
 

In Zonde Ontvangen. 
 

 

 

 

Chris Kramer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verheugde hart. 

 

Jouw leven is jouw leven. 

Laat het niet tot onderdanigheid knuppelen. 

Wees alert. 

Er zijn uitwegen. 

Ergens is een licht. 

Het mag misschien niet veel voorstellen 

Maar het verslaat de duisternis 

Wees alert. 

De Goden zullen je kansen geven. 

Herken ze.  

Pak ze. 

Je kunt de dood niet verslaan maar 

Soms kun je de dood verslaan door te leven. 



En als je leert dat vaker te doen.  

Zal er steeds meer licht zijn 

Jouw leven is jouw leven. 

Wees je daar bewust van. 

Je bent geweldig. 

De Goden wachten om zich in jou te verheugen. 

 

Charles Bukowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANP Nieuwsflits 

Vanmiddag is de voormalige vicepresident van de VS en een van de kopstukken van de Global 

Warmingbeweging, John Hope, neergeschoten tijdens een lezing in Amsterdam. Volgens ooggetuigen 

is John Hope ernstig gewond afgevoerd  naar het VU medisch centrum in Amsterdam. De 

vermoedelijke dader kon direct worden gearresteerd.  

Rond 17.00 uur werd een kogel vanuit het publiek afgevuurd op de voormalig vicepresident, die een 

lezing gaf in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan het Singel. 

Omstanders konden de vermoedelijke dader overmeesteren waarna hij werd overgedragen aan de 

beveiliging en de politie.  

Over medeplichtigen of motieven voor deze aanslag wilde de politie nog geen mededelingen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. 

'Maar de overste der bakkers hing hij op; zoals Jozef hun had uitgelegd.' 

Genesis 40 vers 22. 

 

Mijn naam is Max Bakker. Geboren en getogen op Urk. Ik kom uit een zeer gelovig, dat wil zeggen 

streng protestants vissersgeslacht.  

De bovenstaande tekst uit de Bijbel werd door mijn vader vaak voorgelezen. Hij komt uit een verhaal 

over Jozef, die in de gevangenis gezelschap krijgt van een bakker en een schenker die bij de farao in 

ongenade zijn gevallen. De bakker en de schenker krijgen allebei een droom en Jozef legt hun die 

dromen uit. Volgens Jozef zou de schenker binnen drie dagen in ere hersteld worden en zou de 

bakker binnen drie dagen het loodje leggen. De voorspelling kwam volgens de Bijbel uit en de bakker 

werd opgehangen aan een paal, waarna de vogels van zijn vlees aten.  

Dit verhaal maakte als kind enorme indruk op me en het gaf me een gevoel dat ik, met de 

achternaam Bakker, ook niet erg in de gunst van onze lieve Here zou vallen. 

Hoe slecht die bakker er in de Bijbel ook afkwam, de Urker Bakkers deden er in ieder geval alles aan 

om bij de Bijbelse God in een goed blaadje te komen. 

                     

Mijn vader en zijn hele familie zijn of waren vissers. Of zoals ze ook wel zeggen 'bokker', naar de 

manier van vissen, bokken, wat zoveel betekent dat je met een grote stalen buis met kettingen en 



een net over de bodem van de Noordzee schraapt om daar de schol, schar, bot en tong van de 

bodem te vissen. Een stoer, ruig en soms gevaarlijk beroep dat door de generaties heen zijn 

uitwerking heeft gehad op de aard van de Urker bevolking. Maximalisten zijn het, eruit halen wat 

erin zit. Veel eten en drinken onder het motto 'het hoeft niet lekker te zijn als het maar veel is'.  

Verder heeft de afhankelijkheid van de natuur er voor gezorgd dat er een onvoorwaardelijk geloof in 

God is ontstaan, waarbij vragen stellen uit den boze is. Een oude Urker vrouw kreeg een keer de 

vraag gesteld of ze nu werkelijk geloofde dat Jona in de walvis had gezeten. 'Andersom had ik het ook 

geloofd', was haar antwoord. 

Ik ben dus een Urker in hart en nieren, maximalist, werkzaam in de visindustrie. Maar... ik ga niet 

naar de kerk. Ik ben geen christen. Zo rond mijn veertiende levensjaar begon ik ernstig te twijfelen 

aan het waarheidsgehalte van wat mij iedere zondag twee keer, en door va en moe thuis, zeven 

dagen per week werd voorgehouden. Het was rond die leeftijd dat ik veel begon te lezen. Charles 

Bukowski, Hunter S. Thompson, John Irving, Kurt Vonnegut, Stephen King, Jan Wolkers en Maarten 't 

Hart. In die boeken kwam een andere kijk op het leven naar voren, die speciaal voor mij leek 

geschreven. Eindelijk mensen die me begrepen; ik was toch niet alleen op de wereld. Bukowski had 

net als ik een puistenkop, al was het bij hem, net als de rest van zijn leven, nog vele malen erger dan 

bij mij. Maar ondanks alle tegenslagen in zijn armzalige leventje, bleef hij toch doorvechten, 

doorleven. Drank, gokken en vrouwen hielden hem op de been en dat gaf me enigszins hoop voor de 

toekomst. Als je trouwens ook een puistenkop hebt, geen Clearasil of andere zeepmiddelen 

gebruiken. Dat is samen met scheren uit den boze. Geloof me ik heb alles geprobeerd. Gewoon een 

beetje lauw water en een baardtrimmer gebruiken, dat geeft het beste resultaat. Maar dat terzijde. 

 

Vonnegut had een heerlijk verhelderende en humoristische kijk op het leven. Hij benaderde de zaken 

net even anders dan de meeste andere stervelingen. 

Hunter Thompson leerde me anders kijken naar de wereld. Wat had die man een levensenergie. Zijn 

bezopen en gedrogeerde schrijfsels kwamen vaak dichter bij de werkelijkheid dan de topartikelen uit 

de zogenaamde kwaliteitskranten. De boeken van Wolkers en 't Hart waren natuurlijk zeer 

herkenbaar voor mij. Diezelfde gereformeerde jeugd, die opgekropte seksuele frustratie, die immer 

aanwezige schijnheiligheid.  

Het lezen van de boeken van deze gelijkgestemde geesten, die ik leende bij de christelijke 

bibliotheek, enkele honderden meters bij mijn ouderlijk huis vandaan, maakte mijn jeugd dragelijk en 

zorgde er voor dat ik een meer uitgebalanceerde kijk op het leven kreeg. 

  

Mijn familie gelooft niet in toeval. Alles is voorbestemd. Ook het feit dat ik als blanke, heteroseksueel 

in een christelijk dorp in een welvarend land ben geboren. Wij zijn de lucky bastards, die Afrikanen 

zijn de lul. God houdt waarschijnlijk toch niet van zwarten. Alles is simpel. Je gelooft in Jezus die voor 

je zonden is gestorven aan het kruis. De rest komt vanzelf. Het is allemaal genade. Niets aan te doen. 

Als je een oprecht geloof hebt kom je in de hemel en anders in de hel. Het is niet anders.  

Niks voor mij, te arrogant, te onbezonnen, te dom, te wreed, te simpel. 



Dat wil niet zeggen dat ik niets geloof. Ik ben een echte ietsist. Geloof en religie vind ik erg 

interessant en ik pluk wat van alle schappen van de spirituele supermarkt. Misschien wat 

oppervlakkig maar ik denk dat je er verder ook niet teveel over moet nadenken. Je komt toch geen 

steek verder. Net als Aldous Huxley schreef: 'Een fundamentalist is iemand die bewust een bepaalde 

twijfel overcompenseert.' Gewoon zeggen dat je het ook niet zeker weet lijkt me toch het makkelijkst 

en het dichtst bij de waarheid. Soms is de vraag belangrijker dan het antwoord.  

Misschien ben ik wel een Frisbee-ist, een geloof dat door de Amerikaanse komiek George Carlin werd 

uitgevonden. Dit houdt zoveel in als dat je ziel na je dood wel omhoog gaat maar vervolgens in de 

dakgoot belandt. 

Of een Dude-ist, geïnspireerd door het personage 'The Dude' uit de film 'The big Lebowski' van de 

Coen Broers. 'Just take it easy man' is zijn lijfspreuk. Dat lijkt me een goede basishouding. 

 

Het geloof dat mij werd voorgekauwd heeft me nooit kunnen pakken. Al op jonge leeftijd vielen de 

vele tegenstrijdigheden me op. God zou een god van liefde zijn maar de god die in het oude 

testament naar voren kwam, leek meer een of andere ouwe chagrijn die om het minste of geringste 

hele volksstammen, met vrouwen, kinderen en vee over de kling liet jagen. Een beetje een 

kinderachtig figuur waarvan ik op moreel gebied weinig kon leren. 

God als vaderfiguur? Ja, misschien als vader van de familie Manson.  

Zijn zogenaamde zoon sprak me veel meer aan. Die was een rebel met revolutionaire ideeën. Hoewel 

Jezus zichzelf in de Bijbel continu tegensprak. Waar hij de ene keer het pacifisme predikte, las ik 

ergens anders dat hij de geldwisselaars met geweld uit de tempel verjoeg en dat hij niet gekomen 

was om vrede te brengen maar het zwaard. 

Zo vader zo zoon gaat in dit geval echt niet op. Jezus moet wel een zeer bewonderenswaardige 

moeder hebben gehad. 

Het heeft me altijd al tegen de borst gestuit dat een groep, kerk of dominee mij zou moeten vertellen 

hoe ik moest geloven. Dat ze over het geloof praatten alsof ze het van God zelf op een briefje hadden 

gekregen, of ze teruggekomen waren uit het dodenrijk. Geen enkele twijfel. 

Volgens Voltaire moet je de mensen koesteren die de waarheid zoeken, maar uitkijken voor 

diegenen die de waarheid al hebben gevonden.  

Iemand schreef dat ons verstand net zo werkt als een parachute: het werkt alleen als het openstaat. 

Dat openstaan voor andere inzichten en manieren van leven was iets wat nu niet echt werd 

aangemoedigd in het Urk waar ik ben opgegroeid. Wetenschappers waren maar onnozele halzen die 

weinig tot niets van het leven begrepen. Achteraf kan ik daar soms in meegaan en moet ik er om 

lachen, maar in mijn puberjaren irriteerde die houding me mateloos. 

Zo rond mijn veertiende jaar begon ik langzaam van mijn geloof te vallen. Het leek me nogal onnozel 

dat God alleen hield van bepaalde mensen, die op een bepaalde manier in hem geloofden. En dat al 

die andere schepselen die toevallig in een ander gebied waren geboren, waar een ander geloof had 

wortel geschoten, in de hel zouden belanden. 



Natuurlijk was het heerlijk om als puber lekker tegen het geloof van je ouders aan te kunnen 

schoppen. Ik bedoel, ouders die geloven en niet van popmuziek houden, wat wil je nog meer als 

puber? 

Later leerde ik dat je ook op ander manieren met het geloof kunt omgaan, dat je het symbolisch en 

mythologisch kunt bekijken. Maar ook dat kwam op mij over als volksverlakkerij. Een vorm van jezelf 

bewust voor de gek houden. 

 

Net als ik, doen ook mijn zeven zusters nergens meer aan. Het zal mijn ouders veel pijn gedaan 

hebben dat het ze niet gelukt is het geloof, dat hen zelf tot op de botten had gevormd, door te geven 

aan hun eigen kinderen. 

Die zusters van me werden vroeger op Urk de bruiden van Anton Heijboer genoemd, naar de 

kunstschilder die polygamie bedreef. Te modern en te feministisch voor hun tijd. Ze zijn dan ook 

allemaal van Urk weggegaan. Op zoek naar erkenning, vrijheid en het leven. 

Door het feit dat ik van mijn geloof viel, ben ik een poosje flink het spoor bijster geweest. Ik vergelijk 

het met de Amish-jongeren in de VS. Te lang strak gehouden en dan als een speer uit de startblokken 

van de verleiding. Overmatig drank- en drugsgebruik, gekoppeld aan een losse seksuele moraal.  

Het is toch allemaal nog goed gekomen... ik weet nu eindelijk wat ik met mijn leven moet doen. Ik 

ben hier met een doel, een opdracht. 

 

Hoofdstuk 2. 

 

'Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en 

oprecht gelijk de duiven.'        

Mattheüs 10 vers 16. 

 

Ik kon goed leren, maar het interesseerde me geen reet. Voor mij was het nutteloze informatie. 

School is er om je van de straat te houden en de arbeidsmarkt niet te verzieken. Schrijven, rekenen 

en lezen, meer heb je eigenlijk niet nodig in dit leven. De rest komt vanzelf. Jammer dat onze 

maatschappij is ingericht op diploma's. Jarenlang zit je in de schoolbanken, om er vervolgens achter 

te komen dat je nog weinig weet. De belangrijkste dingen heb je meestal ook nog buiten school 

geleerd. Frustrerend, helemaal als je niet precies weet wat je wilt gaan doen. Bovendien moet je een 

beslissing nemen over je toekomst op een leeftijd dat je compleet ontoerekeningsvatbaar bent. Je 

komt net kijken, weet nog niet wat er te koop is; je weet nog niet precies waar je goed in bent en dan 

wordt zo rond je zestiende gevraagd welke vervolgopleiding je gaat doen. Een levensbepalende 

beslissing die in een vloek en een zucht wordt genomen. 



De massa hobbelt mee en stelt geen vragen, dus zal het wel zo blijven. We leven in een zieke 

maatschappij, waarin mensen met een diploma het de normaalste zaak van de wereld vinden dat ze 

vier of vijf keer zoveel verdienen als een arbeider. Ze staan er niet bij stil dat goed kunnen leren ook 

maar aangeboren is. Over het algemeen dus helemaal geen prestatie. Het meeste overkomt ons en 

op vijfennegentig procent van ons leven hebben we geen invloed. Rijk, arm, knap, lelijk, dom, slim, 

zwart, blank, vrouw, man, gelovig, ongelovig, liefdevolle ouders, groot of klein gezin, stad of dorp, 

warm of koud klimaat... Allemaal zaken waar je als mens geen invloed op hebt.  

Maar laat ik mijzelf niet langer voor schut zetten door mijn overduidelijke gebrek aan karakter hier 

ten toon te spreiden. Met een diploma op zak en een paar ton op de bank zou je mij niet horen 

zeuren. 

