk volgen 

van je natuurlijke instincten. Dat is natuurlijk iets waar de kerk en de staat niet op zaten te wachten. 

In de kerk gaat het om het beheersen van impulsen en het doden van je oude natuur. Die oude 

natuur is namelijk niet zo winstgevend en slecht voor de openbare orde. 

Toch opmerkelijk dat de zogenaamde vrije man uiteindelijk vaak minder vrijheid bleek te hebben dan 

veel slaven op de “good old” plantages. 

 

Hoofstuk 22 

Een Heerlijke Nieuwe Wereld 

 

In 1962 sprak Aldous Huxley in Berkeley californie over de “ultieme revolutie”. Huxley verklaarde dat 

de mensheid tot dan toe, tijdens revoluties, altijd de maatschappij had veranderd maar volgens 

Huxley zou de ultieme revolutie de mensheid zelf veranderen. Hij sprak over een heersende klasse, 

een elite, die het volk zo ver zou krijgen, via psychologie, biologie, de farmacie en techniek, dat zij 

hun slavernij en onderdanigheid zouden gaan liefhebben. 

Huxley werd natuurlijk vooral bekend door zijn boek “A Brave New World” uit 1932, waarin hij een 

toekomst visie van een maatschappij beschrijft waarbinnen mensen compleet gecontroleerd worden 

door techniek en rationalisme. Liefde, trouw, kunst, godsdienst, oorlog en armoede bestaan niet 

meer. Het motto van deze totalitaire wereldstaat is: “Gemeenschappelijkheid, gelijkvormigheid en 

gelijkmatigheid” 

In het boek “De Goelag Archipel” van Aleksander Solzjenitsyn uit 1973 liet Solzjenitsyn aan het 

westen zien hoe ver een maatschappij kan afzakken als iedereen hetzelfde moet zijn, als de staat een 

God wordt. Binnen het Sovjet systeem stelde een mens niets voor en draaide alles om de eer en 

glorie van de staat. Mensen, families, ouders en kinderen werden tegen elkaar opgezet. Iedereen 

werd, zo ver dat toen mogelijk was, bespioneerd. Op een gegeven moment ging het zelf zo ver dat je 

pas een goed Sovjet burger en communist was als je minstens een keer in de Goelag kampen had 

gezeten. Alles was verdacht. Te communistisch of loyaal was niet goed en te weinig al helemaal niet. 

Iedereen was op een bepaalde manier wel schuldig aan anti bolsjewistische praktijken. Vele 

miljoenen mensen vonden de dood in de machinerie van deze dictatoriale ideologie. 

Ik moet de laatste tijd, als ik de discussie over de NSA maar bijv. ook de discussie over zwarte piet en 

discriminatie in Nederland volg, vaak denken aan deze boeken van Huxley en Solzjenitsyn. 

We zijn allemaal vijanden van de staat geworden. Diversiteit wordt nog wel volgens het multi 

cultureel geloof beleden maar in de praktijk komt het hier op neer dat iedereen hetzelfde moet 

denken en worden. Mannen moeten vrouwen worden en andersom, de eigen cultuur wordt bij het 

oud vuil gezet of overgoten met een multi cultureel, politiek correct sausje. 

Grappen maken is ineens uit den boze want je zou wel eens iemand kunnen kwetsen. Na decennia 

lang grappen gemaakt te hebben over Belgen en Duitsers is het nu ineens, tenminste volgens de 



linkse en orthodox rechtse kerk, niet meer gepast om grapjes over anderen te maken. 

Voortschrijdend inzicht noemen ze dat. Ik zie het eerder als een enorme achteruit gang, als de kracht 

van humor de grenzen van de vrije meningsuiting niet meer kan bewaken.  

“Das leben der anderen” wordt nu ook voor ons meer en meer werkelijkheid. Langzamerhand, beetje 

voor beetje worden we vast geketend. Privacy wordt een vaag begrip dat alleen nog maar van 

waarde lijkt te zijn voor criminelen. Honderden miljoenen mensen moeten hun rechten opgeven om 

een paar terroristen en pedofielen te kunnen pakken. Beetje bij beetje geven we daarbij steeds meer 

rechten op. 

Het voortschrijdend inzicht heeft de heersende klasse geleerd, na de ervaringen met het 

communisme en het fascisme, dat angst en terreur grote veranderingen te weeg kunnen brengen 

maar ook dat de meute veel beter beïnvloed kan worden door geleidelijke veranderingen en dat op 

die manier op de lange termijn betere resultaten behaald worden. De mens kan net als Pavlovs 

honden geconditioneerd worden om een bepaald wenselijk gedrag te gaan vertonen. Meer wortel en 

minder stok. 

 

 

 

In 1884 werd de Fabian Society opgericht in Londen. Een socialistische organisatie die als doelstelling 

heeft om geleidelijke veranderingen aan te brengen in de maatschappij. Zo geleidelijk dat bijna 

niemand het in de gaten heeft. Deze organisatie heeft zich vernoemd naar de Romeinse generaal 

Fabian Maximus die als tactiek had dat hij liever directe confrontaties uit de weg ging maar in plaats 

daarvan toeleverings routes van de vijand af sneed, vertragings en uitputtings tactieken toepaste en 

de vijand op allerlei manieren probeerde te frustreren om toe te slaan als de tijd rijp was. Een tactiek 

van de lange adem. De emblemen van de Fabians zijn dan ook een schildpad en een wolf in 

schaapskleren. 

Bekende leden van deze groep waren Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell en Virginia Woolf. 

Het socialistische gedachtegoed van deze groepering is in de loop der tijd overgenomen door zowat 

iedere sociaal democratische partij in de wereld. 

Momenteel zitten wij met de gebakken peren. We worden door onze sociaal democratische politici 

opgescheept met een multi culturele samenleving, een verenigd Europa, de euro, massale 

afluisterpraktijken en een financieel verrot systeem en we komen daar pas achter als het eigenlijk al 

te laat is. 

Onze maatschappij raakt verder meer en meer vergiftigd door een politiek correct gedachtegoed dat 

voorkomt uit het communisme. Politieke correctheid is een manier van de overheid om controle te 

krijgen over het gedachtegoed van haar onderdanen. Een politiek machtsmiddel dus. 

Afwijkende meningen, humor en visies op het leven worden niet serieus genomen en zoveel mogelijk 

tegengewerkt om het volk tot een makkelijk te controleren eenheid te smeden. 

De individuele vrijheid en privacy van de burger wordt daarbij opgeofferd voor schijnveiligheid en 

een vaag soort algemeen belang.  

Orwell en Huxley waarschuwden ons respectievelijk in “1984” en “A brave new world” voor de 

dictatuur van technocraten. Heden ten dage lijken we rechtstreeks af te stevenen op zo’n soort 

samenleving. Het wordt tijd dat we eens flink aan de noodrem gaan hangen. 

 

 



Hoofdstuk 23 

Nazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West Europa 

 

Over de beruchte vlucht van Rudolf Hess naar Engeland in mei 1941 is al heel wat geschreven en 

gespeculeerd. De Historicus Peter Padfield zegt nu zeker te weten dat Hess met een vredes voorstel 

naar Engeland kwam. Duitsland zou hebben aangegeven dat ze een aanval zouden plegen op Rusland 

en daarbij wilden ze de garantie dat Engeland hun op het west front met rust zou laten. In ruil 

daarvoor zou Duitsland zich terug trekken uit de landen die ze in West Europa waren binnen 

gevallen. 

Zoals bekend werd Hess opgesloten en werd er nooit iets naar buiten gebracht over het hoe en 

waarom van de vlucht van de nummer twee van het Nazi rijk naar Engeland.  

Hess overleed onder verdachte omstandigheden in 1987 in de Spandau gevangenis, die onder Engels 

bewind stond, in Berlijn. Hess zou zichzelf hebben verhangen. Bij een tweede autopsie op het 

lichaam van Hess, bleek het strottenhoofd te zijn verwijderd en zoek geraakt. Na de tweede autopsie 

kwamen de betrokkenen tot de conclusie dat Hess waarschijnlijk was “geholpen” bij zijn zelfmoord. 

Waarom werd het vredes aanbod van Hess genegeerd en waarom werd hem het zwijgen opgelegd? 

Puur tactisch en geo politiek bekeken gokte de Engelse elite er waarschijnlijk op dat Duitsland en 

Rusland zich zouden dood vechten op elkaar, wat in zekere zin ook gebeurde en ondertussen kon 

Engeland er dan voor zorgen dat de V.S. bij de oorlog betrokken zou raken.  

Na de aanval van Japan op Pearl Harbor in december 1941 verklaarde Duitsland de oorlog aan de V.S. 

en lag de weg open voor Roosevelt om deze weinig populaire oorlog te slijten aan zijn volk. 

 

 

 

Duitsland was in juni 1941 begonnen met operatie Barbarossa, die in eerste instantie zeer succesvol 

verliep maar al snel uitliep op de meest bloedige strijd uit de wereld geschiedenis en de uiteindelijke 

ondergang van Duitsland. 

De V.S. en Engeland lieten Duitsland en Rusland elkaar lekker afmaken en begonnen pas in juni 1943 

met een invasie op Sicilië. 

Engeland zag in Duitsland natuurlijk een grote concurrent als imperialistische wereldmacht en dacht 

misschien een grote concurrent op het wereld toneel uit te schakelen.  

Misschien hoopten de Engelsen en vooral Churchill, die bekend stond om zijn Bolsjewisten haat, dat 

Duitsland Rusland zou verpulveren, omdat ze in het Bolsjewisme toch een groter gevaar zagen dan 

het Nazisme. Recent kwam nog aan het licht dat Churchill in 1918 massaal chemische wapens wilde 

inzetten tegen de Bolsjewisten om daarmee de Witten te helpen in de strijd om de macht in Rusland. 

 

Toen het in 1943 mis ging met de Duitse inval in Rusland, besloten de geallieerden wellicht te redden 

wat er te redden viel, voordat heel Europa in Sovjet handen zou vallen en lanceerden de invasie op 

bezet West Europa. 

Zoals al in eerdere artikelen werd aangehaald is het ook niet ondenkbaar dat doormiddel van een 

zogenaamd heidens Germaans Nazi regime, de Christelijke wereld een kruistocht ondernam tegen 

het atheïstische Bolsjewisme. Operatie Barbarossa was vernoemd naar de Keizer Barbarossa van het 

heilige Romeinse rijk, die in de 12e eeuw kruistochten leidde. 

Verder was het misschien voor de betrokkenen uit de Engelse elite zeer onwelgevallig als uitkwam 



dat ze op de hoogte waren van de genocide op de Joden. Misschien bracht Hess hun op de hoogte 

van de moordzuchtige plannen van Hitler en de oppositie die er was in Nazi kringen tegen de plannen 

van Hitler om Rusland binnen te vallen. Als uit zou komen dat Engeland niet mee wilde werken met 

een Nazi oppositie en daarmee de dood van wellicht miljoenen mensen had kunnen voorkomen, zou 

dat natuurlijk dodelijk zijn voor de Engelsen. 

Dat de Engelsen en Amerikanen niet al te veel ophadden met de als Bolsjewistisch bekend staande 

Joden mag duidelijk zijn. Wellicht vonden ze het opruimen van die revolutionaire vijfde colonne in 

Europa wel gewenst en zou de genocide als aanjager werken voor de verwezenlijking van een Joodse 

staat in Palestina. Een Joodse staat die de Angelsaksische belangen in het Midden Oosten zou gaan 

dienen. 

De officiële verklaring is dat Hitler zich gigantische verkeek op Rusland. Hitler wilde de handen vrij 

hebben voor Engeland en wilde niet aan twee fronten vechten. Hij dacht even snel Rusland te 

verslaan om dan zijn handen vrij te hebben voor Engeland maar door een combinatie van tactische 

blunders en het weer werd Duitland uiteindelijk teruggedreven.  

Hoe dan ook, de affaire Hess geeft eens te meer aan dat er vele vieze spelletjes zijn gespeeld met de 

levens van miljoenen mensen als onderpand. Daarbij waren Duitsland en Rusland natuurlijk de 

hoofdschuldigen, temeer vanwege hun genadeloze houding tegenover de inwoners van de 

zogenaamde “bloedlanden”, Polen, Oekraïne, Litouwen en Wit Rusland, waar ze samen ongeveer 14 

miljoen mensen hebben vermoord. Dat neemt niet weg dat ook de V.S. en Engeland een kwalijke rol 

hebben gespeeld, door hun tactische keuzes ter behoud of uitbreiding van hun macht, de 

financiering van zowel Duitsland als Rusland en het profiteren van de oorlog door Amerikaanse en 

Engelse Multi nationals. 

 

Hoofdstuk 24 

Was de NKVD de oorsprong van de Jodenhaat in Oost Europa? 

 

Ik was al vroeg geïnteresseerd in geschiedenis. Mijn vader had hele verzamelwerken over de tweede 

wereld oorlog en op school was geschiedenis mijn favoriete vak. Het onvermijdelijk eikpunt van onze 

huidige westerse geschiedenis, de Holocaust, kwam daarbij natuurlijk ook aan bod. De vele 

gruwelijke verhalen over de gaskamers, verbrandingsovens, Sonder commando’s en de Einsatz 

groepen die achter de linies dood en verderf zaaiden in Oost Europa, maakten grote indruk op me. 

De vraag waarom vooral de Joden zo werden gehaat door veel Duitsers, Polen en Oekrainers, werd 

echter niet of nauwelijks beantwoord.  

De moord op de Joden kwam volgens de officiële westerse geschiedschrijving voort uit een soort 

verderfelijke en onredelijke anti Semitische aard van de boven genoemde bevolkingsgroepen.  

Verder was er geen enkele redelijke verklaring te vinden. Nu is het natuurlijk ook nogal onzinnig om 

een redelijke verklaring te vinden voor het vermoorden van miljoenen mensen maar persoonlijk vind 

ik het nog stompzinniger als miljoenen mensen blijkbaar om niets worden vermoord. Die haat en die 

gevoelens moeten ergens weg komen. Natuurlijk worden veel mensen gevoed door propaganda, 

jaloezie en haat maar vooroordelen en verzinsels groeien vaak op een bodem van waarheid. 

Ik ben van mening dat de moord op miljoenen Joden voortkomt uit de gevolgen van de 

Bolsjewistische revolutie. De moord op de joden door Nazi Duitsland was in feite een ketting reactie 

op de vele gruwelen van communisme. 



Voor de Russische revolutie van 1917 waren Joden al vaak het slachtoffer van pogroms maar dat 

waren vaak kleinschalige moordpartijen die waarschijnlijk deels voortkwamen uit 

minderwaardigheids gevoelens van de lokale bevolking en onvrede over hun sociale situatie.  

Joden waren vaak beter opgeleleid en hadden daardoor ook vaker hogere posities. De moorden 

hadden dus waarschijnlijk vaker een sociaal revolutionair karakter dan een racistische achtergrond. 

Het staat onomstotelijk vast de Joden een enorme rol hebben gespeeld in de Russische revolutie. Een 

zeer hoog percentage van de top van de Bolsjewisten was van Joodse afkomst en binnen de 

Russische geheime politie en dienst waren veel verantwoordelijken ook Joden.  

Nog voor Hitler goed en wel aan de macht kwam in Duitsland waren er al miljoenen mensen de dood 

in gejaagd door de Bolsjewisten. Vele miljoenen mensen kwam om tijdens de geplande hongersnood 

in Oekraïne en vele honderdduizenden waren al omgekomen door executies door de geheime politie 

NKVD en verbanning naar de Goelag. Een van Stalins ergste massa moordenaars was Genrikh Yagoda, 

directeur van de NKVD en van Joodse afkomst, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood 

van miljoenen mensen. 

 

 

 

Midden jaren dertig werden zo’n 80 duizend Sovjet burgers van Poolse afkomst vermoord door de 

NKVD. Polen werden als een bedreiging voor de Sovjet staat gezien, helemaal nadat de Bolsjewisten 

in 1920 een oorlog van de Polen verloren. Honderdduizenden werden vanwege hun etnische 

achtergrond naar de Goelag verbannen. Binnen het Sovjet systeem waren onafhankelijkheid, 

godsdienst, familie en zelfredzaamheid ongewenste begrippen geworden en werd het systeem een 

god waaraan zelfs de naaste familie werd opgeofferd. Collectivisatie was het toverwoord geworden. 

De Sovjet Unie was de ultieme nachtmerrie geworden voor ieder zelfstandig denkend en 

vrijheidslievend mens. 

 

Bij de inval in Polen in 1939 door de Russen kwamen daar nog vele tienduizenden slachtoffers bij.  

De intelligentsia en de legerleiding werd massaal uitgemoord. Een bekend voorbeeld is de moord op 

22 duizend Poolse officieren bij o.a. Katyn. 

 

 

 

Met al die miljoenen Poolse en Oekraïense slachtoffers van de Bolsjewisten in het achterhoofd 

verbaast het mij dan ook niets dat er een enorme haat tegenover de Sovjet Unie leefde in die landen. 

Mensen hadden genoeg aan hun eigen sores en waren dus zeer onverschillig tegenover het 

uiteindelijke lot van de Joden in de Tweede Wereld Oorlog. Ze waren in veel gevallen zelfs bereidt 

om mee te doen met de slachtpartijen op de Joden. Slachtpartijen die dus niet uit het niets kwamen 

maar een lange voorgeschiedenis hadden en waarschijnlijk ook te maken hadden met de 

oververtegenwoordiging van Joden in de top van de Bolsjewisten. 

 

Hitler speelde in de aanloop naar de Tweede wereld Oorlog in op de gedachten en gevoelens over 

het communisme en de Joodse Bolsjewisten onder de Duitse bevolking. Ook in Duitsland had men de 

horror verhalen over de Oekraïense hongersnood gehoord en de Christelijke Duitsers waren zich ook 

bewust van het feit dat voor kerk en geloof geen plaats was in de Sovjet Unie. 

Ook de grote invloed van Joden op het bankwezen en de pers werd als een groot gevaar voor 



Duitsland gezien en veel Duitsers zagen de Joodse bankiers als aanjagers van de inmenging van de 

V.S. in de Eerste Wereld Oorlog. De investeringen van deze bankiers in Engeland en Frankrijk werden 

min of meer beschermd door het Amerikaanse leger en de geallieerde overwinning op Duitsland. 

 

In die tijd ontstond een gruwelijke mix van nationalisme, Darwinisme, pseudo wetenschap, anti 

Semitische en angst voor het communisme. Duitsland had te lang in het moord zuchtige gezicht 

gestaard van de Sovjet Unie dat al lang voor de Nazi’s bezig was met genocide, uithongering en 

dwangarbeid. Nazi Duitsland werd meer en meer een kopie van de Sovjet Unie. 

De bloedschuld, die Joden door de eeuwen heen in Europa kregen nagedragen, doordat ze gezien 

werden als moordenaars van Jezus Christus werd wellicht vervangen door een bloedschuld als 

dragers van de communistische erfenis. 

 

De uiteindelijke grootschalige genocide op de Joden door Nazi Duitland was denk ik meer een 

samenloop van omstandigheden en een opeenstapeling van het noodlot. 

Het valt te verdedigen dat als Hitler alles voor de wind was gegaan dat de Joden dan misschien 

massaal verbannen waren naar bijv. Madagaskar of een regio in het oosten van de Sovjet Unie. Niet 

goed te praten natuurlijk maar nog altijd beter dan genocide. 

Aan de andere kant waren er natuurlijk de plannen voor lebensraum, waarbij de Oekraïene de 

voedselbron voor Duitland zou worden en daarbij stonden al die miljoenen(krijgs)gevangenen en 

ongewensten alleen maar in de weg van de voedsel voorziening voor Duitland. 