 

Net als velen in mijn familie, werd ook ik visserman. Iedere maandagochtend om vijf uur was het 

'tuut tuut'. Dan stond het kotterbusje met vliegende aanhangwagen voor de deur. Die karretjes 

hebben geen wielen nodig omdat ze door de hoge snelheid, waar over het algemeen mee gereden 

wordt, toch wel achter de bus aanvliegen. 

Dan op weg naar Delfzijl, waar een kotter van mijn va lag. Een prachtig schip, 42 meter lang en 2000 

pk aan motorvermogen. Het schip droeg de naam 'Charles Spurgeon', naar een Engelse 

baptistenpredikant uit de 19e eeuw, die met zijn preken en schrijfsels grote indruk had gemaakt op 

mijn vader. Deze kotter kwam zo rond mijn geboorte, begin jaren '70, in de vaart. Typisch, dat we als 

mensheid in die periode met dezelfde problemen kampten als nu het geval is. Hoge olie- en 

goudprijzen, economische crisis, autoloze zondagen. Toen geen opwarming, maar er werd wel 

gewaarschuwd voor een nieuwe ijstijd. Kennelijk worden we er met z'n allen niet slimmer op. 

Vanuit Delfzijl werd het ruime sop gekozen. Enkele mijlen buiten de haven kom je een bordje tegen 

met de tekst 'Hier temt men leeuwen en beren'. Dat klopt als een bus. De eerste maanden was ik 

iedere reis de eerste paar dagen zeeziek en kotste ik de klok rond. Verschrikkelijk, ik weet nog niet 

wat me op de been heeft gehouden. Ik denk dat ik me groot wilde houden voor de rest van de 

bemanning en mijn vrienden.  

In het begin was ik ook niet al te populair omdat ik zoontje van de vrouw was die de boodschappen 

deed voor de kotter. Mijn moeder had namelijk de gewoonte om steevast de helft van het 

boodschappenlijstje door te strepen en ze bemoeide zich ook nog met wat de bemanning at. Dat 

moest gezond zijn. Nadat ik had uitgelegd dat ik zelf thuis nog meer te lijden had en dat zij in het 

weekend tenminste behoorlijk te eten kregen, begon de acceptatie.  

Een visserman is drie uur op en drie uur af. Een werkdag duurt vierentwintig uur en je kunt om de 

drie uur een dutje doen. Vrijdag en soms zaterdag werd de vertrekvlag gehesen. De vangst werd 

gelost in Harlingen of Delfzijl en dan op weg naar huis. Waarna ik zo snel mogelijk, zwaar 

oververmoeid, de eerste de beste bar opzocht om zoveel mogelijk bieren achterover te slaan. We 

verdienden goed geld en ik had maar achtenveertig uur om het uit te geven.  

 

 



'Al meer dan een eeuw wordt de Rockefeller familie er door ideologische extremisten van 

beschuldigd dat ze een buitenproportionele invloed hebben op de Amerikaanse politiek en 

economische instituten. Sommigen geloven zelfs dat we onderdeel zijn van een sinister complot dat 

de belangen van de VS tegenwerkt. Ze omschrijven onze familie als internationalisten en dat we 

samenzweren met anderen om een meer geïntegreerde wereldwijde politieke en economische 

structuur te creëren. Zeg maar één wereld. Als dat de aanklacht is dan ben ik schuldig en ik ben er 

nog trots op ook.' 

David Rockefeller 

 

 

Het begon allemaal op 11 september 2001. Vanaf die dag kreeg ik sterk het gevoel dat er iets niet 

klopte in deze wereld, ik ontwaakte uit mijn slaaptoestand, wat in de film 'The Matrix' uit 1999 wordt 

verbeeld met het slikken van de rode pil. Slik je deze pil, dan zie je de wereld zoals die werkelijk is. 

Slik je de blauwe pil, dan blijf je in de slaaptoestand waar je eerder in verkeerde.  

Ik begon mij te verdiepen in allerlei complottheorieën. Mijn interesse  was al eerder gewekt door de 

film 'JFK' van Oliver Stone uit 1991 over de moord op president John F. Kennedy in 1963. In die film 

komt een heel andere kijk op deze geschiedenis naar voren als die ons altijd werd voorgehouden. Het 

officiële verhaal zou zijn dat Harvey Lee Oswald een eenzame gek was die puur solistisch, zonder 

hulp van buitenaf, een aanslag op de president pleegde vanuit de Texas School Book Depository. Alle 

feiten, omstandigheden, autopsierapporten en getuigenverklaringen wezen echter op meerdere 

schutters vanaf verschillende posities. In eerste instantie was de Warren Commissie, die deze zaak 

tot op de bodem moest uitzoeken, van mening dat Oswald inderdaad de 'lonely gunman' was. Een 

Senaatscommissie oordeelde in 1978 dat er zeer waarschijnlijk sprake was van meerdere schutters.  

Ik ging meer over deze zaak lezen en kwam tot de conclusie dat Kennedy was vermoord door 

meerdere schutters, vanwege zijn anti CIA-politiek, zijn besluit om troepen terug te trekken uit 

Vietnam, het uitgeven van geld buiten de FED om en zijn aanval op de maffia. 

 

Op 11 september 2001 gebeurden er zoveel vreemde en onverklaarbare zaken dat ik ernstig begon 

te twijfelen aan de officiële versie van dit gebeuren. Ik raakte er van overtuigd dat elementen binnen 

de Amerikaanse overheid zelf betrokken waren bij het plannen van de aanslagen en dat ze deze 

aanslagen gebruikten om een lang van te voren bedacht plan uit te voeren. 

Deze plannen waren voortgekomen uit twee denktanks. De ene is de welbekende PNAC-denktank 

(project for a new American century). Een andere veel minder bekende is een Israëlische denktank 

genaamd The studygroup on a New Israëli Strategy, die in 1996 een rapport uitbracht onder de naam 

'A clean break'. 

Uit de rapporten van deze denktanks komt een beleid naar voren dat de positie van de VS en Israël 

moet waarborgen. Dit beleid is er vooral op gericht om de toestroom van olie naar de VS te 



garanderen, de positie van de dollar, die gekoppeld is aan de oliehandel te waarborgen, het creëren 

van een Amerikaanse machtsbasis in Centraal Azië en het versterken van de machtsbasis van Israël. 

Saddam Hoessein was een bedreiging voor Israël, de Amerikaanse olietoevoer en de Amerikaanse 

dollar. Saddam had het immers gewaagd om in november 2000 olie te verhandelen in euro's, 

waarmee hij het oliedollar recycling systeem dreigde onderuit te halen. 

De oliehandel is de basis van het succes van de dollar. Er is een wereldwijde afspraak dat olie in 

dollars verhandeld moet worden. Alle landen hebben daardoor ook dollars nodig. Deze vloeien 

grotendeels ook weer terug in de Amerikaanse economie of ze worden bij Amerikaanse banken op 

een rekening gezet. 

Het eerste wat Paul Bremer, de man die Irak voor de VS moest besturen na de Tweede Golfoorlog, 

dan ook deed toen hij aan de macht kwam in Irak, was het terugdraaien van de beslissing van 

Saddam Hoessein om olie in euro's te verhandelen. Amerika kreeg controle over de op twee na 

grootste olievoorraden in de wereld en Israël was een vijand kwijt. 

Om steun te krijgen voor deze plannen van  het Amerikaanse volk was een gebeurtenis nodig die te 

vergelijken was met Pearl Harbor, de aanval op de Amerikaanse marinebasis op Hawaï in 1941, 

waarbij zeker 2500 Amerikanen het leven lieten.  

De Amerikanen hadden na de Eerste Wereldoorlog weinig trek in nog een oorlog. De aanval op Pearl 

Harbor was de gebeurtenis die de Amerikaanse publieke opinie veranderde en het Amerikaanse volk 

de Tweede Wereldoorlog inzoog. Later kwam aan het licht dat de Amerikanen al op de hoogte waren 

van deze aanval en deze bewust gebruikt hebben om hier politiek gewin mee te kunnen halen. 

Die Pearl Harborachtige gebeurtenis om het Amerikaanse volk warm te maken voor oorlogen tegen 

Afghanistan en Irak waren dus de aanslagen op 11 september 2001. 

Die dag werd de wereld klaargestoomd voor een gewelddadig ingrijpen in Afghanistan en Irak. De 

aanslagen waren een illusionistenact die live op tv werd uitgezonden. Een oude bondgenoot van de 

VS, Osama Bin Laden werd als boeman neergezet, zonder dat er overigens direct bewijs was voor zijn 

betrokkenheid bij de aanslagen op 11 september. De westerse media lekem iedere vorm van 

kritische journalistiek te zijn kwijtgeraakt en afwijkende meningen in de VS werden als landverraad 

beschouwd. Langzamerhand werden de mensen wakker en begonnen in te zien dat er wel heel veel 

onbeantwoorde vragen waren. Waarom werd er niets gedaan met de vele waarschuwingen van 

diverse inlichtingendiensten, waarom stortte enkele uren na WTC1 en WTC2, WTC7 in vrije 

valversnelling in zonder dat dit gebouw ernstig beschadigd raakte. Waarom waren er geen beelden 

van de aanslag op het Pentagon, terwijl dit een van de meest beveiligde gebouwen ter wereld is. 

Waarom was het gat in het Pentagon, dat later instortte, zo klein en waren er geen herkenbare 

wrakstukken van een vliegtuig te zien. Wat gebeurde er met UA 93 en haar passagiers, dat 

zogenaamd was neergestort bij Shanksville in Pennsylvania. Waarom stortten torens, die gebouwd 

waren om rampen te weerstaan, na een inslag van een vliegtuig en een kleine brand zo makkelijk in. 

Waarom waren de instanties die moesten toezien op de veiligheid van de VS, uitgeschakeld door een 

oefening? Wie zaten hier achter? Was het Rusland dat de VS een moeras in wilden lokken, was het 

Israël dat de VS wilde gebruiken om haar eigen doelen te bereiken, was het Saoedi-Arabië dat 

Amerika op slinkse wijze liet afrekenen met haar vijanden. Of was het toch gewoon Al Qaida? 



Allemaal vragen waar geen antwoord op kwam. De officiële versie leek in mijn ogen de meest 

ongeloofwaardige complottheorie en langzamerhand kwam er voor de oplettende burger een heel 

ander beeld naar voren van de gebeurtenissen op 11 september 2001. De VS, het land dat 

zogenaamd de voortrekker van de vrije wereld was, bleek door en door corrupt, alleen wisten ze het 

mooier te verpakken dan de rest van de wereld. Je zou het een disneyficatie van een dictatoriaal 

imperialistisch regime kunnen noemen - Nederland is trouwens geen haar beter en staat zelfs aan de 

wieg van dit systeem. Dit systeem en de mensen die er bij betrokken zijn zullen we voor het gemak 

de Nieuwe Wereld Orde noemen. Oftewel NWO. 

 

Ik kom uit een 'blauwe-knoopfamilie'. Mijn opa, of zoals ze hier zeggen bèbe, heeft de 

drankbestrijding op Urk opgericht, nadat hij zelf een keer te diep in het glaasje had gekeken. Hij was 

een humorloze, zeer principiële man met visie. Recht door zee en allergisch voor onrechtvaardigheid. 

Zo hadden we op Urk na de oorlog een burgemeester die het hele historische oude dorp wilde 

platgooien. Mijn bèbe heeft daar via vele ingezonden brieven in de plaatselijke krant een stokje voor 

kunnen steken. Mijn vader en al zijn broers en zusters hebben zowel die blauwe knoop als zijn 

scherpe pen in de genen zitten. Aan een perenboom groeien tenslotte geen appels. 

Wat dat betreft was ik waarschijnlijk het zwarte schaap van de familie. Ongelovig en drinken. Dat 

werd me overigens niet echt aangerekend. Ze keurden het uiteraard af, maar dat was denk ik meer 

vanuit oprechte bezorgdheid om mijn zielenheil.  

 

Het ergste wat ik heb meegemaakt op zee is de zelfmoord van een collega. Een zeer betrokken en 

gelovig mens die gebukt ging onder de scheiding met zijn vrouw. Zij was vreemdgegaan en woonde 

samen met een ander. Hij zag zijn kinderen nog zelden. Dat vrat aan hem, je zag het licht uit zijn ogen 

verdwijnen. Daarvoor in de plaats verscheen een doffe uitkijk. Op een dag zag ik hem staan op de 

reling terwijl de rest van de bemanning in de kombuis zat. Hij zag mij, groette me en sprong. We 

hebben hem nooit terug gevonden... 

De dood maakt het leven belangrijk. Het een kan niet zonder het ander maar het blijft ontzettend 

pijnlijk. Dergelijke gebeurtenissen brengen het mooie van Urk naar boven. De gemeenschapszin, iets 

voor elkaar overhebben en er voor elkaar zijn in tijden van nood. Bijna de hele Urker vissersvloot 

gaat gezamenlijk naar de vermiste zoeken en vreemd genoeg vinden ze dan ook nog vaak het 

lichaam. 

 

Die zelfmoord en het feit dat mijn zeeziekte maar niet overging, zorgden er voor dat ik toch weer 

naar school wilde. Ik ging studeren in Groningen. Ik was wel eens eerder in die stad geweest en het 

uitgaansleven had diepe indruk op me gemaakt. Dat was dan ook zo'n beetje de enige motivatie die 

ik had. Eigenlijk wist ik nog steeds niet wat ik met mijn leven aanmoest. Ik was 19 jaar, had zelfs nog 

nooit met een meisje gezoend, al zat het met de theorie wel goed. Intussen had ik zoveel pornofilms 

gezien en seksboekjes bekeken dat ik een compleet verknipt beeld had gekregen van seksualiteit. 

Iedere vrouw was in potentie een pornoster die maar voor één ding op deze wereld was gezet. Voor 

mijn gevoel was ik de beste minnaar die jammerlijk verloren zou gaan voor het vrouwelijk geslacht. 



Helaas, door hun afwijzing van deze befkoning zouden ze nooit ervaren wat de zevende hemel nu 

precies was. Tja, je moet jezelf toch een beetje opdraaien anders wordt het nooit wat.  

 

Ik kreeg een kamer aan de Nieuwe Ebbingestraat vlakbij het centrum van Groningen. Het was een 

goedkope kleine ruimte met een extra optie voor softdrugsgebruikers: paddo's aan de muur 

vanwege een vochtprobleem. In de herfst en winter kon ik de paddenstoelen van de muren 

schrapen. Ik had mij verheugd op een studentenhuis vol seks, drugs en rock en roll. Maar helaas was 

de ene huisbewoner een pot en de andere twee, een jongen en een meisje die inmiddels een stel 

waren geworden. Saai dus.  