Na een aanvankelijk snelle opmars in het oosten tijdens operatie Barbarossa stranden de Duitse 

troepen voor Stalingrad en werden ze op het thuisfront dag en nacht gebombardeerd door de 

Engelsen en Amerikanen. De laatste drie jaar van de oorlog werd alles op alles gezet door de Duitsers 

en dat betekende de ondergang van de Joden. 

Door de mix van propaganda, verhalen uit de Sovjet unie en eigen leed, was er geen greintje 

sympathie meer over voor de Joden en werden ze vermoord of kwamen ze om door dwangarbeid, 

honger en ziekte. 

De Holocaust is door de jaren heen een politiek wapen geworden en de genocide op de Oekraieners, 

Polen en andere Sovjet volken is ondergesneeuwd geraakt in de Westerse geschiedschrijving. 

Misschien deels doordat het een ver van ons bed horror show was en we direct geconfronteerd 

waren met Nazi Duitsland maar misschien ook meer vanwege het feit dat vooral de Amerikaanse 

pers, die enorm veel invloed heeft op het media landschap, grotendeels gedomineerd werd door 

Joden die natuurlijk hun eigen leed met grote uitroep tekens op de voorgrond plaatsten. Ook goed te 

begrijpen natuurlijk. Je eigen leed is altijd erger als dat van een ander en als je er dan ook nog politiek 

een slaatje uit kan slaan, waarom zou je dat dan niet doen? 

Een andere verklaring is natuurlijk dat de Sovjet Unie afgesloten was voor de buiten wereld. De 

communistische heilstaat wilde een sprookjes beeld naar buiten brengen van de Sovjet Unie en daar 

pasten natuurlijk geen verhalen in over genocide, deportaties, dwangarbeid en hongersnood.  

 

Wellicht was het fascisme een verbond tussen het kapitalisme en het vaticaan om het communisme 

een halt toe te roepen. Moest er een monster gecreëerd worden om een nog erger monster te 

stoppen? 

Sinds de Tweede Wereld Oorlog word je om begrijpelijke redenen aan de schandpaal genageld als je 

het opneemt voor fascisten of fascistische lectuur of symbolen gebruikt. Daarnaast was het heel 

normaal dat je communist was en communistische symbolen gebruikte. Recent stond er nog een 



groot beeld in van Lenin in Assen en de bekende filosoof Slavoj Zizek heeft het bijna in ieder 

interview over het feit dat hij eigenlijk een Stalinist is. Of dat humoristisch bedoeld is of niet. Een 

filosoof die zich achter Hitler schaart komt daar niet zo makkelijk mee weg. 

Onbegrijpelijk dat er zo laks over het communisme wordt gedaan, met de vele miljoenen slachtoffers 

van het communisme in het achterhoofd. Blijkbaar is de dood van miljoenen Polen, Oekrainers en 

Russen minder erg dan de dood van Nederlanders, Joden, Engelsen en Fransen. 

Het communisme is een verschrikkelijk systeem dat aan totaal zo’n 95 miljoen mensen het leven 

heeft gekost.  

We zien tegenwoordig nog dagelijks documentaires voorbij komen op National Geographic en 

Discovery Channel over de verschrikkingen van de Nazi’s. Ik kan me niet herinneren ooit een 

documentaire over de NKVD of KGB te hebben gezien op deze kanalen. Ook zijn er inmiddels 

honderden films gemaakt over het lot van de Joden en maar een paar over de Sovjet verschrikkingen. 

Er is blijkbaar een voorkeur voor het ene kwaad boven het andere. Met objectieve journalistiek heeft 

dit niets te maken en blijkbaar worden we dus in het westen een bepaalde ideologische richting 

opgestuurd, waarbij de verschrikkingen van het communisme en de Joodse rol daarin naar de 

achtergrond wordt geschoven… 

 

Hoofdstuk 25 

Reinhard Heydrich 

 

Tijdens mijn vakantie las ik het boek Hhhh van Laurent Binet. Een zeer interessant boek over 

Reinhard Heydrich en de aanslag op zijn leven in Praag door twee Tsjechische parachutisten. 

Heydrich was een van de meest efficiënte hoofdmannen van Hitler. Hij stond aan de basis van de 

Einsatzgruppen die in het Oosten dood en verderf zaaiden, hij was een van de architecten van de 

concentratie kampen en het beleid waarbij de Nazi’s de Joden zelf, via ondermeer de Joodse raden, 

lieten meewerken aan hun eigen ondergang. Verder zette hij de voorloper van de huidige NSA op, de 

SD. Onder zijn bewind werd dit een dienst die informatie over alles en iedereen verzamelde. 

Afluisteren was toen ook al een veel voorkomende praktijk. Heydrich was ook de man die de false 

flag gebeurtenissen op touw zette die leiden tot de inval in Polen. Door de lijsten van Heydrich’s SD 

konden vele honderdduizenden Polen die een gevaar voor de Nazi’s zouden kunnen vormen, worden 

opgepakt en gefusilleerd.  

Ook staat Heydrich bekend als de man die een meesterzet plaatste tegenover Stalin. Hij zorgde er 

namelijk voor dat Stalin te horen kreeg via zijn geheime dienst, de NKVD, dat Generaal Tukhachevsky, 

een oude vijand van Stalin maar wel de leider van het Rode leger, een staatgreep wilde plegen. 

Tukhachevsky belande voor het vuurpeloton en het Rode leger was onthoofd. Het lijkt er sterk op dat 

deze gebeurtenissen een grote invloed hebben gehad op eerste jaren van de oorlog tegen de Russen, 

die toen onder de voet werden gelopen door het Duitse leger.  

 

Kortom, Heydrich was een sleutelfiguur binnen het Derde Rijk. 

 

Op 27 mei 1942 werd een aanslag op Heydrich gepleegd, die niet helemaal goed uit de verf kwam, 

door Gabcik en Kubis, twee parachutisten die vanuit Engeland, door de Tsjechische overheid in 

ballingschap naar Tsjechië waren gestuurd om de gehate Heydrich te vermoorden. De Stengun van 



Gabcik blokkeerde, maar Heydrich werd wel geraakt door granaatscherven van een granaat die Kubis 

naar de open limousine gooide. Heydrich overleed aan zijn verwondingen op 6 juni 1942. 

Kubis en Gabcik sloegen op de vlucht waarbij ze achtervolgd werden door de chauffeur van Heydrich. 

De chauffeur werd doodgeschoten en Kubis en Gabcik werden via de Tsjechische ondergrondse 

verstopt in een kerk in Praag. 

De SS sloot de stad hermetisch af en er werd alles aan gedaan om de mannen te vinden. Diverse 

mensen werden daarvoor gemarteld en ze werden uiteindelijk verraden. 

In de kerk ontstond een vuurgevecht en Kubis en Gabcik waren genoodzaakt om naar de kelder van 

kerk te vluchten die door de SS onder water werd gezet. Uiteindelijk moesten de mannen de strijd 

staken, een strijd waarbij ze nog 14 SS’ers doden en uiteindelijk zelfmoord pleegden. 

De reactie van de SS was afschuwelijk. Twee Tsjechische dorpen werden met de grond gelijk 

gemaakt, de mannelijke inwoners werden geëxecuteerd en de kinderen en vrouwen werden op 

transport gesteld naar concentratie kampen. 

 

 

 

Tijdens het lezen van dit boek kwam toch de gedachte bij me op dat er wellicht een verband bestaat 

tussen de vlucht van Rudolf Hess naar Engeland in 1941 en de dood van Heydrich in 1942. 

Heydrich was namelijk, net als Hess, een stuk gematigder dan sommige andere Nazi’s, met 

betrekking tot de ambities van het Derde Rijk. Heydrich was net als veel hooggeplaatste Duitse 

generaals van mening dat het Derde Rijk met de oorlogsverklaring aan Rusland en de V.S. veel te ver 

was gegaan en hij vond dat het tijd werd voor vredes onderhandelingen.  

Veel geschiedkundigen denken dat de opmerkelijke vliegreis van Rudolf Hess ook een poging was om 

onderhandelingen tot stand te brengen. 

Naar het schijnt wilden Churchill en zijn mensen niets van onderhandelingen weten en ging zij alleen 

voor de totale overwinning op Duitsland. Tot op de dag van vandaag is de vlucht van Hess nog steeds 

een onopgehelderde en zeer geheimzinnige episode uit WO2. 

Is het wellicht mogelijk dat Churchill, de enige man (Heydrich) wou uit laten schakelen die een 

serieuze opvolger van Hitler zou kunnen zijn? Een opvolger die bereidt was tot onderhandelen over 

vrede. Een vrede waarbij Duitland het voor het zeggen zou krijgen op het vaste land in Europa en 

Engeland baas over de zee zou blijven. 

Churchil wilde misschien koste wat kost voorkomen dat er een groot en sterk Duitsland in Europa zou 

komen die wereldmacht Engeland zou kunnen bedreigen.  

 

Ook komt daarnaast steeds weer de gedachte bij me naar boven dat het Nazisme misschien een 

schepping van het Vaticaan en de Europese koningshuizen was. Stond de Bolsjewistische revolutie 

immers niet aan de poorten van Europa te rammelen en was het communisme niet aan een 

gigantische opmars bezig in Europa? De koningshuizen zagen wellicht al een bijltjes dag voor ogen 

waarbij hun een zelfde lot als de Romanovs beschoren lag. Het atheïstische communisme was verder 

een natuurlijke vijand van het Vaticaan. Moest Europa daarom gezuiverd worden van het 

communisme en werden daarom de Joden, die in zeer grote getale tot hun nek in de Bolsjewistische 

revolutie zaten, zo keihard aangepakt?  

In hoe verre zijn de V.S en Engeland, door hun eis voor een onvoorwaardelijke overgave van 

Duitsland, mede verantwoordelijk voor het voortduren van een oorlog die nog tientallen miljoenen 

levens heeft gekost na 1942? Anderzijds moeten we de geallieerden misschien op onze blote knieën 



danken dat ze hebben doorgezet, want hoe had Europa er uit gaan zien met een sterk Duitsland 

onder leiding van Nazi’s. Het blijft natuurlijk speculeren maar het is wel interessante kost. 

Feit is dat de aanslag op Heydrich een van de meest interessante episodes uit de Tweede Wereld 

Oorlog is. 

 

Hoofdstuk 26 

Europa en de Islam 

 

Verdeel en heers en orde uit chaos zijn zo van die termen waar ik aan moet denken als ik de 

strubbelingen in het Midden Oosten en de migranten problemen in Europa waarneem. 

Uit een recente peiling van Maurice de Hond zou blijken dat het overgrote deel van Nederland de 

buik meer dan vol heeft van de Islam en haar volgelingen. 

Ik ga er als mens vanuit dat ieder mens gelijkwaardig is maar dat de verschillen tussen mensen 

voortkomen uit cultuur en achtergrond verschillen. Een mens wordt beïnvloed door zijn of haar 

omgeving en bijna ieder mens heeft van nature een grote loyaliteit ten opzichte van de eigen stam, 

familie en achtergrond. Mensen die uit zijn op macht maken misbruik van deze gevoelens en spelen 

verschillende groeperingen tegen elkaar uit of behoren zelf tot een bepaalde groepering en hitsen 

hun soortgenoten op. 

Religie is wat dat betreft een perfecte kapstok om je machtsbasis aan op te hangen. Islamitische, 

Joodse en Christelijke leiders willen meer macht en spelen dat uit over de rug van hun volgelingen. 

Het draait niet om waarheid, spiritualiteit of liefde bij dit soort geestelijke leiders. De godsdienst is 

voor hen gewoon een manier om macht te verkrijgen. 

 

Daarnaast speelt een ander probleem een grote rol in de problemen met migranten groepen in 

Noord Europa, namelijk de veelal links georiënteerde politiek correcte media. 

In Zweden, Engeland, Duitsland, Noorwegen en Nederland heb je staatomroepen die voornamelijk 

bevolkt worden door links georiënteerde journalisten. Deze journalisten staan in een socialistische 

traditie die oude communistische waarden aanhangen. Uit die waarden is het door velen zo 

verfoeide politiek correcte denken ontstaan. 

Dit politiek correcte denken heeft er voor gezorgd dat we tegenwoordig met een zogenaamde Multi 

culturele samenleving en de naweeën van een niet bewezen theorie over de connectie tussen 

uitstoot van co2 en opwarming van de aarde zitten opgescheept. Die opwarmings theorie kost ons 

jaarlijks miljarden aan milieu heffingen en het geloof in de Multi culturele samenleving en het 

jarenlang negeren van de schaduwzijden van de invloed van migranten op onze samenleving, door de 

gevestigde media en politieke partijen, zal vele Noord Europese landen nog decennia lang dwars 

zitten. 

 

Is de Islam echt de vijand van onze westerse samenleving of worden we door onze leiders een 

bepaalde hoek ingedrukt zodat we ons wellicht weer gaan scharen achter nieuwe kruistochten? 

Is de Islam het nieuwe communisme? Een nieuwe vijand die gekoesterd wordt door het militair 

industrieel complex, de olie boys en hun financiers. De Islam vertoont immers grote overeenkomsten 

met het communisme. Allebei staan ze een internationale ideologie voor die oproept tot gelijkheid 

en broederschap 



De immigranten kwamen hier werken vanwege behoefte aan goedkope arbeid door onze elite. 

Zonder kapitalisme geen socialisme. Die elite liet hen hier vervolgens blijven, veelal op kosten van de 

belasting betaler en stelde geen enkele limiet of eis aan hun verblijf. Als we de socialisten moeten 

geloven zou er een soort perfecte samenleving ontstaan die grote gelijkenis zou vertonen met het 

Woodstock festival. Mensen van allerlei verschillende kleuren zouden elkaar liefdevol in de armen 

vallen terwijl ze zich uiterst geïnteresseerd zouden laven aan elkaars culturen. Dat de socialisten het 

destijds nogal moeilijk hadden met de Bijbel en het Christelijk geloof kan ik goed begrijpen maar 

helaas gooiden ze met de baby het badwater weg. “De mens is geneigd tot alle kwaad”, staat er in de 

Bijbel. Helemaal als je ook nog de omstandigheden creëert waarin dat kwaad kan gedijen. 

 

Helaas kwamen we er achter dat de Islam cultuur en onze westerse cultuur niet zo goed samengaan. 

Islam en onze zogenaamde vrijheid, vloeken nogal met elkaar.  

Dat wilden onze socialisten decennia lang niet zien. Er waren zelfs feministen die het opnamen voor 

het recht van een vrouw om een boerka te dragen. Daar hadden ze immers zelf voor gekozen en wie 

waren wij nu helemaal om daar wat van te zeggen.  

Vrouwen emancipatie, leuk en aardig maar je moest natuurlijk niet gaan discrimineren. Racisme was 

het. Je kan het toch niet maken om een burger in je samenleving te gaan wijzen op vrouwen rechten, 

homo rechten, vrijheid van meninguiting, vrijheid van geloof en al helemaal niet eisen dat die burger, 

als een tegenprestatie een constructieve bijdrage aan die samenleving levert. 

In landen als Nederland en Zweden krijgen immigranten alle kansen, uitkeringen en subsidies om iets 

van hun leven te maken maar velen verrekken het gewoon en hebben een arrogante houding naar 

de in hun ogen ongelovige heidenen die via de belastingen meebetalen aan hun uitkeringen en 

subsidies. Er is iets goed mis in de cultuur van die mensen. Ze eisen respect maar zijn zelf totaal 

respectloos tegenover de cultuur waarin ze zijn opgenomen. Dat duidt er mijns inziens op dat 

dergelijke mensen thuis aangeleerd krijgen dat de westerlingen een soort honden zijn en hun 

vrouwen hoeren waar je zonder gewetensnood misbruik van mag maken.  

 

Hoe nu verder? Ik ben bang dat het met een Europese Unie die streeft naar een verenigde staten van 

Europa, heel moeilijk wordt om het tij te keren. Ik vrees dat het alleen maar erger zal worden met de 

komst van grote groepen Roemenen, Bulgaren en andere Oost Europeanen naast de vele problemen 

met de Islam en de grote economische problemen zal dat de komende jaren nog veel vuurwerk 

opleveren. 

Verder is er naast de integratie van migranten nog een veel groter probleem in onze samenleving, 

namelijk de corruptie onder onze autochtone elite. Onder deze elite is witte boorden criminaliteit 

normaal geworden. Er wordt voor honderden miljoenen gefraudeerd en gegraaid zonder dat daar 

een gevangenis straf tegenover staat. Men komt er vaak met een kleine boete van af. Daar tegenover 

wordt Jan modaal in dit land keihard aangepakt en leeggezogen bij de kleinste overtreding. Het 

probleem is dat onze overheid zelf deel uitmaakt van die elite en daarom ook een oogje dicht knijpt. 

Dat begint te vreten aan mensen en zorgt er voor dat de solidariteit in Nederland flink aan het 

afnemen is.  

Wat we nodig hebben is een overheid die zich bewust is van de gevaren van het kapitalisme en 

daarom duidelijke regels stelt voor bedrijven en de rechten van arbeiders goed bewaakt. 

Daarnaast moet de burger er op gewezen worden dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft 

en niet van de overheid kan eisen dat je met een gezond lichaam van de wieg tot het graf aan de 

borst van moedertje staat kan blijven hangen. De staat moet de burger duidelijk maken dat iedereen 



bepaalde rechten en plichten heeft en dat we in een samenleving leven waar vrijheid van 

meningsuiting en persvrijheid de belangrijkste waarden zijn. De overheid moet zich focussen op 

onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, gas, water, elektriciteit en veiligheid. Dergelijke 

zaken moet je ook helemaal niet aan de markt over laten.  

Huurwoningen en koopwoningen moeten goed door elkaar heen gemixt worden om getto vorming 

te voorkomen. Alleen asielzoekers toelaten die moeten vrezen voor hun leven of mensen die aan 

bepaalde democratisch vastgelegde criteria voldoen. Deze mensen zo snel mogelijk duidelijkheid 

geven, zonder recht op hoger beroep, over hun verblijfstatus en per direct een werkvergunning 

geven. 

Om dat te bewerkstelligen zullen we ons natuurlijk moeten terug trekken uit het EU project en de 

Euro.  

Laat u niet in de loeren leggen door de Eurofielen. Nederland blijft echt wel bestaan en het handelen 

met andere landen gaat ook wel door zonder de EU.  

Stel dat het waar is dat we er economisch wat minder van worden. Dan nog zeg ik: doen. Ik denk dat 

de autonomiteit van Nederland belangrijker is dan wat zogenaamde groei. 

De richting die we nu inslaan met z’n allen leidt alleen maar tot meer centralisatie, bureaucratie, een 

teloorgang van solidariteit en nog minder betrokkenheid en zeggenschap voor de burger. 

 

 

Hoofdstuk 27 

De zaak Moro 

 

Een van de meest intrigerende zaken die zich in de laatste decennia in Europa hebben afgespeeld is 

in mijn optiek de ontvoering van en de moord op de Italiaanse oud premier Aldo Moro in 1978. 

Deze zaak is zo intrigerend omdat er zoveel verschillende aspecten aan zitten. We hebben de strijdt 

tussen het fascisme en het communisme. De bemoeienis van de V.S. en de NAVO, de connecties van 

de maffia met de politiek en vooral de invloed van de Vrijmetselaars loge P2 op de Italiaanse 

samenleving. 

Het officiële verhaal kwam hier op neer dat de Rode Brigade, een zogenaamde communistische 

terroristische organisatie, vijf lijfwachten van Moro hadden gedood en Moro hadden ontvoerd op 16 

maart 1978.  