Toch zette ik in die tijd wel mijn eerste stappen op het liefdespad. Eindelijk was er dan toch een 

meisje tegen mij aangestrompeld, op wie ik zelf niet verliefd was, maar het was zogezegd een goede 

testcase. Mijn eerste tongzoen op twintigjarige leeftijd, te triest voor woorden maar helaas de 

waarheid. Totaal geen controle over mijn tong, ik gierde alle kanten op. 

Net op tijd trouwens, die zoen, want met een vriend had ik afgesproken dat als we voor deze leeftijd 

nog geen seksuele ervaring hadden opgedaan, wij naar de hoeren zouden gaan. Enkele van deze 

dienstverlenende dames moet ik trouwens nog mijn excuses aanbieden. Als puber dacht ik stoer en 

grappig te zijn door hun portemonnee met zuurverdiende centen te stelen, terwijl ze met een vriend 

bezig waren. Daarnaast waren we bij het kerkje op de wallen in Amsterdam altijd op zoek naar de 

meest lelijke hoeren, om met een groep naar binnen te gaan, onze meest eenvoudige of geile vriend 

zo op te draaien dat hij met ons als toeschouwers zijn gerief ging halen, waarbij we onder luid 

applaus op zijn kont sloegen en er een mensonterende show van maakten. Wat waren wij wreed.                                                                                                                                                                  

Ook de videohokjes waren populair, waarbij het een sport werd om de meest gore film te spotten en 

het nummer van die film dan luidkeels te roepen naar je vrienden. 78...78 oooohhh die is goooor. We 

kwamen daar ook het eerst in aanraking met drugs. Verslavingen zitten, buiten geloof en geld, niet in 

de familie en ik dacht dat ik er wel goed mee zou kunnen omgaan. Dat bleek ook te kloppen. Ik was 

een echte gelegenheidsgebruiker. Af en toe een XTC-pil of een paddootje en heel af en toe een 

jointje. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat de overheid gaat bepalen wat we wel en niet mogen 

slikken of snuiven. Brave burgers mogen, vreemd genoeg, wel allerlei rotzooi aan medicijnen en 

alcohol naar binnen werken. Die hele oorlog tegen drugs is denk ik niets anders dan het in stand 

houden van een systeem waarmee enorm veel illegaal en legaal geld aan drugs wordt verdiend.  

Vooral de paddo's waren indrukwekkend. Een heerlijk warm gevoel, onbeperkt energie; ik dacht dat 

ik John Travolta was op de dansvloer. Met die paddo's kon ik pas echt van het leven genieten. Een 

bar werd door de paddo's ineens een grote flipperkast en bij een rij mieren op de straat denk je, die 

zou ik ook nog wel eens op kunnen snuiven. Die blikverruiming kwam blijkbaar alleen tot uiting in 

pure onzin. Bij een vriend van me waren de ervaringen minder. Hij komt uit een oud-gereformeerd 

gezin, zeg maar de Taliban van Urk. Onder het motto 'het mag niet maar het is wel lekker' had hij de 

instructies van de smartshopverkoper in de wind geslagen en in één keer twee porties naar binnen 

gewerkt. Hij zag duivels en draken, werd helemaal gek en paranoïde en in pure paniek besloot hij zich 

te melden bij een politiebureau, dat we toevallig passeerden. Zijn vader heeft hem opgehaald. Jaren 

later is deze brave borst gedoopt in het IJsselmeer, op een plek waar even daarvoor nog een 

gemeentelid van hem een plasje had gedaan. Een mix van urine en water die tot zegen kan zijn. Voor 

God is niets te dol. 



 

AIVD verslag eenheid binnenlandse veiligheid 

Een collega van de AIVD bracht me op de hoogte van het feit dat Bakker onder toezicht staat. We 

houden hem dag en nacht in de gaten, volgen zijn internetverkeer, tappen zijn telefoon af en 

bekijken zijn mails. De veiligheidsdienst is van mening dat Bakker een potentieel gevaar vormt voor 

de staatsveiligheid. Hij zou via internet verregaande terroristische plannen hebben gemaakt met 

mensen van een specifieke conspiracy website. Normaal gesproken delen mensen daar, vrij 

onschuldig, de meest wilde complottheorieën met elkaar. Deze groep had zich verenigd onder het 

motto 'Het kwaad zal zegevieren als goede mensen nalaten er tegen te vechten'. Het was een groep 

gelijkgestemde geesten die van mening zijn dat de tijd van mooie praatjes voorbij is en dat er hoe 

dan ook actie ondernomen moet worden om de NWO (Nieuwe Wereld Orde) te stoppen.Deze NWO 

zou een groep mensen zijn uit welgestelde families die op de achtergrond aan de touwtjes trekken 

op het wereldtoneel. Het doel van de NWO zou complete wereldheerschappij zijn door het creëren 

van een technocratische feodalistische wereldgemeenschap. Een mix tussen 'Brave New World' van 

Aldous Huxley en '1984' van George Orwell. 

We zijn van mening dat Bakker tekenen van radicalisering begint te vertonen. Steeds vaker roepen hij 

en zijn internetvrienden elkaar op om tot actie over te gaan. De plannen zijn nog zeer onduidelijk en 

wanneer de groep de plannen bespreekt, wordt dat in een codetaal gedaan, waar de AIVD nog geen 

peil op kan trekken. 

Als hoofd AIVD-eenheid binnenlandse veiligheid, ben ik nu verantwoordelijk voor het verkrijgen van 

zoveel mogelijk informatie rond de persoon van Bakker. 

Ogenschijnlijk is Bakker een normaal persoon. Woonachtig in Urk/Flevoland. Hij is vrijgezel, pas 

gescheiden, werkzaam in de visindustrie, voetbalt op zaterdag en drinkt daarna een biertje. Door de 

week mag hij graag een kaartje leggen met vrienden. Het enige opvallende is dat hij niet naar de kerk 

gaat, wat voor Urker begrippen nogal uitzonderlijk is. 

De AIVD heeft enkele personen op de groep waar Bakker deel van uitmaakt, gezet. Vanaf nu worden 

ze voor het gemak aangeduid met 'complotgroep'. Geprobeerd wordt binnen de complotgroep te 

infiltreren, maar de groep hanteert een toelatingssysteem dat vrijwel ondoordringbaar is.  

De politie is de complotgroep op het spoor gekomen door de aanslag op Koninginnedag 2009 in 

Apeldoorn. De dader bleek lid van de anti NWO-club; in zijn huis werd een lijst met namen 

aangetroffen. Ook de naam van Bakker kwam daarop voor. Hij en alle andere mensen op de lijst  

worden geschaduwd. 

 

 

 

Hoofdstuk 3. 

 



'Het meest genadige in deze wereld is, denk ik, het onvermogen van het menselijk brein om alles te 

bevatten... Op een dag zal het samengaan van al deze losstaande feiten een verschrikkelijk beeld 

schetsen van de werkelijkheid en onze beangstigende rol daarin. Of we zullen gek worden van deze 

openbaring of we zullen vluchten uit het licht in de vrede en veiligheid van de nieuwe 

Middeleeuwen.' 

H.P. Lovecraft. 

 

Ik moest ieder zondag twee keer naar de kerk. Dat was nog lang niet alles. Tot mijn twaalfde moest ik 

iedere zondagmiddag naar de zondagschool. Ook wel het wipuurtje genoemd op Urk. Als de kinderen 

op zondagschool zijn, wordt er heel wat afgeneukt. Er heerst op Urk dus ook het vermoeden dat de 

meeste Urkers onder zondagschooltijd zijn verwekt. Na mijn twaalfde ging ik op zondagmiddag naar 

de jongensvereniging en door de week naar catechisatie. Verder werd er bij iedere maaltijd een stuk 

uit de Bijbel en een dagboek gelezen en gebeden. Daar ging nogal wat tijd in zitten. Ik ben dus aardig 

geïndoctrineerd in mijn jeugd. Ook wel zo slim natuurlijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, 

dat weet iedere grote dictator. 

Toch waren mijn ouders, vergeleken met de meeste Urkers, nog aardig ruimdenkend. Ze waren een 

van de eersten op Urk die vonden dat een opleiding voor meisjes ook erg belangrijk was. Al mijn 

zusters hebben doorgeleerd en hebben zich dankzij die studie kunnen onttrekken aan het Urker 

leven, dat in die tijd nog erg bekrompen was.  

Op zondag mochten wij geen TV kijken. Dat vond ik, als fan van de VPRO, erg jammer. Mijn vader 

vond sommige VPRO-programma's eigenlijk ook wel leuk maar kon dat niet vereenzelvigen met zijn 

gereformeerde achtergrond. Zo luisterde hij altijd naar de stem van de VPRO, Cor Galis, tenminste als 

die niet direct begon te vloeken. 'Goedemiddag luisteraars, u bent thans verbonden via de ether 

met...' Met die prachtige stem. Met een glimlach op zijn lippen luisterde mijn vader naar de radio, tot 

zijn geweten te erg begon te knagen. Wel luisterde hij op zondag altijd naar het nieuws op de radio. 

Maar als de nieuwslezer was aanbeland bij de sport, kwam hij standaard niet verder dan sp... en 

werd het apparaat snel uitgezet. Sp... werd in ons gezin dan ook een gevleugelde uitdrukking, die we 

nog steeds gebruiken als de nieuwslezer de sport aankondigt.  

Ook Van Kooten en De Bie vond mijn va zeer humoristisch, maar op zondag werd er officieel en 

principieel geen televisie gekeken. Toen ik een jaar of 14 was begon ik die speciale humor ook te 

waarderen en kocht ik Cd's van deze twee VPRO-coryfeeën. Om mij een plezier te doen zorgde mijn 

vader er voor dat ze vaak op zondagavond rond het tijdstip van 'Keek op de week' op visite gingen.  

 

In mijn jonge jaren stond de zondag puur in het teken van ons geloof en daarnaast werden er 

spelletjes gespeeld en wandelingen door het bos en over de haven gemaakt. Af en toe mocht ik nog 

wel eens met mijn jongste zus baandenstuitertjen (stoepranden) doen, dit tegen het zere been van 

enkele Oud Gereformeerde buren, wier kinderen ons toezongen met: 'Sport en spel, brengt je in de 

hel'. En dat nog wel op halve noten. Later waren deze buren wel degenen die het begrip 

naastenliefde een nieuwe dimensie gaven, door ontzettend goed voor mijn ouders te zorgen. Ook als 



mijn ouders op vakantie waren ontbrak het mij aan niets en kreeg ik pannen vol met heerlijk eten te 

verwerken.   

 

Zondagavond na de kerkdienst gingen we altijd brood eten, waarbij vaak mensen van buiten Urk mee 

aten die toevallig in de kerk zaten. Mijn ouders hebben zelfs de beruchte en legendarische dominee 

Zelle - bekend uit 'Het vrome volk' van Maarten 't Hart en neef van de vermeende spionne Mata Hari 

- over de vloer gehad. Mijn vader had in die dagen een functie binnen de kerk, waardoor hij 

verantwoordelijk was voor de opvang van dominees van buitenaf. Zelle deed zijn reputatie van 

enorme eter eer aan door bijna de hele koelkast leeg te vreten. Hij kwam natuurlijk op zijn fiets, trok 

over zijn fietsbroek zijn ambtsgewaad aan en bestormde de preekstoel. Fietsen en schaatsen waren 

vroeger uiteraard verboden op zondag in gereformeerde kringen, maar afwijzing van zijn gedrag wist 

hij doorgaans met een kwinkslag te pareren. Toen hij een keer op de schaatsen naar een dorpje in 

Friesland kwam om te preken, zei hij dan ook tegen een verbolgen ouderling: "Het staat toch in de 

Bijbel: over het door Uw geschapen ijs schaats ik naar Uw paleis." 

 

Tijdens het brood eten zondagavond kwam ook vaak een vriendin uit Emmeloord, wier man was 

overleden, over de vloer. Zij bezocht regelmatig de kerkdiensten in Urk omdat die wat minder 

'vrijzinnig' waren dan die in haar woonplaats. Ze had een zeer bewogen leven achter de rug. Drie van 

haar acht kinderen hadden zelfmoord gepleegd. Toch bleef ze met een bewonderenswaardige 

houding in het leven staan. Ik denk dat ze mij altijd maar een beetje een etterbak vond met een te 

grote bek want ze zat mij altijd een beetje vies aan te kijken (misschien verbaasde ze zich wel over de 

enorme puisten die voortwoekerden op mijn gezicht).  

De zondagse broodmaaltijd was uitgebreider dan op gewone dagen. Wat meer broodsoorten en 

meer beleg dan normaal. Soms een pondje paling erbij of aardbeien. Dat was voor ons al heel 

speciaal want onze moeder had niet zoveel met eten. Het heeft haar nooit geïnteresseerd en ze vond 

het ook niet leuk om te koken. Ik heb haar in mijn hele leven nog nooit een taart of cake zien bakken. 

Het eten was laf omdat mijn ouders vanwege gezondheidsproblemen nergens zout op deden. Om er 

nog enige smaak aan te krijgen gebruikte ik liters ketchup en slasaus. Het eten was meestal koud, 

wat mijn vader er toe bracht met een driftig hoofd zijn bord eten weer op te warmen, tot het kokend 

heet was, waarna hij steevast zijn mond verbrandde. 

 

Mijn moeder heeft alle ziektes gehad die er in de medische encyclopedie te vinden zijn. En kom bij 

haar niet aan met een zielig verhaal over een ziekte die jij hebt gehad, want dan vertelt ze je zonder 

enige schroom dat zij dat ook heeft gehad,maar dan nog veel erger.  

Ik was net negen toen ik hoorde dat mijn moeder borstkanker had. Een grote schok natuurlijk. In 

eerste instantie dacht ik dat dit bericht automatisch betekende dat mijn moe dood zou gaan. Haar 

linker borst en lymfeklieren werden weggenomen en vele bestralingen en behandelingen verder leek 

het er op dat de ziekte niet meer terug zou komen. 



Moe was daar voor ook vaak ziek zwak en misselijk. Daardoor moest ik vaak bij tantes logeren. Al 

toen ik een baby was. Misschien heeft dat bijgedragen aan mijn enigszins autistische gedrag.  