Na maanden onderhandelen, waarbij de Italiaanse regering niet wilde toegeven aan de eisen van de 

Rode brigade, die inhielden dat er gevangen leden van de Rode Brigade vrij gelaten moesten worden, 

werd Aldo Moro op 9 mei 1978 terug gevonden in de kofferbak van een auto in Rome. 

De auto zou midden tussen het kantoor van de communistische partij en de Christen Democraten 

zijn geplaatst als symbool van het einde van het Historisch Compromis. Dit Historisch Compromis was 

een politieke stroming geleid door Aldo Moro die een toenadering zocht tussen rechts en links. 

 

De feiten liegen er niet om.  

Op de dag van de ontvoering zou er een historische stemming plaats vinden in Italië. Voor het eerst 

in de geschiedenis zouden de communisten regeringsverantwoordelijkheid krijgen.  

Rechtse elementen in Europa en de V.S. waren sterk gekant tegen de plannen van Moro. Volgens de 

weduwe van Moro was hem al eens te kennen gegeven, tijdens een bezoek aan de V.S., dat hij maar 



beter zijn koers kon veranderen omdat het anders slecht met hem zou aflopen. Deze bedreiging 

werd geuit door niemand minder dan Henry Kissinger. 

De rechtse elementen waren bang dat deze politieke toenadering die Moro voorstond, zou gaan 

functioneren als een paard van Troje voor communisten in Europa. 

Toen Moro toch doorging met zijn plannen tekenende hij zijn doodsvonnis. Het P2 loge, dat deze 

rechtse elementen vertegenwoordigde en allerlei hoge staats functionarissen in haar gelederen had, 

organiseerde de ontvoering en moord.  

De ontvoering verliep uiterst professioneel. Vijf lijfwachten werden afgeslacht zonder dat Moro ook 

maar een schrammetje had. Op foto?s van een bewoner van de straat, waar de ontvoering zich 

afspeelde, was tijdens de ontvoering, de auto te zien van een Italiaanse leger commandant die 

gespecialiseerd was in het plegen van aanslagen. De ontvoering vond omstreeks 9 uur s?ochtends 

plaats en de commandant gaf als verklaring dat hij met iemand uit die straat zou gaan lunchen. De 

foto?s verdwenen natuurlijk op wonderbaarlijke wijze. 

Aldo Moro werd ontvoerd en op de plek waar een wissel auto stond geparkeerd werd een politie 

auto weggeroepen. Deze politie auto stond daar om een rechter te bewaken. 

Vervolgens kwam er tot drie keer toe een tip over een bepaalde straat in Rome waar Moro gevangen 

zou zitten. Daar werd tot drie keer toe niets mee gedaan. Een van die tips kwam van een groepje 

mensen die een spirituele seance hadden gehouden waarbij ze een geest vroegen om de 

verblijfplaats van Moro. Een van deze mensen was de ex premier van Italië en voorzitter van de EU, 

Romano Prodi. 

Later bleek Moro inderdaad gevangen hebben gezeten in een appartement in deze straat. Vlak voor 

de dood van Moro werd een brief ontvangen van de Rode Brigade dat Moro was vermoord en dat 

zijn lijk in een meer vlak bij Rome te vinden zou zijn. Een grootscheepse actie werd op touw gezet om 

zijn lijk te vinden. Volgens insiders was dit een psychologische actie die op touw was gezet om het 

grote publiek al vast te laten wennen aan het idee dat Moro dood was. 

Op 9 mei werd het lichaam van Moro in Rome in een auto gevonden. Hij werd 61 jaar. 

 

Het is natuurlijk niet moeilijk om de connectie te maken met deze zaak en het Gladio netwerk, het 

radicaal rechtse terreurnetwerk, dat gesteund door de NAVO door heel Europa aanslagen pleegden 

in hun strijdt tegen het communisme. De connectie tussen het P2 loge, gladio en vele bomaanslagen 

in Italië zijn algemeen bekend. 

 

Al met al komt er een beeld naar boven van een monster dat is gecreëerd in een 

samenwerkingsverband tussen de politiek, het leger, de maffia en de inlichtingendiensten om 

zodoende het communisme te kunnen bestrijden. Alles moest in het werk gesteld worden om het 

rode gevaar te bestrijden en de status quo te behouden. 

Het doel heiligt de middelen en zonder gebroken eieren geen omelet etc.  

Een Amerikaanse diplomaat gaf in een documentaire in 2006 toe dat ze Moro hadden opgeofferd om 

de stabiliteit in Italië te bewaren. 

 

Onderzoeks journalist Mino Pecorelli bracht in mei 1978 een artikel uit over de zaak waarin hij de rol 

van de overheid in de zaak belichte en de connectie met Gladio voor het voetlicht bracht. 

Pecorelli werd in maart 1979 vermoord. De godfather van de Christendemocraten en jarenlang 

premier van Italië, Andreotti werd als opdrachtgever van de moord gezien en hiervoor in 2002 ook 

veroordeelt. Later werd hij door het hooggerechtshof vrijgesproken. 



De goede banden tussen Andreotti?s Christen Democraten en de Maffia waren toen al lang geen 

geheim meer. 

 

Moro had tijdens zijn gevangenschap meerdere brieven geschreven, die jarenlang geheim gehouden 

werden. In zijn laatste brief na hij afscheid van zijn vrouw en bracht hij de nadrukkelijke wens naar 

voren dat er op zijn begrafenis geen politici mochten komen. Alleen zij die echt van hem gehouden 

hadden waren welkom. 

Op de begrafenis zaten alle politici en hoogwaardigheidsbekleders natuurlijk vooraan waarmee ze 

aangaven zelfs de laatste wens van hun slachtoffer niet te respecteren. 

 

 

Hoofdstuk 28 

Heilige huisjes en spanningen tussen bevolkingsgroepen 

 

“Now since all tyrannies are based on dogmas, that is, on fundamental statements of absolute fact, 

and since all dogmas are based on lies, it behooves us first to seek for truth, and freedom will not be 

far away. And the truth is that we know nothing.” 

-John Parsons- 

 

De multi culturele samenleving hapert natuurlijk al jaren maar de laatste weken lijkt het of de Multi 

culti pan een beetje aan het overkoken is. Oud zeer en nieuwe spanningen zorgen bijna dagelijks 

voor nieuws.  

Eerst waren er de Nederlandse jongeren van Turkse afkomst, of omgekeerd, die voor ophef zorgden 

met hun uitspraken over Joden en het vermoorden van Joden in de Tweede Wereld Oorlog. 

Toen kwamen daar de Nederlandse Jihadisten bij die naar Syrië gingen om daar te vechten. 

Vervolgens was er de ophef over het Nederlands, Turkse pleegkind dat was ondergebracht bij een 

lesbisch stel en dan was er nog de schrijver Arnon Grunberg die Grimbert Rost van Tonningen, de 

zoon van, beschuldigde van anti Semitische uitspraken. 

Afijn, het loopt dus allemaal niet zo lekker met het wederzijds begrip tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen in Nederland. Zelfs de meest radicale gelovigen in de Multi culturele samenleving 

moeten heden ten dage tot de conclusie komen dat het toch allemaal wat anders ligt dan ze in hun 

meest idealistische en utopische dromen voor ogen hadden. De mens is blijkbaar van nature 

racistisch en nationalistisch. Eigen volk eerst, zelfs al ben je in een ander land geboren en profiteer je 

al jaren van de Nederlandse verzorgingsstaat, je blijft gewoon een Turk, Marokkaan, of een Jood en 

de autochtone Nederlanders zijn op zoek naar hun eigen identiteit en vinden al die buitenlanders 

toch eigenlijk maar niets. Veel autochtone Nederlanders komen tot de conclusie dat vooral de 

Nederlanders met een Moslim achtergrond weinig tot niets toevoegen aan onze cultuur en 

samenleving. We zijn dus eigenlijk lang niet zo tolerant als we wel niet denken. Leven en laten leven, 

prima, maar je moet je wel aan “onze” waarden en normen aan passen en financieel je steentje 

bijdragen. 

De Turkse jongeren die de “schokkende” uitspraken deden over de Holocaust, beseffen denk ik 

deksels goed dat het ter discussie stellen van de Holocaust en het beledigen van Joden, het laatste 

heilige huisje is in de westerse samenleving. God bestaat niet meer en wordt aan alle kanten 

beschimpt. De Protestantse kerk is een stervend instituut en de Katholieke kerk ligt knock out op de 



grond. Moslims worden door de meeste Westerlingen als halve garen gezien die nog volwassen 

moeten worden en hun geloof wordt dagelijks in de media van alle kanten aangevallen.  

Hoe kan je als Moslim nu nog een westerling shockeren? Iemands vader, moeder, vrouw of zuster 

bespotten? Weinig kans op succes. De familie is allang niet meer zo belangrijk in het westen en eer of 

eerwraak is iets wat nauwelijks nog inhoudt heeft in onze geïndividualiseerde maatschappij. De 

Christelijke God bespotten? Dat heeft weinig zin want dat doen de westerlingen zelf wel.  

Het enige waar je direct succes mee hebt in het Westen is het bespotten van de Holocaust en anti 

Joodse uitspraken doen. Iedereen staat dan direct op z’n achterste poten en daarom is het 

zogenaamde anti Semitische, denk ik, ook zo populair onder, vooral, Moslim jongeren. 

Vroeger werd je punker of kraker en nu trap je lekker tegen de Holocaust aan want dan leg je een 

open zenuw bloot. Dan trap je namelijk het westerse schuld gevoel op z’n staart en zijn we bang dat 

oude gevoelens weer los komen. Zelfs zo bang dat overduidelijke waarheden niet meer gezegd 

mogen worden. Grimbert Rost van Tonningen mag in zijn nieuwe roman, van Grunberg, niet zeggen 

dat bij een grote zakenbank, als Goldman & Sachs, toch voornamelijk Joden werken en dat Joden 

bovenmodaal presteren als het om het winnen van Nobel prijzen gaat. Dat is natuurlijk wel zo, maar 

je mag het niet zeggen, want stel dat… Joden zijn in sommige politiek correcte westerse kringen, 

vanuit een bepaald schuldgevoel, heiligen geworden en daardoor niet meer mensen zoals jij en ik. 