Toen ik twee jaar was kregen mijn ouders, op weg naar vrienden, een ernstig ongeluk. Mijn vader 

moest enkele maanden in het ziekenhuis in Harderwijk blijven, wat er toe leidde dat ik een aantal 

maanden bij een tante van me woonde. 

Ook tijdens latere vakanties van va en moe werd ik vaak bij familie gedropt. Ik denk dat ik als laatste 

in de rij van acht een brug te ver was. Mijn moeder zegt altijd dat ze tien kinderen wilde. Ik twijfel 

daar nog wel eens aan. Uit haar levenswandel blijkt nu niet echt een enorme voorkeur voor kinderen 

en het huishouden wat daar bij hoort. Moe was denk ik een van de eerste feministes op Urk en ze 

liep voorop met de laatste mode. Broeken waren nog uit den boze, toen de Bakkerdames er al mee 

over Urk liepen te paraderen. Moeder was volgens mij beter geschikt als directrice of iets dergelijks, 

omdat ze erg goed kon delegeren. Mijn zusters werden al op zeer jonge leeftijd aan het werk gezet, 

waardoor ze voor de rest van hun leven een broertje dood kregen aan huishoudelijk werk.  

Dat er in ons gezin uiteindelijk acht kinderen kwamen, komt meer door het feit dat er eerst zeven 

meiden werden geboren en mijn vader een grote wens had een zoon te krijgen die zijn kotter kon 

overnemen. Hij schijnt letterlijk en figuurlijk een gat in het plafond te hebben gesprongen bij mijn 

geboorte. Helaas was er al een generatiekloof ontstaan. Vader was 50 jaar oud toen ik werd geboren. 

We zijn elkaar pas echt gaan waarderen nadat ik trouwde. Mijn vader kreeg rond zijn 60e een 

hartinfarct. Gelukkig kon hij nog zelf naar het ziekenhuis rijden en knapte hij daarna snel weer op.  

Moeder bleef ook de rest van haar leven kwakkelen. Borstkanker, hartproblemen, operatie zus, 

operatie zo, een nieuwe heup, nieuwe aderen. Het hield maar niet op. Haar onverbeterlijke karakter 

heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ze nog steeds in leven is. Als de dokter zei dat ze een week 

plat op bed moest blijven liggen, met exact om drie uur 's nachts een lepel citroensap gemixt met 

azijn en salpeterzuur, dan deed ze dat gewoon voor de zekerheid maar drie weken. 

Ik heb me wel eens afgevraagd waarom ik zo koel bleef onder al die medische ellende. Het deed me 

maar weinig, ging makkelijk over tot de orde van de dag. Als ik iets zieligs op TV zag, dan leek het of 

mijn urinebuis op mijn ogen was aangesloten en liep ik helemaal leeg, tranen met tuiten. Gebeurde 

er echter iets in mijn eigen leven, dan liet me dat meestal koud. Zo kon ik me bijvoorbeeld 

koesterend vermaken met de borstprothese van mijn moeder. Een standaardgrap in mij pubertijd 

was dat mijn moeder het niet meer op z'n Russisch kon doen. Mijn zusters denken mede daarom dat 

ik diep van binnen een zwaar getraumatiseerd persoon ben. Zij hebben zelf alle therapeutische 

methodes doorlopen. Toen zij in de jaren 70 van de vorige eeuw op kamers gingen kwamen al die 

therapieën net op en moest je voor iedere verkeerde scheet die je ooit in je leven had gegeven in 

therapie. Ze kwamen natuurlijk vers uit de verstikking van Urk en waren zeer ontvankelijk. Alles was 

de schuld van de gereformeerde Urker opvoeding. De flower power hippie beweging had de teugels 

losgegooid en zou de wereld veranderen in een paradijs. Die illusie zijn de meesten wel kwijtgeraakt. 

Ik zelf kreeg meer begrip voor mijn opvoeding na het lezen van 'De eeuw van mijn vader' van Geert 

Mak. Ineens werd het me duidelijk dat mijn ouders ook maar kinderen van hun tijd zijn, die met lek 

en gebrek en de naar de toen geldende normen en waarden er het beste van probeerden te maken. 

In onze ogen deden ze natuurlijk veel fout maar ieder kind moet die lijn der geslachten in 

ogenschouw nemen en beseffen dat de invloed van een mens op zijn bestaan, en doen en laten maar 

minimaal is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. 

'De partij zoekt macht uit puur eigenbelang. We zijn niet geïnteresseerd in het goede van anderen 

maar slechts in macht. Geen bezit, geen luxe, een lang leven of geluk; alleen macht, pure macht... 

Macht is geen middel maar een einddoel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie te 

beschermen, men begint een revolutie om de dictatuur te beschermen. Als u een beeld van de 

toekomst wilt, stelt u zich een laars voor stampend op een menselijk gezicht - voor altijd.' 

George Orwell. 

 

In de openingsscene van de film 'Gone baby gone' uit 2007 vertelt de voice over precies hoe het voelt 

om Urker te zijn. Hij praat natuurlijk over een wijk in de Amerikaanse stad Boston maar ik begrijp 

precies wat hij bedoelt en ik denk met mij iedere Urker. 

'Ik dacht altijd dat de zaken die je niet kiest je maken wie je bent, je dorp, je buurt, je familie. De 

mensen hier zijn trots op die zaken, alsof het iets is wat ze zelf bereikt hebben.' 

Je bent een Urker en daar ben je trots op, al heeft het feit dat je een Urker bent niets met eigen 

verdienste te maken maar met puur toeval. Alhoewel, de meeste Urkers denken, vermoed ik zo, dat 

ze persoonlijk door God op Urk zijn geplaatst. Mazzelpikken en flamoesjes die we zijn. God had de 

positie voor aidsbaby's in Afrika blijkbaar al vergeven aan minder nobele zielen. 

 

Toch, Urker zijn is een gevoel dat je niet meer kwijt raakt. Het zit in je ziel. 

Urk is een voormalig eiland, een bult die opreist uit het omringende polderlandschap en het 

IJsselmeer. Urk komt vaak nogal slecht in het nieuws. Iets wat overal elders in Nederland ook 

gebeurt, wordt Urk drie keer zo erg aangerekend. Er hoeft maar iets te gebeuren of het staat direct 



met grote koppen in de krant. Dat Urk ook heel veel positieve kanten heeft telt dan niet meer mee. 

Dat merk je ook als je vreemden vertelt waar je woont. Zijn dat niet die gereformeerde, frauderende, 

zeeleegvissende, coke snuivende, schijnheilige, koorzangers en kerkbezoekende zuiplappen? Ja, 

inderdaad dat klopt allemaal. Tot op zekere hoogte. Want Urk is ook de meest vrijgevige gemeente 

van Nederland. Met een prachtig mooie eeuwenoude dorpscultuur. Met ongeveer het laagste 

werkeloosheidcijfer van Nederland. En misschien wel het belangrijkste: het heel eigen aparte, 

cynische gevoel voor humor. Dat is ook Urk en daar ben ik van gaan houden.  

Wat Urk ook leuk maakt zijn de vele bijnamen. Iedere persoon die er een beetje anders uitziet of 

maar enigszins afwijkend gedrag vertoont, heeft een bijnaam voor het leven te pakken. Een van de 

mooiste vind ik 'De makkelijke dood'; die werd gegeven aan een man die aan één oog blind was. 

Vernoemen is ook echt heel belangrijk op Urk. Zo kan het gebeuren dat zelfs binnen hetzelfde gezin 

twee kinderen met dezelfde voornaam door het leven gaan. Voorbeelden daarvan zijn twee broers 

van mijn vader die allebei de naam Piet kregen. Om ze uit elkaar te houden kregen ze een bijnaam 

die op hun uiterlijk gebaseerd was. Ze werden daarom 'Lange' en 'Bolle' genoemd.  

Het zal dus niet verbazen dat er binnen de uitgebreide families nogal wat kinderen lopen met 

allemaal de naam van bèbe of bessien. Zo ken ik een stel neven die alle drie Jan de Boer heten. Op 

een keer zaten ze met z'n drieën op een scooter, toen ze werden aangehouden. 'Namen', zei de 

agent. 'Jan de Boer meneer', zei de eerste. De tweede heette natuurlijk ook Jan de Boer, en toen de 

derde ook nog Jan de Boer zei, kregen ze om beurten een klap voor de kop.  

 

Toen ik een jaar of zestien was had ik de vaste overtuiging dat ik ooit eens van Urk af zou gaan. Al 

mijn zussen waren tenslotte van Urk vertrokken en die weg zou ik waarschijnlijk ook volgen. 

Een paar jaar later was ik, na vele vakanties in binnen- en buitenland, scholen in Zwolle, Sneek en 

Arnhem, een studie in Groningen en enkele logeer partijen bij mijn zusters in de Randstad, tot de 

conclusie gekomen dat ik me toch het meest thuis voelde op Urk. van al die zogenaamde high society 

en intellectuele bullshit uit de Randstad word je toch niet veel wijzer. Ik voel me verbonden met de 

kleigrond op Urk en ik denk dat door de globalisering en de zogenaamde multiculturele samenleving 

mensen op drift zijn geraakt en geen verbondenheid meer voelen met een land en de mensen die er 

wonen. Vakantie heeft me ook nooit echt kunnen boeien. Al van jongs af aan, toen mijn va en moe 

iedere zomer voor enkele weken een huis huurden van andere gereformeerde mensen uit een of 

andere christelijk blaadje, had ik ontzettende heimwee naar Urk en mijn vrienden.  

Reizen heb ik altijd als vervelend ervaren. Ook later raakte ik alleen maar gestrest van het autorijden 

en de vele files in Nederland. Het citaat van Bomans 'De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men 

op reis is' past dan ook precies bij me. Tenminste als je er vanuit gaat dat vakantie en reizen een 

plezierige ervaring is. 

 

Urk was tot zo'n 200 jaar terug nog katholiek, waarna het in rap tempo protestant is geworden. 

Vandaag de dag hebben we op Urk zo'n 15 kerkgenootschappen op een bevolking van 17.000 

mensen. Iedere sprookjesboer die een beetje hoog van de toren blaast krijgt zo een schare 

aanhangers achter zich aan. Dat zorgt er wel voor dat het op kerkelijk gebied nooit saai is op Urk. De 



grootvader van de bekende schrijvers en predikanten Nico en Carel ter Linden was begin vorige eeuw 

een tijdje predikant op Urk en moest na enkele jaren stellen dat Urk erg mooi was... uit de verte. 

'Waar al meer dan duizend jaren, in de zee een heuvel stond' is een regel uit het Urker volkslied.  

Urk werd al vanaf de tiende eeuw bewoond en Urkers werden daarom begin vorige eeuw door 

wetenschappers gezien als de oerNederlanders. Er waren zelfs wetenschappers die naar Urk kwamen 

om schedels te stelen. Regelrechte grafroof. De Urker schedel zou de missing link zijn tussen de 

Neanderthaler en de moderne mens. Deze veronderstellingen zijn, met het feit dat er op Urk heel 

wat inteelt gevalletjes waren, nu niet echt een steuntje in de rug van mijn zelfvertrouwen geweest.  

Qua ziektes is Urk ook een unicum te noemen, want van de 30 slachtoffers wereldwijd, van een 

zeldzame kaakbotaandoening wonen er 28 op Urk.  

 

Na de oorlog moest Urk eigenlijk verdwijnen omdat het niet paste in de plannen van de 

NoordOostPolder. Een eeuwenoude cultuur moest wijken voor de moderniteit. Voor de Urker vissers 

viel er toch niets meer te verdienen door de komst van de Afsluitdijk. Urkers zijn nogal koppig: 'dat 

zullen we nog wel eens zien.' De Urkers investeerden in de toekomst en visten met steeds grotere 

kotters vanuit IJmuiden, Delfzijl en Harlingen op de Noordzee en omstreken. De Urker vissersvloot 

werd de grootste van Europa, net als de visafslag. Urk werd het platviscentrum van Europa, wat 

geïnterpreteerd kan worden als een dikke middelvinger naar de planologen en sociologen.   

 

Op Urk geloven veel mensen dat we afstammen van een piraat en een rode hoer die enkele eeuwen 

terug op Urk verzeild zijn geraakt. Of misschien zijn we wel afstammelingen van de Vikingkrijgsheer 

Rollo, die in de tiende eeuw op zijn rooftocht bij de Friezen en de benedenloop van de Rijn langs Urk 

moet zijn gevaren. Dat zou veel verklaren over de Urker volksaard. 

 

 

'De krachten binnen het kapitalisme hadden een ander ver reikend doel. Niets minder dan het 

creëren van een wereldwijd systeem van financiële controle in private handen, dat in staat is om het 

politieke systeem van ieder land en de hele wereld te domineren. Dit systeem moest gecontroleerd 

worden op een feodale manier door een samenwerkingsverband van alle centrale banken in de 

wereld. Dit moest worden bereikt doormiddel van geheime afspraken tijdens frequente besloten 

vergaderingen en conferenties. De spil van het systeem is de BIS in Zwitserland, een privé bank die 

eigendom is van de wereldwijde centrale banken, die zelf ook weer in private handen zijn. De groei 

van het kapitalisme heeft er voor gezorgd dat er een centralisatie heeft plaats gevonden van het 

toezicht op en controle over de wereldeconomie en deze macht wordt gebruikt in het belang van de 

financiers en bankiers en is schadelijk voor alle ander groepen binnen de economie.' 

Carroll Quigley 

 



De basis van de nieuwe wereldorde is een groep die zichzelf de Fabian society noemt. Deze naam is 

afgeleid van de Romeinse generaal Quintus Fabius Maximus, bijgenaamd 'De Vertrager'. 

Deze bijnaam zegt eigenlijk alles over de tactiek van de Fabian Society. Fabius Maximus stond erom 

bekend dat hij vaak als overwinnaar uit de bus kwam, door een tactiek te hanteren die neerkwam op 

het afsluiten van toeleveringsroutes en het uitputten, irriteren en frustreren van de tegenstander. 

Een tactiek voor de lange termijn en dus niet voor een snelle overwinning. 

De Fabian society en andere groeperingen die daar van zijn afgeleid, zoals de Milnergroep (ook wel 

de Ronde Tafel groep genoemd), hebben als doel het implementeren van hun gedachtegoed in de 

samenleving doormiddel van invloed in de politiek, media, onderwijs en het economisch stelsel. 

Dit zijn mensen van de lange adem die voor resultaat op de lange termijn gaan. Beetje bij beetje 

worden veranderingen aangebracht in de maatschappij, waardoor veel mensen niet eens in de gaten 

hebben dat er iets fundamenteels aan het veranderen is. Niet voor niets zijn de schildpad en een 

wolf in schaapskleren symbolen van de Fabian Society. 

Het ultieme doel van de nieuwe wereldorde is de vereniging van alle mensen op aarde doormiddel 

van één god, één munt en één economisch stelsel. De vijanden van het systeem zijn religie, 

nationalisme, de verschillende rassen en seksen, het gezin, eigenheid, onafhankelijkheid en vrijheid.  

Je ziet de laatste jaren steeds meer een trend ontstaan waarbij iedereen gelijk moet zijn. Vrouwen 

moeten mannen worden en omgekeerd. Afwijkende meningen en levensstijlen worden 

gedemoniseerd. Seks wordt meer en meer losgekoppeld van liefde, kinderen en het huwelijk.  

De overheid gaat verder een steeds grotere rol spelen in de opvoeding van kinderen en we worden 

van de wieg tot het graf gevolgd door computersystemen, camera's, GPS en ambtenaren. 

Kort samengevat zijn competitie en concurrentie de grote vijanden van  de NWO. Het is dus ook niet 

verrassend dat juist de eerste multinationals de grote krachten achter deze NWO zijn. Juist deze 

exponenten van het kapitalisme zien  in concurrentie en competitie grote vijanden. 

 

Na de Hogeschool in Groningen, wat een fiasco werd, ging ik als visfileerder werken in een bedrijf van 

twee neven van me. Dit bedrijf hadden ze overgenomen van hun vader die op de vlucht voor 

schuldeisers, samen met een nieuwe liefde, naar Afrika was geëmigreerd. Deze oom is berucht in Urk 

en omstreken. Hij was een gewiekst zakenman, wiens visbedrijf floreerde in de gouden tijden van de 

Urker visindustrie. Daarna begon zijn rijk af te brokkelen en moest hij het ene gat met het andere 

vullen. Om nog aan geld te komen zocht hij bankdirecteuren op met een bepaalde gereformeerde 

achtergrond en deed zichzelf voor als iemand uit diezelfde hoek. Als dat niet lukte kon hij zo op 

commando gaan huilen, om in te spelen op het gemoed van de directeur. Desondanks een kleurrijk 

persoon, die binnen onze familie steeds weer voor sensatie zorgt. Zo wist hij de laatste keer dat ik 

hem zag nog een begrafenis van een oom op stelten te zetten door met een gestolen scootmobiel - 

even een dagje 'geleend' van een kennis - bijna het graf in te rijden. De preek van de dominee had hij 

al verpest door in de kerk steeds achteruit te rijden met de scootmobiel. Tuut, tuut, tuut. 

Die begrafenis vergeten we in ieder geval nooit meer. 



 

Vis fileren is het lossnijden van het visvlees van de graat. Je staat meestal op stukloon en krijgt per 

kilo betaald. Echte snelle fileerders kunnen wel zo'n 50.000 euro per jaar verdienen. Ik kwam, met 

mijn fileertalent, helaas niet verder dan een modaal inkomen. Het werk is geestdodend maar toch 

beviel het me goed. De combinatie van slap ouwehoeren, foute humor, mooie werktijden, die je 

grotendeels zelf kan invullen, en het feit dat ik de hele dag boeken kon beluisteren op mijn mp3, 

maakte het over het algemeen dragelijk. 

In al die jaren dat ik fileer heb ik al heel wat figuren langs zien komen die prima kandidaten zouden 

zijn voor 'Showroom' of 'Man bijt hond'. Een van mijn meest bijzondere collega's was een beer van 

een vent die slangen als huisdieren hield en er van beschuldigd werd dat hij heel Urk afliep om her en 

der konijnen weg te kapen uit de hokken van liefhebbende baasjes, om die vervolgens aan zijn 

slangen te voeren. Ook nam hij wel eens een slang mee naar zijn werk. Hij legde het reptiel, voor dat 

ze er erg in had, bij een meisje om de nek. 'Niet bewegen', zei hij dan en zat met zijn vingers op 

plaatsen die niet gepast waren. De meisjes waren enorm bang voor deze kerel omdat hij ook werd 

beschuldigd van andere criminele activiteiten. Zo werd hij eens gesnapt tijdens het inbreken terwijl 

hij vrouwenkleren droeg. Desondanks heb ik heel wat afgelachen met deze kerel. 

Er viel trouwens altijd wel wat te lachen tijdens het fileren. Collega's die alleen met een zeiltje en een 

paar laarzen aan naakt stonden te fileren en in die hoedanigheid over de afvalband kropen. Collega's 

die 's morgens nog half dronken aan de tafels stonden na een avondje doorzakken.  

Een van mijn favoriete bezigheden was het uitspelen van mijn Koerdische collega's tegenover mijn 

Turkse collega's. Als ik een lied aanhief ter meerdere eer en glorie van Ocalan, dan stonden de 

Koerden te glunderen en ergerden de Turken zich dood en andersom. Over het algemeen aardige 

gasten trouwens.  

Fileren was in mijn ogen, vooral voor ongetrouwde mensen, het perfecte beroep. Vooral zomers was 

het ideaal want dan konden we, als het mooi weer was, iedere middag naar het strand. We gingen 

dan met een groep vrienden en bekenden op het dammetje zitten met een kist ijs en een kratje bier. 

Een leven dat in mijn ongetrouwde jaren voornamelijk bestond uit stappen, zuipen, fileren en nog 

eens stappen.  

Mijn fileercollega's waren, op enkele uitzonderingen na, behept met een of andere autistische 

afwijking. Soort zoekt soort. Misschien moet je ook wel een autist zijn om dit werk aan te kunnen. Ik 

droomde er wel eens van om 's morgens de fileerhal in te komen en met een AK-47 om me heen te 

schieten. Het bloed van mijn collega's droop in mijn gedachten van de wandtegels. Ik heb me tot nu 

toe kunnen inhouden.  

 

Moord heeft me altijd gefascineerd en dan vooral seriemoordenaars. Je hoort de buren van veel 

seriemoordenaars zeggen: 'Het was altijd zo'n sympathieke, vriendelijke buurman.' Dat dubbelleven 

dat ze leiden. Enerzijds de doodnormale Jan Modaal uithangen, om zich in de avonduren te 

ontpoppen tot een monster. In mijn pubertijd las ik veel non fictie boeken over monsters als Ted 

Bundy, Jeffrey Dahmer en H.H. Holmes.   



Mijn favoriete seriemoordenaar, al klinkt dat natuurlijk vreemd, is John Wayne Gacy. Deze eigenaar 

van een bouwbedrijf in Chicago vermoordde eind jaren 70 van de vorige eeuw 33 jongens. 

Getrouwd, kinderen, actief in de Democratische Partij, waarbij hij in die hoedanigheid ook nog in 

contact kwam met de vrouw van de toenmalige president Jimmy Carter. Hij was zelfs actief als clown 

op kinderfeestjes en hij bezocht als cliniclown kinderen in ziekenhuizen. 

In de avonduren kwam zijn alter ego om de hoek kijken en ontpopte hij zich als liefhebber van jonge 

knullen met wie hij seks had. Daarna vermoordde hij ze en begroef ze onder zijn garage. 

Seriemoordenaars zijn meestal blanke mannen met een hoog IQ en een of andere seksuele afwijking 

die te herleiden is naar hun jeugd. Ze hebben een gebrek aan inlevingsvermogen en spelen vanuit 

een soort superioriteitsgevoel of trots spelletjes met de politie. Een voorbeeld daarvan is de BTK 

killer, Dennis Rader. BTK staat voor Bind, Torture Kill. Hij vermoordde in de jaren 70 en 80 van de 

vorige eeuw tien mensen in en rondom Wichita, Kansas in de VS. Hij had de gewoonte om na de 

moorden via brieven contact op te nemen met de politie en de media.  

In de jaren 90 verdween de BTK killer van de radar. Pas in 2004 werd er voor het eerst weer iets van 

hem vernomen, nadat een krant had gesuggereerd dat wellicht iemand anders dan Dennis Rader de 

BTK killer zou kunnen zijn. Dit kon Dennis Rader, die de enige echte BTK killer was, niet over zijn kant 

laten gaan, trots als hij was op zijn levenswerk. Hij begon weer brieven te sturen naar de media. Dit 

resulteerde uiteindelijk in zijn aanhouding in 2005. 

De BTK killer bleek dus Dennis Rader te zijn. Een echtgenoot, vader, ambtenaar en ouderling van een 

plaatselijke kerk. Fascinerend, dat Jackel en Hyde syndroom. 

 

Ik las eens een boek, waarin een lijstje stond met punten waaraan een seriemoordenaar meestal 

voldoet. Aan sommige voorwaarden kon ik voldoen: ik martelde vroeger dieren en had een fascinatie 

voor porno. Voor de rest moest je geloof ik misbruikt zijn in je jeugd en enigszins in een sociaal 

isolement zitten. Jammer, daar gaat mijn carrière als seriemoordenaar. Ik voldoe niet aan de eisen, 

hoewel ik toch redelijk hoog scoor. Wat niet is kan komen. 

Seriemoordenaars zijn een typisch Amerikaans fenomeen, hoewel het natuurlijk over de hele wereld 

voorkomt. Ik ben een echte Americanofiel. De Americana en countrymuziek, de films, de boeken, de 

geschiedenis, het landschap en... basketbal. 

Op Urk hebben we een speciale band met basketbal. Het kwam zelfs zover dat de Urker 

basketbalvereniging Orca's in de jaren 90 van de vorige eeuw de grootste van Nederland was. 

Het eerste team kwam in de jaren 80 in de eredivisie. De grootste sporthal van dat moment op Urk 

was net zo groot als een kippenhok. Om dat te illustreren werd er tijdens wedstrijden wel eens een 

kip losgelaten in deze met soms 1000 man volgepropte sporthal.  

In die tijd kwamen ook de eerste Amerikaanse spelers naar Urk. Dat stond garant voor sensatie. We 

hadden hier eigenlijk nog nooit zwarte mensen gezien.  

Vanwege de financiën van de club was het soms moeilijk geschikte woonruimte te vinden voor deze 

donkere atleten. Het is zelfs wel eens voorgekomen dat een Amerikaan die uit een miljoenenstad als 



Chicago kwam, bij ons op de Bult werd gehuisvest bij de speaker van Orca's en zijn ietwat labiele 

broer. Deze speaker, een met bochel gezegende man van1,50 meter, is een legendarische figuur in 

de Nederlandse basketbalwereld. In zijn jeugd kreeg hij te horen dat hij niet lang had te leven. Zijn 

levensverwachting werd keer op keer bijgesteld, tot de dokter op een gegeven moment zei: 'Zolang 

er basketbal op Urk is, zal hij blijven leven.' Ik heb hem een keer stomdronken voor een volle sporthal 

als speaker het volkslied zien inzetten. Het publiek bleef angstig stil maar hij zong stug door met de 

hand op zijn hart.  

Ook leende ik wel eens een 'bepaald soort films' van hem. Zijn broer mocht daar niets vanaf weten 

want die was nogal gelovig. Dus spraken we af, dat als ik een film van hem wilde lenen, die wat 

dieper inging op de vrouwelijke anatomie, dat ik zou vragen om de video van de basketbal play-off 

finale tussen Den Bosch en Den Helder. 'Hij moet die play-off finale lenen', schreeuwde zijn broer 

dan, als ik aan de deur kwam. Zijn bochel danste van plezier als hij deze door de keurslager 

goedgekeurde film in mijn handen drukte. 'Geniet er maar lekker van.' Prachtige kerel. 

Wat zal het een cultuurschok geweest zijn voor die Amerikaan: logeren in een gereformeerd, 

basketbalgek dorpje in the middle of nowhere, in het huis van een man met een bochel die wel eens 

te diep in het glaasje keek en zijn labiele broer. De illusie van een NBA-carrière moet hem toen wel 

ontglipt zijn. 

Deze Amerikanen hebben op sportief en liefdesgebied hun sporen achtergelaten op Urk; er loopt 

menig kind rond waarvan de afkomst nogal onduidelijk is. 

 

Mijn interesse voor de basketbalsport werd gewekt toen ik op Studio Sport in de jaren '80 de NBA-

finale zag tussen Boston Celtics en Houston Rockets. Ik dacht altijd dat basketbal meer een sport was 

voor zwarte atleten, maar bij de Boston Celtics speelden een stuk of wat houterige blanken, zoals 

Kevin McHale, Danny Ainge en hun sterspeler, de redneck Larry Bird. Deze laatste schoot in zijn 

eentje het licht uit de ogen van de Houston Rockets. Wat een speler. Dat gaf me als white boy enige 

hoop ook nog wat te kunnen bereiken in deze sport. 

Ik moet zeggen dat ik een niet onverdienstelijk basketbaltalent in huis had, dat helaas door een 

enorme drang naar vrienden, meisjes, gezelligheid en drinken niet helemaal goed uit de verf is 

gekomen. Zo rond mijn zestiende jaar kwam ik in het eerste juniorenteam van Orca's, dat toen 

eredivisie speelde. We hadden een center genaamd lange Jan, die het met geitenwollen sokken aan 

tegen de beste centers van Nederland opnam. En een coach die je eerst een half uur onzedelijk 

betastte tijdens instructies bij wisselbeurten. We hadden natuurlijk qua talent maar een kleine vijver 

om uit te vissen - Urk had destijds zo'n 16.000 inwoners - en eindigden daarom in de onderste 

regionen van de competitie. Later was ik een van de spelers die de kar moest trekken. De gemiddelde 

lengte van ons team was rond de 1,90 meter, wat zeer klein is voor een basketbalteam. We werden 

daarom gedwongen een center van 2,10 meter uit Lelystad te importeren. Deze arme jongen moest 

standaard met zijn lengte in de kattenbak van het busje plaatsnemen als we hem kwamen ophalen 

voor een uitwedstrijd. 'Jongens, dat kunnen jullie toch niet maken', zei hij steevast. 'Bek houden, 

anders blijf je maar hier', was het standaard repliek en hij nam dan gedwee zijn plaats weer in de 

kattenbak in, waar hij anderhalf uur later zo stijf als een plank uitstapte. Wat zal die jongen een hekel 

aan Urkers hebben gekregen. 