Dat is pas racisme. 

 

Het loopt dus ook niet zo lekker tussen de liberale Westerling en de Moslims. Had Anders Breivik dan 

toch gelijk? Is de Islam een gevaar voor Europa net als jaren terug de Communisme? Afgelopen 

vrijdag vertelde een tot moslim bekeerde Nederlander, bij Pauw en Witteman, dat de Islam niet naar 

grenzen of nationaliteiten kijkt. Het zijn internationalisten. Het thuis land heeft volgens de “echte” 

Islam weinig waarde. De hele wereld moet moslim worden en als een moslim broeder ergens 

onderdrukt wordt dan moet je de wapens ter hand nemen en je broeder gaan helpen. Waar hebben 

we dit eerder gehoord? Dat lijkt toch verdomd veel op het Communisme. Heeft Wilders dan toch 

gelijk als hij beweerd dat de Islam geen godsdienst is maar een ideologie? 

Zie hier ook de overeenkomst met hun Semitische vijanden en broeders, de Joden. Die werden begin 

vorige eeuw ook gediscrimineerd en bekritiseerd. Het Jodendom werd toen in sommige kringen als 

een broeinest van het Bolsjewisme beschouwd. 

Nu zie ik nog geen nieuwe Hitler opstaan die massaal Moslims uit hun huizen laat sleuren om ze de 

kogel te geven maar er wordt mijns inziens toch op een subtiele manier haat gekweekt tussen het 

zogenaamde “Christelijke/Zionistische Westen en aan de andere kant de Moslim wereld. 

Dagelijks zijn we, via het nieuws, getuige van Moslim jongeren die Westerse steden onveilig maken 

en zien we op het journaal hoe de Arabische wereld aan alle kanten op springen staat. Burger 

oorlogen, demonstraties, onrust, voedsel rellen. Het mag toch duidelijk zijn dat er grote spanningen 

zijn tussen het Christelijke/Zionistische volksdeel van deze wereld en de Islam in landen als Irak, Iran, 

Palestina, Syrië, Egypte, Libië, Mali, Afghanistan, Indonesië etc. Dan hebben we ook nog de 

spanningen binnen de EU. De slechte economisch situatie in de V.S. en Europa. De spanningen tussen 

China en Japan en Zuid en Noord Korea.  

We moeten het hoofd koel houden en oppassen dat we ons niet laten meeslepen in een maalstroom 

van gebeurtenissen. In deze interessante tijden is het heel makkelijk een verkeerde weg in te slaan. 

We moeten oppassen voor politici met verkeerde intenties en een elite die alleen geïnteresseerd is in 

macht en nog meer geld. 

Een open en transparante samenleving, waar burger rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en 



persvrijheid worden gewaarborgd door de overheid, is de enige remedie tegen de vijanden van de 

open samenleving, die het politiek correct denken, onverdraagzaamheid, haat en kleingeestigheid 

prediken. 

We moeten terug naar een maatschappij waarbinnen eerlijkheid en hard werken worden beloond, 

waar de macht van financiële instellingen en Multi nationals wordt beperkt, waar burgers van wat 

voor afkomst of seksuele geaardheid ook, gelijke rechten en plichten hebben. Geen utopische 

samenleving waar big brother je continu in de gaten houd om je te behoeden voor allerlei 

zogenaamde gevaren en je van de wieg tot het graf in de pampers legt. 

Dat vereist een zekere hoeveelheid eelt op je ziel en dat vereist dat je probeert je te verplaatsen in 

andermans schoenen, dat vereist dat je een ander dezelfde rechten gunt als jezelf en dat je rekening 

houdt met anderen, dat vereist dat we onafhankelijk leren nadenken en dat vereist dat we onszelf af 

en toe eens een spiegel voor houden en dat vereist dat we onszelf goed informeren onder het motto 

“kennis is macht”. 

Helaas hebben extremisten, geloofs fanatici, fascisten, communisten en andere groeperingen die zo 

overtuigd van zichzelf zijn, weinig tot geen boodschap aan dit soort oproepen en daardoor zijn ze 

wandelend kanonnen voer voor wie hen maar wil misbruiken. 

 

Hoofdstuk 29 

De Estonia 

 

In 1994 zonk de veerboot Estonia in de Baltische zee. 852 kwamen daarbij om het leven. De officiële 

verklaring was dat de sloten op toegangsdeuren naar de laaddekken niet helemaal goed waren en 

dat door het ruige weer de boegdeuren waren opengegaan en dat er op die manier water naar 

binnen kwam. 

 

Het schip zonk in internationale wateren maar al snel na de ramp kwamen verschillende landen 

overeen om van de rampsite een no go area te maken. Ook werd er al snel actie ondernomen om het 

hele schip te bedekken met een betonlaag, wat de Zweedse regering 350 miljoen euro koste. De 

reddings actie verliep ook verre van vlekkeloos, helemaal als je bedenkt dat er tientallen NAVO 

schepen in de buurt waren die om wat voor reden dan ook niet deelnamen aan de reddings operatie. 

Ook kwamen er verklaringen naar buiten van overlevenden die explosies hadden waargenomen en 

dat het water van onder de laaddekken naar binnen was gekomen. Op foto’s van duikers waren 

gaten te zien met naar buiten staande randen, wat zou wijzen op een explosie binnen het schip. Een 

dag voor het zinken van het schip was er nog een oefening gehouden op het schip die rekening hield 

met een terroristische aanslag. Deze oefeningen schijnen altijd voor te komen vlak voor er 

daadwerkelijk iets gebeurd. 

Verder werden 12 leden van de bemanning vermist die wel op de lijst van overlevenden stonden. 

Deze bemanningsleden, die misschien belastende getuigenverklaringen konden afleggen, zouden via 

Stockholm met een soort Rendition vlucht zijn weggewerkt. 

 

 

 

In 2004 gaf een lid van de Zweedse douane voor de Zweedse tv toe dat er begin jaren 90 



herhaaldelijk militaire transporten werden doorgelaten zonder dat die gecheckt werden door de 

douane. De Estonia werd misschien gebruikt om bepaalde militaire technologie te smokkelen. In de 

eerste jaren na de val van de Sovjet Unie waren de ex Sovjet staten een Wild West gebied geworden 

waar van alles in en uit werd gesmokkeld. De bekende wapenhandelaar Victor Bout werd stinkend 

rijk met het verkopen van oude Sovjet wapen arsenalen. Wellicht werd via Zweden van alles en nog 

wat gesmokkeld waaronder bepaalde nucleaire technieken.  

Waarom deed de Zweedse regering er alles aan om de Estonia ramp in de doofpot te stoppen? Was 

Zweden een smokkelroute voor de NAVO, was de georganiseerde misdaad slaags geraakt met 

smokkel concurrenten, wilde de KGB voorkomen dat bepaalde technieken in handen kwamen van de 

NAVO of vice versa of was er sprake van grote nalatigheid van de scheepsbouwers of 

toezichthouders? 

 

Sommige antwoorden liggen nog steeds op de zeebodem te wachten. 

 

Hoofdstuk 30 

Report from Iron Mountain 

 

Wat zijn de gevolgen van het overstappen van een maatschappij en economie die afhankelijk is van 

oorlog naar een maatschappij en economie in een langdurige vredestijd.  

Dit onderzoek, wat begin jaren 60 van de vorige eeuw onder president Kennedy werd opgezet, is 

uitgekomen onder de naam “Report from Iron Mountain”. Het rapport kreeg deze naam omdat de 

personen die het rapport samenstelden, samenkwamen in Iron Mountain een atoomschuilkelder in 

een berg vlakbij New York. Belangrijke deelnemers aan deze studie waren Robert McNamara, 

McGeorge Bundy en Dean Rusk. Allen lid van de CFR en Bilderbergers. Het rapport werd nooit 

officieel naar buiten gebracht maar een van de mensen die het rapport hadden opgesteld 

publiceerde het rapport in 1967 onder de naam John Doe. Overheids instanties deden de publicatie 

vervolgens af als een hoax. 

De samenstellers van het rapport waren het er over eens dat oorlog het belangrijkste organiserende 

principe van de maatschappij en economie is. Ze maken zich bezorgd dat oorlogen zullen verdwijnen 

en het maatschappelijk systeem dat daar aan verbonden is en wat daar eventueel voor in de plaats 

moet komen. Ook denken ze dat het einde van oorlog het einde van de natie staat betekent omdat 

“de fundamentele autoriteit van een moderne staat over zijn volk zetelt in zijn oorlogsmacht. “ 

Verder is oorlog belangrijk om de noodzakelijke sociale klasse verschillen te waarborgen. Ook is een 

verfijnde vorm van slavernij nodig om de onderklassen te beheersen bij afwezigheid van oorlog. 

 

Als oorlog verdwijnt bevelen de samenstellers het volgende aan. 

1 Uitgebreide sociale welzijns programma’s 

2 Enorme ruimte vaart programma’s met open en onbereikbare doelen 

3 Een wereldwijd ontwapenings en inspectie systeem 

4 Een alomtegenwoordige internationale politiemacht 

5 Bedreiging van buitenaardsen 

6 Fictieve wereldwijde milieu vervuiling 

7 Fictieve wisselende vijanden 



8 Sociaal georiënteerde ruwe sporten 

9 Nieuwe religies en mythologieën 

10 Uitgebreide programma’s voor toegepaste eugenetica 

 

Veel van deze punten zien we natuurlijk terug in de rapporten van andere denktanks en worden 

heden ten dage geïmplementeerd in de maatschappij. 

 

Hoofdstuk 31 

Dave Emory: Nazi’s, Multi nationals, Wikileaks en Stieg Larsson 

 

Dave Emory, een Amerikaanse radio talk show presentator, is een wat mysterieus figuur over wie 

weinig bekend is. Hij concentreert zich in zijn wereldbeeld voornamelijk op extreem rechts en lijkt 

compleet blind te zijn voor de rol van het zionisme en het Marxisme. Toch kan ik, als ik naar hem 

luister, soms ver meegaan in zijn gedachtewereld en lijken de verbanden over extreem rechts vaak 

makkelijk te leggen. 

Dave Emory concentreert zich in zijn programma “For The Record” vooral op het Derde Rijk, dat 

ondergronds zou zijn gegaan na de oorlog. Dat ondergrondse Derde Rijk is een conglomeraat van 

Multi nationals en Nazi’s. Toen duidelijk werd dat de Nazi’s de oorlog gingen verliezen werd er alles 

in het werk gesteld om Duitse Multi nationals direct na de oorlog een goede doorstart te laten 

maken. Via talloze bv.’s in tientallen verschillende landen werden grote sommen geld overgeboekt 

en de Katholieke kerk zorgde er voor dat Nazi kopstukken de dans konden ontspringen naar het 

Katholieke Zuid Amerika.  

De Katholieke kerk speelde zo ie zo een dubieuze rol in de Tweede Wereld Oorlog wat vooral tot 

uiting kwam in vaak openlijke steun voor verschillende Fascistische regimes in Duitsland, Kroatië, 

Spanje en na WO2 in het openlijk steunen van Fascistische regimes in Zuid Amerika. 

De Katholieke kerk steunde het Ustase regime in Kroatië wat ondermeer leidde tot de dood van vele 

tienduizenden Serven, Joden en zigeuners. 

 

 

 

 

 

Dave Emory ziet een directe lijn tussen Nazi’s, Multi nationals, de CIA, olie producerende landen en 

de Moslim broederschap. Daar is zeker wat voor te zeggen. 

Neem bijv. de familie Bush. De vader van oud CIA directeur George Bush Sr., Prescott Bush had al 

nauwe banden met de Nazi’s en er zijn warme banden tussen de Bin Laden familie, de Koninklijke 

familie van Saoudie Arabie en de Bush familie. De Bin Laden familie is onder ander mede aandeel 

houder van een van de grootste oorlogsprofiteurs van de laatste decennia, Halliburton. 

De geo politieke ontwikkelingen van de laatste jaren laten natuurlijk een trend zien die sterk in het 

voordeel is van bedrijven die met olie hebben te maken en deze ontwikkelingen hebben er voor 

gezorgd dat het petrodollar systeem gehandhaafd bleef. 

 

 



 

Na de Tweede wereld oorlog gingen veel Nazi wetenschappers en leden van de Gestapo werken voor 

de Amerikaanse regering. Ook tijdens de Tweede wereld oorlog waren er nauwe banden tussen de 

Amerikanen en Duitse Multi nationals.  

Volgens Emory zit Wikileaks ook in dit extreem rechtse web en speelt Wikileaks in op de belangen 

van dit rechtse conglomeraat. Emory heeft het ook herhaaldelijk over de Zweedse journalist en 

schrijver Stieg Larsson. Emory denkt dat de verhalen uit zijn romans gebaseerd zijn op werkelijk 

gebeurde verhalen in de Zweedse samenleving, waar achter de schermen, Nazi’s het voor het zeggen 

zouden hebben. Stierg Larrson overleed op de verjaring van de Kristalnacht en dat zou volgens Emory 

een aanwijzing zijn dat hij eigenlijk is gedood door rechts extremisten. 

 

 

 

 

Wellicht is het wereldbeeld van Dave Emory wat al te simplistisch maar een wereld omvattende 

complot over extreem rechts is natuurlijk makkelijk te bedenken. 

 

Het begint allemaal bij Multi nationals in het begin van de vorige eeuw. Bedrijven als Standard Oil, 

United Fruit, Ford, I.G. Farben, Siemens, Bayer etc. die samen met de Katholieke kerk in het 

marxisme een groot gevaar zien en de handen in een slaan om het de kop in te drukken. 

Marxisme staat voor rechten van de arbeider, is tegen het grote geld en heeft een atheïstisch 

wereldbeeld. Allemaal zaken waar de Multi nationals en de Katholieke kerk niet op zitten te wachten 

en daarom steunden ze dan ook Hilter en zijn Nazi partij die sterk gekant was tegen de veelal 

Marxistische Joden en het Rode gevaar uit Rusland. 

Na de Tweede Wereld Oorlog werd alles in het werk gesteld om een geglobaliseerde wereld te 

creëren waar Multi Nationals optimaal kunnen profiteren van de vrije markt en geen last hebben van 

lastige wetten, regels, vakbonden en marxisten die opkomen voor de rechten van de arbeider. 

Dit conglomeraat van Multi nationals en extreem rechts gebruikt fundamentgastrische Islamieten en 

andere extreem rechtse groeperingen om terreur aanslagen te plegen zodat het Marxisme geen voet 

aan de grond krijgt en de Multi nationals makkelijk toegang hebben tot de markt en de grondstoffen. 

 

Afijn, voor het zelfde geld kan ik natuurlijk een theorie bedenken, op basis van geschiedkundige 

feiten, afzonderlijk of gecombineerd, over de zionisten, het Marxisme, de Fabian socialisten, het 

Judaïsme en de Vrijmetselaars. 

 

De waarheid zal, als zo vaak, wel ergens in het midden liggen. 

 

De werkelijke machtsverhoudingen en de werkelijke doelen van de mensen die aan de touwtjes 

trekken zijn dan ook vaak moeilijk in te schatten en blijven vaak een mysterie.  

Interessant is het zeker en in die zin levert Dave Emory ook een bijdrage aan het geheel der complot 

theorieën. 

 

 



Hoofdstuk 32 

Rusland, 9/11 en het Black Eagle Trust Fonds 

 

Al eerder hebben we het Black Eagle Trust fonds hier besproken maar er zitten nog veel meer kanten 

aan dit verhaal. 

Het Black Eagle Trust fonds was in feite een fonds dat een gedeelte van de roofschatten van de 

Duitsers en Japanners uit de Tweede Wereld Oorlog beheerde.  

Met dit geld en het geld uit andere verdachte hoeken werden vele under cover operaties en de 

under cover oorlog tegen het communisme gefinancierd.  

 

Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd door de Bush sr. Regering en in samenwerking met Boris 

Jeltsin, Leo Wanta, George Soros en zo’n driehonderd KGB agenten een economische aanval 

geopend op Rusland. 

Het doel was het destabiliseren van de Roebel en het overnemen van bedrijven en grondstoffen in 

Rusland dat op dat moment in een zeer onstabiele overgangs situatie verkeerde en later ook 

daadwerkelijk werd leeggeroofd. 

Als onderdeel van dit aanvalsplan werd op 11 september 1991 door de regering Bush 240 miljard 

dollar aan geheime 10 jarige overheids obligaties uitgegeven. 

10 jaar later waren deze obligaties een tikkende tijdbom en moesten ze op 11 september 2001 

worden verrekend. 

De twee grootste obligatie handelaren, Cantor Fitzgerald en Eurobrokers zaten in de WTC gebouwen 

en daarnaast zat het Office of Naval Intelligence dat al een onderzoek was gestart naar de inmiddels 

al verdachte obligaties, ook in een van de WTC gebouwen. 

Na de gebeurtenissen op 11 september 2001 waarbij de bewijzen en het onderzoek naar de 

obligaties waren vernietigd, verklaarde The Securities and Exchange Commission dat er sprake was 

van een nationale nood toestand en voor het eerst in de geschiedenis werden bepaalde regels en 

restricties opgeschort voor 15 dagen. 

Zonder deze regels en restricties, zoals het indificeren van de eigenaren van de obligaties, konden de 

obligaties van 240 miljard in deze periode worden verwerkt of beter gezegd witgewassen. 

 

 

 

In de nadagen van 11 september vonden allerlei vreemde transacties plaats en was vooral de Bank of 

New York, die bij het neerhalen van de Russische economie in de jaren 90 betrokken was, in deze 

zeer verdacht. 

Vele honderden miljarden dollars werden in de periode op een niet te traceren manier verplaatst, 

zogenaamd omdat deze bank getroffen was door problemen die het gevolg waren van de aanslagen. 

Dit terwijl deze bank niet gevestigd was in een van de WTC gebouwen. 

Twee andere vergelijkbare banken, De Deutsche bank en JP Morgan die allebei in de getroffen WTC 

gebouwen huis hielden, zeiden nergens last van te hebben en konden gewoon doorgaan met hun 

normale bezigheden. 

Het lijkt er dus sterk op dat 11 september is gebruikt. om deze obligaties van zo’n 240 miljard en 

wellicht andere black eagle fondsen wit te wassen.  

 



 

 

Tel daarbij op de vraag waar de 2,3 triljoen dollar is gebleven, die vermist werd in de boeken van het 

Pentagon en we kunnen misschien vaststellen dat de aanslagen op 11 september vooral hebben 

plaats gevonden om de Amerikaanse economie te redden en schandalen uit het verleden onder de 

vloermat te vegen. 

Naast het verdoezelen van al deze roofpartijen en economische schandalen, zorgde 11 september er 

indirect voor dat het Petrodollar systeem behouden bleef en was 11 september ook een enorme 

injectie voor de wapen industrie, de olie industrie en alle aanverwante sectoren. 

Daarnaast had de V.S. natuurlijk het perfecte excuus om de plannen die al vermeld stonden in de 

PNAC rapporten uit te voeren en hun geo politieke belangen veilig te stellen. Welke belangen nu 

precies de boventoon voerden is natuurlijk nog niet bekend maar met de aanvallen op 11 september 

werden heel veel problemen opgelost en wegen vrijgemaakt voor de mensen achter deze aanvallen. 