 

Op Urk werd destijds veel op pleintjes gebasketbald. Op een van die pleintjes was ik dagelijks te 

vinden. Een beetje schieten, dunken, rondhangen en ouwehoeren. De dunken die we op NBA action 

zagen, van Michael Jordan, Scottie Pippen, Dominique Wilkens, Shawn Kemp en onze grote held Tom 

Chambers, probeerden we op het pleintje naast een sporthal te imiteren. Hier kwamen alle talenten 

van Urk samen en soms kwam er ook nog wel eens een verdwaalde Amerikaan een partijtje 

meespelen. Dit legendarische plekje was voor mij een rustpunt, buiten mijn ouderlijk huis, waar ik 

me in mijn moeilijke puberjaren thuis voelde. Een plek waar ik mijn energie kwijt kon in een 

prachtige sport, in een periode van mijn leven waar die energie ook een andere negatieve wending 

had kunnen nemen. 

 

 

De omslag in de samenleving en de wereldorde is zo rond de 17e/18e eeuw van het vorige 

millennium gekomen. De wereld had tot die tijd grotendeels uit agrarische gemeenschappen 

bestaan, die door koningen en landheren werden bestuurd. Het was een tijd waarin wetenschap een 

steeds grotere rol ging spelen en ook steeds meer macht naar zich toe trok. In die tijd ontstonden de 

eerste multinationals in de vorm van de Verenigde Oost Indische Compagnieën van verschillende 

landen. Doormiddel van de boekdrukkunst werd het steeds makkelijker om ideeën, informatie en 

ontdekkingen te delen met andere mensen, waardoor ontwikkelingen in een stroomversnelling 

geraakten.  

De invloed van de kerk werd minder en minder, wat aangewakkerd werd door wetenschappelijke 

ontdekkingen en invloedrijke theorieën als die van Charles Darwin over het ontstaan van het leven 

en de filosofie van Friedrich Nietzsche. Als God niet bestond dan kon de mens dus zelf God worden. 

Eind 1800 en begin 1900 culmineerden deze trends in de samenleving. Er was een nieuwe elite 

ontstaan van steenrijke industriëlen, wetenschappers en intellectuelen die een hele specifieke kijk op 

de wereld hadden. Ik noem de Rockefellers, de Rothschilds, Cecil Rhodes, Bernard Shaw, H.G. Wells, 

Aldous en Julian Huxley, Henry Ford, J.P. Morgan enz. 

De wereld was een plek waar de best aangepasten het meeste recht op leven hadden. Zij als 

succesvolle mensen in die tijd waren blijkbaar de best aangepasten en het gepeupel of het voetvolk 

was als levensvorm niet veel beter dan een mier of een bacterie. Het zal dan ook niet verbazen dat 

deze groep 'übermenschen' aan de basis stond van de eugenetica, en financiers waren van Hitler en 

de Bolsjewisten. Een van de motto's van de NWO is namelijk 'orde uit chaos'. 

 

De Fabian society stond aan de basis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze oorlogen waren 

de basis voor meer internationale samenwerking en zorgden er voor dat veel machtige landen van 

die tijd onder controle van de NWO kwamen via de enorme schulden die ze door deze oorlogen 

hadden opgebouwd. 



Zoals ik al eerder zei, zitten er ook mensen binnen deze groep die het beste met de mensheid voor 

hebben. Zij willen een hemel op aarde creëren. Zij hebben goed nagedacht over de problemen van 

de mensheid en kwamen tot de conclusie dat nationalisme, overbevolking, religie en de verschillen 

tussen de rassen en seksen de grootste problemen vormden. Diezelfde problemen staan de 

wereldheerschappij van de narcisten in de weg. Een gezamenlijke ideologie dus maar met  een 

verschillend doel. De ene groep wil via een valse ideologie wereldvrede bewerkstelligen, de andere 

groep binnen de NWO wil totale wereldoverheersing ten behoeve van de eigen clan. 

Om deze doelen te bereiken werd een plan opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. 

'Vandaag de dag leven we in een maatschappij waarin bedrieglijke realiteiten worden geschapen 

door de media, de overheid,multinationals, religieuze en politieke groeperingen... Ik vraag me 

daarom af in mijn schrijven, wat is echt? Omdat we onophoudelijk worden gebombardeerd met 

pseudorealiteiten, geproduceerd door zeer geraffineerde personen die zeer geraffineerde 

elektronische en psychische mechanismen gebruiken. Ik wantrouw hun motieven niet maar ik 

wantrouw hun macht. Ze hebben onvoorstelbaar veel macht. De macht om universa te creëren, 

geestelijke universa. Ik kan het weten want ik doe hetzelfde.' 

Philip K. Dick. 

 

Mijn vader en moeder komen allebei uit grote gezinnen. Mijn va uit een gezin van negen en moe uit 

een gezin van tien. Mijn moeder was de oudste dochter en moest dus veel meehelpen in het gezin. 

Dat zal een reden zijn waarom het huishouden haar later weinig meer kon boeien. Ook mijn moeder 

had Bakker als achternaam, ze hoefde dus niet dezelfde feministische strijd te voeren die mijn 

zusters later kregen om wel of niet de achternaam van hun man over te nemen.  

Met zeven zusters heb ik heel wat zwagers de revue zien passeren. Alcoholisten, moslims, 

kunstenaars, dominees, architecten, boeren, eeuwige studenten, psychiaters. Mijn zusters gingen 

rond hun achttiende de deur uit om op kamers te gaan. Va en moe zorgden er wel voor dat ze op 

afstand nog enigszins een vinger in de pap hadden, door ze in evangelische kringen onder te 

brengen, bij hospita's waarbij vergeleken de Stasimedewerkers mietjes waren. Een iets te hitsige blik 

kon al leiden tot een telefoontje richting Urk. Veel van mijn zusters belandden bij Youth for Christ, 

waardoor ze in eerste instantie ook vaak met YfC-mannen thuis kwamen. Hoewel ik nu goed met 

mijn zwagers kan opschieten, herinner ik me van vroeger dat ik niet zo'n hoge pet van ze op had. 



Kwamen ze aanzetten met van die jezusslippers en een 'Wees-wijs-met-de-Waddenzeetrui'. Van die 

softe types. De Bakkerzusjes zochten blijkbaar mannen uit waarover ze dominant konden zijn. 

Door deze dominante zussen en hun feminisme heb ik een nogal dubieuze band met vrouwen 

opgebouwd. Enerzijds vond ik ze prachtig om te zien, anderzijds had ik een zekere minachting voor 

ze. Waarschijnlijk kwam dat voort uit een onzeker gevoel over mijn uiterlijk. Ik legde de lat nogal 

hoog voor mezelf en het vrouwelijk geslacht. Ik was bang een blauwtje te lopen en nam daarom 

meisjes vaak in de zeik. 

Rond mijn twintigste kreeg ik pas in de gaten hoe het spelletje werd gespeeld. Als je te graag wilt dan 

lukt het niet. Gewoon een beetje slap ouwehoeren en als de tijd rijp is toeslaan. Als jongen die in de 

pubertijd zat in de 90-er jaren was het natuurlijk wel heel erg moeilijk alle nieuwe ontwikkelingen op 

vrouwelijk, seksueel en romantisch gebied bij te kunnen houden. Er was geen touw aan vast te 

knopen. Moesten we nu stoer zijn of juist niet. Of misschien een beetje vrouwelijk? In ieder geval 

moest je goed kunnen luisteren naar het vrouwengeleuter. Alle g-plekken moest je feilloos kunnen 

opnoemen en een vrouw minimaal drie orgasmen per seksueel contact bezorgen.  

Daarnaast waren vrouwenbladen Viva en Flair er nog niet uit of een penis nu wel of niet groot en dik 

moest zijn en dan natuurlijk weer niet te groot en te dik maar toch zeker ook niet te klein. Of 

maakten de penisverhoudingen helemaal geen indruk op de vrouwen? Het was om gek van te 

worden. De jaren '90 dicteerden ons dat we een metroman moesten worden. Een soort hybride, 

tussen vrouw en man in. Maar plotsklaps moesten we in het nieuwe millennium toch weer een 

beetje stoer worden en bleek dat al die vrouwen die een carrière en een gezin wilden combineren, 

overspannen thuis zaten. Een vrouw bleek toch niet hetzelfde als een man te zijn. Wat een kater voor 

het feminisme. Als het erop aankwam, wilden de meeste vrouwen gewoon huisje-boompje-beestje, 

net als de meeste mannen overigens. Maar dan wel met die historische rolverdeling: de vrouw blijft 

thuis en zorgt voor de kinderen, de man gaat werken. Helemaal nog niet zo slecht bedacht natuurlijk. 

Iets wat er al duizenden jaren is ingesleten haal je er niet zomaar uit.  

 

Het plan, waarvan de gevolgen overduidelijk zijn, komt ongeveer hier op neer: geld van deze NWO-

families wordt gebruikt om denktanks, wetenschappelijke instituten en scholen op te richten.  

Daarnaast worden zoveel mogelijk mediabedrijven opgekocht en gestart. De media speelt een enorm 

belangrijke rol in de meningsvorming van de massa en heeft zo invloed op de politiek. Lobbyisten en 

handlangers van de families worden op belangrijke regeringsposities gezet. Verder wordt via 

smeergeld en het positioneren van bepaalde invloedrijke personen zoveel mogelijk politiek gewin 

gezocht. 

Het belangrijkst is echter de invloed die wordt uitgeoefend door deze families op het economisch 

stelsel. Het doel was en is landen zo ver te krijgen dat ze een centrale bank oprichten die geld 

uitleent aan de overheid. De NWO-families zijn de aandeelhouders van deze banken en wij als 

belastingbetalers betalen deze mensen om geld te drukken, wat ze vervolgens weer tien- of 

meervoudig uitlenen aan belastingbetalers, tegen rente, wat vervolgens voor inflatie zorgt. 

Mayer Rothschild zei eens: 'Als je mij de controle over het geld van een land geeft dan maakt het mij 

niet uit wie de wetten maakt.' 



 

De hoofdlijnen van het plan zijn te vinden in de omstreden protocollen van de wijzen van Sion. 

De protocollen zijn zeer omstreden omdat ze geassocieerd zijn geraakt met antisemitisme. De 

protocollen zouden de blauwdruk vormen van een Joods complot voor werelddominantie (alle 

nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in de Fabian Society, dus ook de Joodse). De protocollen 

zouden verder een tekst zijn van de geheime dienst van de Russische tsaar en gebaseerd zijn op een 

boek van de Franse schrijver Maurice Joly. Het is jammer dat de discussie over de 

ontstaansgeschiedenis de aandacht heeft afgeleid van de inhoud van de protocollen. Iedereen met 

een klein beetje verstand en geschiedkundige kennis kan zien dat deze protocollen als het ware 

parallel lopen aan de gebeurtenissen en politieke besluitvorming in de 20e en 21e eeuw. De 

protocollen zijn naar mijn mening dan ook afkomstig van de groepering achter de Fabian Society.  

 

Nadat je wakker bent geworden blijkt het helemaal niet zo moeilijk om bepaalde zaken te 

voorspellen. Als je eenmaal begrijpt hoe het spelletje gespeeld wordt, lijkt het of je af en toe een 

blauwdruk van de toekomst in je hoofd krijgt. De NWO werkt volgens het PRO-systeem. Dat staat 

voor Probleem, Reactie, Oplossing en speelt vooral in op de angsten die veel mensen hebben. Er 

wordt een probleem gecreëerd, vervolgens komt daar in de samenleving een reactie op en men (de 

NWO) staat al met een pasklare oplossing klaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van false flag 

operaties. Dat zijn aanslagen waarbij men zich, onder valse vlag, voordoet als een of andere vijand. 

De aanslagen op 11 september 2001, enkele bomaanslagen van de Rode Brigade in Italië in de jaren 

zeventig, de aanval door Israëliërs onder valse vlag op de USS Liberty in 1967 en het Golf van Tonkin 

incident, dat de lont in het vat voor de Vietnamoorlog was in 1964, zijn voorbeelden van False Flag-

operaties. 

 

Door mijn fascinatie voor porno had seks nogal mythische proporties aangenomen. Seks was het 

eindpunt van alles. In evolutionaire zin klopt dat ook. De eerste keren kwam ik veel te snel en was er 

veel gedoe met condooms die knapten of achterbleven in de vagina van mijn eega. Daarna 

morningafterpillen ophalen, wat achteraf gezien nogal lachwekkend is omdat de kans dat je met mijn 

sperma een vrouw bevrucht bijzonder klein is. Ik heb namelijk maar één ingedaalde bal. Rond mijn 

negende ben ik daar aan geopereerd maar dat was volledig zinloos, zoals we nu weten. Slachtoffer 

van mijn geboortejaar want tegenwoordig doen ze dit binnen twee jaar na de geboorte. Ik heb dus 

hetzelfde euvel als Adolf Hitler, om maar een sympathieke voorganger te noemen. Een specialist in 

een ziekenhuis vergeleek het met een basketballer die van onder zijn eigen basket probeert te scoren 

in de basket van de tegenpartij. Je hebt zeg maar een lucky shot nodig. Niet onmogelijk maar toch... 

Desalniettemin was seks geweldig en supergeil. Mijn eerste echte vriendin waar ik verliefd op werd 

was een schot in de roos. Ze stond open voor mijn seksuele fantasieën en kon zelf ook enorm van 

seks genieten. We deden het overal en zoveel mogelijk. We zijn eens betrapt door mijn ouders die 

ons liefdesspel met de neuzen plat gedrukt op het achterraam van de woonkamer, gade sloegen. 

Mijn moeder vond dat het niets met seks te maken had, het was meer porno. Deze laatste 

kwalificatie illustreerde waarschijnlijk een enorme generatiekloof. Ik probeerde de zaak nog een 



beetje te redden door te stellen dat seks met een vrouw voor een man toch heel natuurlijk is en dat 

ze misschien meer reden tot klagen hadden als ze me daar met een jongen hadden betrapt. 

Seks voor het huwelijk mocht eigenlijk niet, al doet bijna iedereen dat. We mochten bijvoorbeeld ook 

niet bij elkaar blijven slapen vanwege het gevaar van seksueel contact. Het vreemde was dat we 

zondagmiddag wel even een 'knippien' mochten doen, wat zoveel betekent als een slaapje na het 

eten. We vrijden dat het pleister van het plafond kwam. Als we later beneden kwamen, deden mijn 

ouders en schoonouders net of ze gek waren. Kop in het zand en wat je niet ziet bestaat niet. 

 

De seks was dus goed. Later heb ik nog wel eens van die types gehad die uitstraalden 'hier lig ik, doe 

maar met me wat je wilt'. Geen greintje passie of eigen initiatief. Wat me trouwens is opgevallen met 

vrouwen die niet direct met je naar bed willen, dat het meestal personen zijn waar je sowieso niet 

mee naar bed wilt. Je hebt ze op Urk ook wel, van die koffiebartypes, die geen seks voor het huwelijk 

willen, omdat het zo speciaal en bijzonder is. Ik zie die mannen voor me, die na jaren frustratie in de 

huwelijksnacht dat slipje uittrekken, waar aan de zijkant de 'pakken shag' uitstulpen. Dan drie harde 

onbenullige stoten geven en dat was het dan. Vier jaar wachten op iets speciaals. Wat een trieste 

bedoening. De Schotse komiek Billy Connolly vond de maagdelijkheid ook maar niets. Hij stelde vast 

dat je met een geile hoer meer lol had dan met 70 maagden. Stel je voor dat je 70 nonnen krijgt. 

 

Muziek speelde een belangrijke rol in ons gezin. Bijna iedere zondagochtend werden we wakker 

gezongen met The Young Messiah van Tom Parker. 

De kerk begon om tien uur, dus we moesten zorgen dat we om negen uur aan het ontbijt zaten. Ik 

begon een beetje een hekel aan die muziek te krijgen omdat het zo'n verbinding kreeg met het 

verplicht naar de kerk gaan, geen tv kijken en alle andere zaken die niet mochten. Later vond ik het 

toch wel mooi en ging het zelf ook thuis draaien. Een plaat van de Poppys werd ook zeer regelmatig 

door mijn zusters gedraaid. Non non rien n'a changé, een Frans liedje dat in mijn oren klonk als non 

non du nes café, tout tout a mond diner, hee hee... wat dat ook mag betekenen. 

We moesten van onze ouders allemaal een muziekinstrument bespelen. Omdat we toevallig een 

orgel in huis hadden, dat later werd omgeruild voor een piano, belandden we natuurlijk allemaal op 

orgel- en pianoles. Onze ouders wilden ons kennelijk opstuwen in de vaart der volkeren maar helaas 

hadden we weinig aangeboren talenten voor muziek. Ook moe heeft menig keer geprobeerd zichzelf 

om te toveren tot een Brendel of Horrowitz, maar verder dan 'boer wat zeg je van mijn kippen' is ze 

volgens mij nooit gekomen. Later, in goede economische tijden, werd er een spiksplinternieuwe Van 

Urk piano gekocht, maar die werd uiteindelijk alleen door moeder bespeeld tijdens haar 

ademhalingsoefeningen die ze van de therapeut, na een van haar vele ziektes, moest doen. Ook de 

kleinkinderen mochten nog geen noot raken. Angstvallig bleef het deksel gesloten voor de volgende 

ademhalingsoefening, die je ook uitstekend op een valse piano zou kunnen doen. 

 

De kleinkinderen van va en moe kregen nooit snoep. Slecht voor je tanden en dan kwam er weer een 

of ander vaag onderzoekje uit de Libelle of Margriet. Het gekke is dat alle Bakker-kinderen vreselijk 



slechte tanden hebben en om de haverklap naar de tandarts moeten met kiespijn. Ik kreeg vroeger 

nooit snoep maar had toch iedere controle weer minimaal drie gaatjes. Mijn moeder gooide het erop 

dat ik teveel snoep kreeg bij vriendjes. Achteraf kunnen we misschien stellen dat de vele appels, met 

al die zuren en de erfelijke aanleg onze tanden meer kwaad hebben gedaan dan alle snoep op de 

wereld bij elkaar. Het dieptepunt bij mijn tandartsbezoeken waren de fluoridebehandelingen. Daarbij 

kreeg je een mal van een gebit vol smerige troep in je waffel geduwd waar je vervolgens, tot je bijna 

moest kotsen, een minuut of tien mee in je mond moest blijven zitten. 

Wat was dat een verschrikking en wat een aanslag op mijn gezondheid moet dat zijn geweest. Later 

las ik dat fluoride een giftig goedje is dat in Nederland sinds de jaren '70 van de vorige eeuw al uit het 

drinkwater is verbannen. 

 

Pianoles is met mij nooit wat geworden. Ik had er geen aanleg en geduld voor. 

Wel ben ik een echte muziekliefhebber. Dat begon met de platencollectie van mijn zusters: Michael 

Jackson, Springsteen en Abba.  

Op mijn twaalfde begon ik, na een mislukt avontuur bij een bollenboer, in de vakanties bij een oom 

in de vis te werken. Het verdiende goed en daardoor kon ik voor het eerst een lp kopen. Mijn 

allereerste plaat was 'Strong Persuader' van Robert Cray. Een schitterende blues/soulplaat. Mijn 

tweede was een live lp van Joe Jackson... 'Will you be my number two'. Die draaide ik helemaal grijs, 

met in het achterhoofd een meisje uit de klas waar ik verliefd op was. 

Daarna brak al snel het cd-tijdperk aan. Platen kostten vijfentwintig gulden, de introductieprijs van 

de cd was veertig gulden. Dat zou snel veranderen, althans dat zeiden de muzieklabels. Toen ze 

eenmaal in de gaten hadden dat in de booming jaren '90 de consumenten eigenlijk helemaal geen 

probleem hadden met veertig gulden, ging de prijs zelfs nog een klein beetje omhoog, waarmee ze 

uiteindelijk hun eigen graf groeven. De productieprijs van een cd was namelijk lager dan die van een 

lp en dankzij de komst van internet konden muziekliefhebbers eindelijk volop genieten van bijna het 

volledige muziekaanbod van deze aardkloot. 

Als het internet een jaar of tien eerder was gekomen had ik duizenden euro's kunnen besparen, al 

hebben die cd's nog menig stapavondje en Chinese maaltijd bekostigd. Toen ik in Groningen op 

kamers zat, verkocht ik als ik in geldnood zat, cd's aan een tweedehands cd-winkel. Cd's van 40 

gulden deed ik voor 5 gulden van de hand. Van mijn honderden cd's waren er na mijn studententijd 

niet veel meer over. 

Mijn muziekverslaving financierde ik met geld dat ik in vakanties verdiende, mijn studiebeurs en geld 

dat ik van mijn ouders jatte. 

Ik had het een keer zo bont gemaakt dat door mijn toedoen het jaarlijkse dagje uit van de 

vrouwenverenging van de gereformeerde kerk niet doorging. Mijn moeder was namelijk voorzitster 

en tevens penningmeester van deze vereniging en bewaarde het geld op een geheime plek bij ons in 

huis. Niet dat ik dat wist maar ik kwam daar achter toen ze een paar weken op vakantie waren en ik 

in ernstige geldnood zat. Ik keerde het hele huis om en vond uiteindelijk een soort snoeppot met wel 



zeshonderd gulden erin. Dat werden een paar mooie weken, waarin ik er het hele bedrag in een 

noodvaart doorheen joeg. 

Enkele weken later werd een dagje uit besproken door de vrouwenvereniging die aan een verzetje 

toe was. Helaas... 

 

Seks was en is binnen gereformeerde kringen een bijzonder fenomeen. Natuurlijk, seks is voor iedere 

puber bijzonder maar in onze kringen gaf het taboe rond alles wat met seks te maken had er 

misschien een extra tintje aan. Alles wat niet mag is natuurlijk zeer aanlokkelijk voor jongeren. 

Ik herinner me de eerste keer dat ik een erectie kreeg, tenminste dat ik me er bewust van was, toen 

een vriendin van een van mijn zusters bij ons bleef slapen. In mijn herinnering een mooie blonde 

vrouw, met wie ik om wat voor reden dan ook, misschien bezuinigingsmaatregelen, op zeven- of 

achtjarige leeftijd onder de douche belandde. Toen ik door de aanblik van haar voluptueuze lichaam 

een stijve kreeg, had deze dame wel in de gaten dat ik daar al iets te oud voor was. Omstreeks 

diezelfde tijd hadden mijn zusters me  een keer met z'n allen vastgehouden, mijn broek en 

onderbroek uitgetrokken en met een viltstift 'penis' op mijn leuter geschreven. Achteraf gezien heeft 

dat vast invloed gehad op mijn zieke geest. Toch maar eens naar een psychiater gaan... 

Rond mijn twaalfde begon ik te masturberen. Ik herinner me dat nog goed. Mijn eerste ejaculatie. 

Wat een feest. Het was op een zaterdagavond. Knight Rider was net op tv geweest en een of andere 

chick uit die serie zal iets in mijn hersenen hebben aangewakkerd om eens wat te gaan 

experimenteren. Natuurlijk zat alles eronder en moest ik met een vage smoes aan mijn moeder 

duidelijk zien te maken waarom ik een andere pyjama had aangetrokken. Een passie voor het leven 

was geboren. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Soms tot de rook er afkwam, alles zeer deed en er 

alleen nog maar wat zielige druppeltje uitkwamen. Ik was een puber geworden met nog maar één 

missie: trekken, trekken en nog een trekken. 

Ik ben zelfs een keer betrapt tijdens deze daad door mijn vader die dat, heel verstandig, negeerde. 

Op mijn kamer had ik in gedachten net enkele meisjes uit mijn klas in alle hoeken en gaten genomen 

en was ik klaar voor het slotsalvo toen de deur van mijn kamer openging en pa daar stond. Daar zit je 

dan met je broek op je enkels. Het enige wat ik kon bedenken was een ziekte voorwenden. 'Va, moet 

je nou eens kijken', zei ik. Het lijkt wel of ik hier een of andere steenpuist heb, wijzend naar een rood 

vlekje dat bijna niet zichtbaar was. Laat es zien... nou nee, dat valt wel mee, dat is niks. En weg was 

ie. Mij met het schaamrood op de kaken achterlatend.  

 

Mijn moeder was ervan overtuigd dat er een groot intellectueel aan haar verloren is gegaan en deed 

daarom samen met enkele vriendinnen regelmatig een of ander cursus om hun ontwikkeling te 

stimuleren. Een van de meest beruchtste was de Engelse cursus. Helaas had ze daar geen enkele 

aanleg voor en was er nauwelijks of geen vooruitgang te horen na meer dan tien jaar Engelse les. Een 

van onze favoriete gezinsmomenten was als onze moeder uit de Engelse bijbel ging lezen. Die had ze 

waarschijnlijk gekocht om te oefenen. Aaah moeder, alsjeblieft even uit de Engelse bijbel lezen, en af 

en toe trapte ze daar weer in en dan was het lachen geblazen. Bij iedere foute uitspraak, die elkaar in 

rap tempo opvolgden, hoorde je een ingehouden gegniffel om de tafel, dat uiteindelijk in een 



ongegeneerd uitlachen uitmondde. Mijn moeder las meestal onverstoord het stukje uit en deed net 

of ze een of andere Shakespeare voordrachtprijs had gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

'Hoe de VS met Eurazië omgaat is van het grootste belang. Een macht die Eurazië domineert, 

controleert twee van de drie meest vooruitstrevende en productieve regio's. 

Ongeveer 75 procent van de mensen woont in Eurazië en de meeste grondstoffen zijn daar aanwezig. 

Eurazië bezit driekwart van alle bekende energie reserves.' 

Zbigniew Brzezinski 

 

Internet was voor mij een geschenk uit de hemel. Door mijn interesse in complottheorieën, raakte ik 

betrokken bij een groepje mannen in Nederland die hetzelfde over het leven dachten als ik. Het hoe 

en waarom op deze aarde zou in onze optiek toch een groot mysterie blijven, dus richtten we ons op 

het machtssysteem. Dat was tenslotte mensenwerk. Er zijn op deze wereld mensen die precies 

begrijpen hoe dat menselijk systeem in elkaar zit. Het is hun doorgegeven in de lijn der geslachten. 

Hun voorouders waren de mensen die het systeem hebben bedacht. Omdat ze het spelletje dat wij 

op deze aarde spelen zo goed begrijpen, kunnen ze vals spelen zonder dat de andere spelers het in 

de gaten hebben. 

We leerden elkaar kennen via een complotsite, waar we via het forum van die website flinke 

discussies hadden. Omdat wij als de hardliners van het forum golden, trokken we meer en meer naar 

elkaar toe. Tot we ons op een gegeven moment gingen afscheiden naar een ander forum, dat alleen 

toegankelijk was voor de real hardline complotfreaks. Allemaal hadden we het gevoel dat er iets erg 

mis was met het beeld van de wereld, dat ons altijd was voorgehouden. Daarvoor in de plaats kwam 

een wereldvisie die meer en meer bevestigd leek te worden door wat we om ons heen zagen 

gebeuren in de politiek en recente gebeurtenissen. 

Wat vrij onschuldig begonnen was als een uitlaatklep voor gefrustreerde burgers, zou uiteindelijk 

moeten worden omgevormd tot een strak georganiseerde guerrillaorganisatie. Ten minste, dat was 

de bedoeling. 

Ons doel was het frustreren van de NWO, door het bespelen van de media, hacken van computers, 

het confronteren van beleidsmakers met hun fouten, demonstaties enzovoort. 



Uiteindelijk raakten we daar zelf steeds meer door gefrustreerd. Soms dachten we wat bereikt te 

hebben en moest de NWO een stapje terug doen, maar deed vervolgens weer drie stappen vooruit. 

Toch leken meer en meer mensen op deze wereld zich bewust te worden van het feit dat er achter 

de schermen een vies spelletje met ons wordt gespeeld.  