11 september was de katalysator voor de plannen van een globale maffia. Het creëren van 

economische en politieke chaos, meer controle over burgers, controle over grondstoffen, het 

controleren van centraal Azië en het midden oosten en uiteindelijk orde uit chaos, waardoor een 

globale elite/maffia complete controle over de wereld zullen hebben… 

 

Hoofdstuk 33 

Fight Club en 9/11 

 

“This is it, ground zero”, zegt Tyler Durden op het eind van de film “Fight Club”, net voor dat er een 

aantal wolkenkrabbers instorten door een controled demolition, met als slotstuk twee torens die 

grote gelijkenis vertonen met WTC 1 en 2. In de hoek van het scherm zien we nog een vliegtuig 

richting de torens vliegen. Een belangrijk onderdeel van de bommen is het vet van rijke mannen en 

vrouwen, dat gestolen werd bij schoonheidsklinieken en wellicht een verwijzing is naar een systeem 

dat zichzelf opblaast. 

De film “Fight Club” kwam in 1999 uit en zit ondermeer vol verwijzingen naar de gebeurtenissen op 

en na 11 september 2001. 

“Fight Club” kan je op meerdere manieren bekijken. Het eerste wat natuurlijk boven komt is dat de 

film kritiek levert op de “verwijfde” man die, op zoek naar zijn ware aard, leeft in een door en door 

verrotte consumptie maatschappij. De man moet zijn mannelijkheid weer hervinden en afstand doen 

van het materialisme. 

Een andere kijk op de film is misschien een soort anti-ideologische boodschap die in de film zit. Ja, we 

leven dan misschien in een oppervlakkige consumptie maatschappij maar dat is nog altijd beter dan 

de fight club en project mayhem beweging die alleen maar leiden tot fascisme of communisme. Ook 

de leden van de fight club verliezen hun identiteit en moeten hun levens opofferen voor een groter 

doel. Het middel is zeg maar erger dan de kwaal. 

 

 

 

 

 



“Out these windows, we will view the economic collapse. One step closer to global equilibrium.”, 

zegt Tyler Durden in een van de laatste scenes van de film. Het alter ego van de hoofdpersoon heeft 

een terroristische beweging opgezet die via aanslagen op het gehele economische stelsel in de V.S. er 

voor wil zorgen dat alle schulden weggevaagd worden. Iedereen kan weer met een schone lei 

beginnen. Een meer evenwichtig globaal economisch systeem is het doel. Is het doel van de NWO 

ook niet een wereld met een economie en een wereld regering en is de huidige economische crisis 

ook niet een grote stap in die richting? 

Velen binnen de complotdenkers wereld geloven natuurlijk dat 9/11 een start schot was dat een 

bepaalde geo politieke bal aan het rollen bracht.  

Deze bal zien we ook letterlijk in de film terug. Op een gegeven moment blazen de leden van project 

Mayhem een kunstwerk op de grote gelijkenis vertoond met het kunstwerk “The Sphere” van de 

Duitse kunstenaar Fritz Koenig. Deze metalen bol stond tussen WTC1 en WTC2 in en werd na de 

aanslagen op 11 september verhuisd naar een andere plek in New York. De bol crasht in de film een 

koffie shop. Is dit misschien een verwijzing naar de Arabieren, waar volgens de geschiedenis de koffie 

zijn oorsprong kent en is die koffie misschien weer een verwijzing naar olie? Misschien ver gezocht, 

maar toch. 

In tegenstelling tot het scenario van “Fight Club” en in lijn met de regel van de Vrijmetselaars dat je 

alles omgekeerd moet zien, was 11 september misschien wel een poging om een compleet verrot 

economisch systeem te redden. Doordat Saddam Hoessein zijn olie met Euro’s liet betalen, dreigde 

het Petro-Dollar systeem te crashen. Het einde van het Petro Dollar systeem zou het einde van de 

Amerikaanse economie betekenen. 

Ik denk dat iedereen die zich de laatste jaren wat verdiept heeft in de gebeurtenissen rond 11 

september, nu met een heel ander blik naar de film “Fight Club” zal kijken dan destijds in 1999. 

Het kan natuurlijk zijn dat je achteraf makkelijk allerlei complot theorieën op een film kan 

projecteren maar in deze film ligt het er wat mij betreft wel erg dik bovenop. 

Er zijn natuurlijk talloze film die Illuminati/vrijmetselaars symboliek laten zien en waar enorm veel 

verwijzingen in zitten naar toekomstige politieke gebeurtenissen.  

Is dit allemaal geheel toevallig, willen de regisseurs, schrijvers en producenten iets duidelijk maken of 

willen ze bepaalde ideeën inprenten bij de massa, is het wellicht een kwestie van signalen geven aan 

ingewijden of is het een gevalletje van morbide humor en is het gewoon een dikke middelvinger naar 

de massa toe? 

 

Hoofdstuk 34 

De Speer van Longinus 

 

Na het beluisteren van het geweldige en fascinerende (audio)boek van Sidney Kirpatrick “Hitler’s 

Holey Relics”, bleef een gedachte heel sterk bij mij aanwezig: Waarom geloven heel veel machtige 

mensen in de occulte krachten van voorwerpen, vormen, bloed, symbolen en plaatsen? Zit er 

misschien dan toch een kern van waarheid in de toegekende krachten van dergelijke zaken? 

 

Het boek gaat over de zoektocht van een Amerikaanse eenheid naar en de geschiedenis van enkele 

belangrijke eeuwen oude voorwerpen die bepaalde krachten worden toegekend. De Nazi’s hadden 

zoals bekend een enorme fascinatie voor dergelijke voorwerpen en geloofden blijkbaar heilig in de 



kracht van die voorwerpen. Heinrich Himmler stuurde over de hele wereld expedities om dergelijke 

voorwerpen te traceren en naar Duitsland te brengen. Deze heilige voorwerpen werden opgeslagen 

in een geheime kluis onder een kasteel in Neurenberg. Ook in het driehoekige Wewelsburg kasteel 

van Himmler in Noordrijn- Westfalen, werden diverse occulte rituelen uitgevoerd en heilige 

voorwerpen opgeslagen.  

 

Het meest belangrijke voorwerp voor Hitler en Himmler was waarschijnlijk de speer van Longinus of 

de speer van de lotsbestemming. Himmler had een kopie of de echte speer op zijn bureau staan in 

Wewelsburg kasteel naast een kelk met bloed. 

Deze speer zou afkomstig zijn van een Romeinse soldaat genaamd Longinus die met de speer de zij 

van Jezus had doorboort om te zien of hij was gestorven. Uit de zij van Jezus kwam bloed en water, 

wat vervolgens weer op Longinus terecht kwam waardoor hij werd genezen van allerlei kwalen. 

Longinus bekeerde zich later tot het Christelijk geloof van die dagen en werd een evangelist. De speer 

kwam enkele eeuwen later bij keizer Constantijn terecht die zich na een droom zogenaamd tot het 

Christendom had bekeerd. De speer maakte daarna een rondreis langs allerlei machtige personen die 

de speer krachten toekenden. Zo zou je onoverwinnelijk in de strijd zijn met deze speer aan je zijde. 

De speer werd later nog versterkt met een nagel van het kruis van Jezus.  

O.a. Karel de Grote en Frederik Barbarossa waren machtige keizers die heilig in de kracht van de 

speer geloofde. 

 

De speer of een kopie daarvan was uiteindelijk in een museum in Oostenrijk terechtgekomen waar 

de Nazi’s hem roofden en naar Neurenberg brachten.  

Ook de Amerikanen hadden erg veel belang bij deze voorwerpen aangezien Generaal Patton, die zelf 

geloofde dat hij een reïncarnatie was van Hannibal, het veroveren van de kluis in Neurenberg een 

zeer hoge prioriteit gaf in het aanvalsplan dat hij had voor Duitsland. Hij zorgde er voor dat 

Eisenhower deze missie voorrang gaf en deed er alles aan om de speer in zijn bezit te krijgen. 

 

Ook zien we natuurlijk veel van dit occulte geloof terug in o.a. de V.S. De symbolen in de straten van 

bijv. Washington, de symbolen op het geld. De data, zoals bijv. 11 september, het lanceren van 

raketten door de NASA op bepaalde Astrologisch belangrijke data. 

Waarom kicken deze mensen zo enorm op dit soort zaken. Geeft het hun kracht? Zijn er bepaalde 

plekken en data waarop er meer of minder energie is, of heeft het te maken met manipulatie van 

energiestromen? 

 

Misschien werd de fascinatie van Hitler en Himmler wel alleen aangestuurd door een verlangen om 

een Arisch-Duits Christelijke volksreligie te stichten. Hitler zag zich zelf misschien als een nieuwe 

Keizer Constantijn die het Christendom in een nieuwe richting stuurde en wilde hij de voorwerpen 

gebruiken om een bepaalde authenticiteit te geven aan die nieuwe religie. 

 

Ook kan het natuurlijk zo zijn dat een bepaald voorwerp kracht krijgt doordat mensen er in geloven. 

Zo’n voorwerp kan dan nep zijn en helemaal niet bijzonder maar doordat miljoenen mensen er iets in 

zien krijgt zo’n voorwerp een bepaalde invloed op mensen. Het verhaal achter het voorwerp gaat z’n 

eigen leven leiden en krijgt door het verschrijden van tijd steeds meer invloed, ook omdat de 

werkelijke geschiedenis van zo’n voorwerp meestal niet meer te achterhalen valt. 

 



In de mainstream cultuur, media en politiek worden geloof in God en occulte zaken met argusogen 

bekeken. Iemand die waarde hecht aan dergelijke zaken wordt vaak niet al te serieus genomen.  

Het Sociaal-Darwinisme is zogenaamd de norm geworden. 

Toch blijken heel veel machtige personen achter de schermen een heel andere visie op het leven te 

hebben een visie waar ze om wat voor reden dan ook liever niet voor uit komen. 

Het hoe en waarom en de achtergronden van het geloof van dit soort mensen in deze zaken blijft 

vooralsnog een mysterie. 

Voorlopig kunnen we alleen maar blijven gissen naar de occulte manipulaties en visies van onze 

machthebbers. 

 