Uiteindelijk was de maat vol. De Nederlandse regering was overduidelijk bezig de burger in een 

NWO-hoek te drijven met het elektronisch kind dossier, elektronisch patiënten dossier, biometrisch 

paspoort en het rekeningrijden. Verder werden er in ons land allerlei besluiten buiten de burger om 

genomen. Er is nooit voor een verenigd Europa gestemd en een referendum onder de Nederlandse 

bevolking over het verdrag van Lissabon, dat door zeventig procent van de Nederlanders is 

afgewezen, werd genegeerd door onze overheid. De multiculturele samenleving werd ons door de 

strot geduwd zonder dat we daar ooit een stem in hebben gehad. In mijn optiek is het 

multiculturalisme een manier van de Fabian Society om het christendom op te zetten tegen de islam 

en op die manier een basis te creëren voor een Derde Wereldoorlog, die zal plaatsvinden in het 

Midden-Oosten. Anderzijds is het multiculturalisme nodig om er voor te zorgen dat de moslims 

verwesteren. Het mixen van culturen en godsdiensten is een aanval op diezelfde culturen en 

godsdiensten. Het moet allemaal eenheidsworst worden. 'All in all, you're just another brick in the 

wall.' De NWO wil afrekenen met godsdiensten en nationalisme.             

Daarnaast voerde de Nederlandse overheid klakkeloos NWO-beleid uit door mee te gaan in de 

oorlogen tegen Irak en Afghanistan. De NWO wil namelijk complete controle over Centraal Azië en 

het Midden-Oosten. Daar zit de meeste olie in de grond en lopen de belangrijkste gas- en 

olieleidingen, het is de figuurlijke brug tussen Oost en West. Zogenaamd zijn vierentwintig 

Nederlandse militairen in Afghanistan gesneuveld vanwege het beschermen van de mensenrechten 

van de Afghaanse bevolking. In werkelijkheid lijkt het er echter sterk op dat ze vooral gesneuveld zijn 

vanwege de oliebelangen van Shell en andere Nederlandse zakelijke belangen. Er moet namelijk een 

olie- en gasleiding door Afghanistan gaan lopen die Kazachstan met de Arabische zee verbindt. Shell 

heeft enorme belangen in de olie- en gasvelden van Kazachstan. Koningin Beatrix is een van de 

grootaandeelhouders van Shell en tevens prominent lid van de Bilderberg Conferentie. Deze 

Bilderberg Conferentie werd in de jaren '50 door ondermeer prins Bernhard opgezet en is een 

jaarlijkse samenkomst van de meest invloedrijke mensen op deze aarde. Hetgeen besproken wordt is 

strikt geheim en alleen op uitnodiging ben je welkom. De oud- en inmiddels overleden minister van 

buitenlandse zaken Luns werd tot twee keer toe geweigerd toen hij zonder toestemming op de stoep 

van deze conferentie stond. Kamervragen over het bezoek van  onze koningin aan deze conferentie 

worden niet beantwoord. Het vreemde is dat de nationale pers net doet of zijn neus bloedt door 

jarenlang deze conferentie dood te zwijgen. Waar onze koningin normaal gesproken van minuut tot 

minuut gevolgd wordt door de roddelbladen, zie je tijdens het weekend van de Bilderberg 

Conferentie het vreemde fenomeen ontstaan dat de pers zichzelf gaat censureren. 

 

Het was voor ons duidelijk dat er iets moest gebeuren om de vrijheid van de burger te waarborgen, 

aangezien we de plannen van de NWO met de mensheid nu niet echt zagen zitten. De tijd van praten 

was voorbij, we zouden overgaan tot actie. Kennelijk kun je de wereld alleen veranderen door middel 

van geweld. 



We besloten een dodenlijst op te stellen van mensen in Nederland die een directe link met de NWO 

hadden. Koningin Beatrix stond nummer één op die lijst. Verder kwamen namen voor als Jan Peter 

Balkenende, Wim Kok, Nout Wellink, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Balin, Wouter Bos, Maxime 

Verhagen, Hans Wijers, de hoofdredacteuren van alle Nederlandse landelijke kranten en de hoogste 

bazen van de Nederlandse multinationals en banken. Daar achteraan kwam nog een lijst met 

Nederlandse Bilderbergbezoekers door de jaren heen. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. 

'De geschiedenis zal me gunstig gezind zijn, want ik ben van plan die zelf te schrijven.' 

 Winston Churchill. 

 

Mijn eerste en tevens laatste huwelijk was een nachtmerrie. We hielden veel van elkaar maar wilden 

elkaar teveel veranderen. Toen ook nog bleek dat we door mijn toedoen geen kinderen konden 

krijgen, was het hek van de dam. Frustraties over en weer, wat uiteindelijk resulteerde in een poging 

om zwanger te raken via het ziekenhuis. Wat een vernederend en triest gebeuren is dat. Eerst een 

gynaecoloog die je wat meewarig aankijkt en vraagt of hij even naar je penis mag kijken. Nog niets 

vergeleken met wat een vrouw in dit traject allemaal moet doormaken, maar toch. Vervolgens voor 

een gesprekje van vijf minuten een uur lang in een wachtkamer zitten met allerlei andere losers die 

net als jij evolutionair gezien buiten de boot vallen.  

Dan begint de lijdensweg van de vrouw, die je een paar weken lang iedere dag moet inspuiten met 

hormonen in een vetlaag in de onderbuik. Dan jezelf aftrekken, je potje afleveren bij een 

baliemedewerkster die je fut- en zaadloze beetje vocht met een raar glimlachje in ontvangst neemt. 

Vervolgens weer een paar keer voor vijf minuten naar het ziekenhuis, waar de eitjes uit de 

baarmoeder van je vrouw worden gezogen, wat zeer pijnlijk is. Als laatste worden die eitjes met jouw 

sperma in zo'n biologielesbakje geloosd. En dan is het zenuwachtig wachten of het wel goed gaat. 

Wachten tot de grote dag aanbreekt. Jouw schamele en slome zaadjes hebben toch onder ideale 

omstandigheden met enige aanmoediging het eitje bevrucht. De evolutie is te kakken gezet en het 

eitje wordt teruggeplaatst. Het grote wachten neemt een aanvang... blijft het zitten? Nee dus, na zes 

pogingen was mijn vrouw een wandelend hormonaal wrak en was ik het gezeik over kinderen meer 

dan zat. Ook onze spaarrekening was leeggebloed omdat de regering in die tijd had besloten dat IVF 

niet werd vergoed door het ziekenfonds.  



Er is toch meer in het leven? Zei ik dan. Zijn we zo triest dat ons leven alleen wordt gedefinieerd door 

kinderen. Maar ja, probeer dat maar eens duidelijk te maken aan een vrouw wier zusters en 

vriendinnen grote scharen kinderen hebben en bij wie de biologische klok maar door blijft beieren. 

Op Urk is het sowieso onmogelijk je aan het kindercircus te onttrekken, aangezien dit dorp het 

hoogste geboortecijfer van Nederland heeft.  

De hevige kinderwens dreef dus een wig tussen ons, die in eerste instantie nog werd opgevangen 

door pleegzorg. We hadden een documentaire gezien over een vrouw in de VS, die maar liefst tien 

pleegkinderen in huis had. Er zaten zelfs zwaar gehandicapte bij. Ik was in de veronderstelling dat dit 

een oplossing kon zijn voor ons. Een win-win-situatie, want onze kinderwens werd ten dele vervuld 

en tegelijkertijd konden we iets doen voor een kind in een moeilijke situatie.  

Eerst moesten we negen keer naar een cursus in Lelystad, waar we ons verzamelden met andere 

nobele zielen met de beste intenties. Op die cursus werd ons tussen de regels duidelijk gemaakt dat 

het niet allemaal rozengeur en maneschijn was, maar daar wilden we als idealisten natuurlijk niet 

aan. Wij zouden zo'n zielig kind wel eens gelukkig maken in ons fijne nestje. Laat ze maar komen, de 

blinde, gehandicapte, melaatse en misbruikte kinderen. Gelukkig mochten we na negen weken pas 

echt aangeven wat we wilden. We kozen toch maar voor een gezond kind. Ras en godsdienst 

maakten niet uit want we waren immers niet racistisch... toch?  

Een week na het afsluiten van de cursus, waar we op de laatste avond als een stel idioten een lied 

ten gehore moesten brengen aan onze familieleden, werden we opgebeld dat er een kind 

beschikbaar was. 

Een zielig Marokkaans jongentje. Zijn moeder was een aan lager wal geraakte gescheiden vrouw die 

illegaal in Nederland was en niet goed voor haar kinderen kon zorgen. Veel verhuizen, verschillende 

scholen, geen eten en opgevoed door buren. Zijn vader wilde wel voor hem zorgen maar mocht dat 

niet van jeugdzorg. De moeder werd blijkbaar wel vertrouwd als het om een oordeel over haar ex-

man ging.  

 

We kwamen in contact met enkele hardliners uit de VS, die net als wij van mening waren dat de tijd 

van praten voorbij was. Het plan werd geboren uit onze gelederen mensen te selecteren die weinig 

binding hadden met deze aardkloot. Het liefst mensen zonder vrouw of man en kinderen. Deze 

personen zouden doelwitten uit de NWO moeten elimineren.  

De hitlist van de Amerikanen bestond uit ondermeer de families Rockefeller, Bush en Clinton, John 

Hope, Kissinger en de grote jongens van de Amerikaanse banken en multinationals. 

Verder natuurlijk de vaste bezoekers van de Bilderberg Conferentie en  leden van denktanks, 

gerelateerd aan de Fabian Society zoals The Counsil on Foreign Relations, The Project for a new 

American Century en The Trilateral Commission. 

Ik had me als Nederlands afgevaardigde, zonder vrouw en kinderen, opgegeven om een doel te 

elimineren. Zelf een gezin stichten was er voor mij toch niet bij en het vooruitzicht van nog vijftig jaar 

voor de tv en aan de bar hangen was niet echt aanlokkelijk. Voor het eerst in mijn leven had ik het 



gevoel dat ik dit ondermaanse verblijf inhoud kon geven, door een rol te spelen in de strijd tegen de 

NWO. 

Eerst werd ik geselecteerd om een prominent Nederlands lid van de Bilderberg club af te maken, 

maar dat liep anders want er deed zich een kans voor om een aanslag op John Hope te plegen. Hij 

kwam voor een lezing over 'Global Warming' naar Amsterdam. Een uitgelezen mogelijkheid om deze 

man, die vooral voor mij als Urker extra betekenis had gekregen, een kopje kleiner te maken.  

John Hope is de man die in zijn tijd als vicepresident nooit iets aan milieuproblemen heeft gedaan en 

samen met Ken Lay de topman van Enron en oliemaatschappij BP het Cap and Trade systeem eind 

jaren '90 heeft bedacht. Verder is John Hope het gezicht geworden van de global warming en 

milieubeweging door onder andere een film over dit onderwerp te maken. De hele wereld was in rep 

en roer en de politiek ging miljarden uitgeven om het opwarmen van de aarde door co² gassen tegen 

te gaan. Dat er voor deze opwarmingstheorie eigenlijk bitter weinig bewijs was mocht de pret niet 

drukken. Steeds meer wetenschappers gingen zich met steeds meer overheidssteun bezighouden 

met dit onderwerp. Onwelgevallige wetenschappelijke ontdekkingen werden buiten de rapporten 

gehouden; uitkomsten die wel goed van pas kwamen kregen juist overdreven veel aandacht. 

Het nieuwste konijn uit de hoed van de global warming beweging is het Cap and Trade systeem. Dit 

houdt zoveel in als het in- en verkopen van rechten om co² uit te kunnen stoten. De co² uitstoot zal 

er niet minder om worden; voor slimme jongens een manier om geld te verdienen met niets doen. Er 

wordt niets geproduceerd en het levert niets op. Puue gebakken lucht. 

John Hope is multimiljonair geworden door te investeren in de hype die hij mede zelf had opgezet. 

Deze hype hield in dat de wereld zo ongeveer zou vergaan als we niet snel allemaal stopten met het 

uitstoten van co² gassen. Vroeger werd mij op school geleerd dat co² een belangrijk gas is, dat nodig 

is om planten, gewassen en bomen te laten groeien. Tegenwoordig wordt de kinderen echter geleerd 

dat co² ongeveer even gevaarlijk is als cyaankali. 

 

Ook op Urk kregen we te maken met deze global warming hype. De eerste tekenen van naderend 

onheil verschenen in de jaren '90. Op enkele kilometers van Urk werd op de dijk een windmolenpark 

gebouwd. Kleine molens van zo'n 30 meter hoogte. We schonken er niet al te veel aandacht aan en 

waren in de valse veronderstelling dat Nederland gratis energie via de wind kreeg verstrekt.  

Ook de Urker vissersvloot kreeg steeds meer te verduren van organisaties als Greenpeace en 

milieubewegingen. Vanuit de groenen werd aangedrongen op vangstbeperking en inkrimping van de 

vloot. 

Het was in die tijd dat, na de hype van de zure regen, de milieubeweging de wind in de zeilen kreeg. 

Begin jaren' 90 kwam er een rapport uit van de Club van Rome, waarvan ook onze koningin lid is, net 

als van die andere invloedrijke Bilderberg Conferentie. In dat rapport staat het volgende: 'Tijdens het 

zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de 

dreiging van het opwarmen van de aarde, watertekorten en zaken als hongersnoden precies waren 

wat we zochten. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een 

verandering in houding en gedrag kunnen deze gevaren overwonnen worden. De echte vijand is dus 



de mensheid zelf.' Een quote van Richard Haas, lid van de Counsil on Foreign Relations, een zeer 

invloedrijke denktank uit de VS. 

De mens is dus de vijand en de opwarming van de aarde is het nieuwe konijn uit de hoed van de 

belangenbehartigers van de nieuwe wereldorde. De opwarming van de aarde is een gevaar dat alle 

mensen op aarde aangaat en daarom alle mensen op aarde kan verbinden om de strijd aan te gaan 

tegen dit gevaar. Verbinden of samenbinden, wat ook de betekenis is van religie. Global warming als 

een nieuwe religie. Dit rapport vormde het startsein voor een ongekende propagandacampagne om 

de wereldburger duidelijk te maken dat co² gevaarlijk was en de mens de oorzaak van alle 

problemen. Wetenschappelijke rapporten en data werden vanaf de jaren '90 volop gemanipuleerd 

om dit doel te bereiken. 

 

De milieubeweging had steeds meer in de melk te brokkelen en Urk had meer te verduren dankzij de 

invloed van de milieubeweging op de politiek. Eerst werd de IJsselmeervisserij de dupe van het 

steeds schoner wordende IJsselmeerwater. Er kwam minder fosfaat voor in het water en dit is 

belangrijk voor de vispopulatie en alles wat leeft in het IJsselmeer. Verder werd de aalscholver als 

een bedreigde diersoort neergezet. Het gevolg was dat er een ware plaag aan aalscholvers ontstond 

in het IJsselmeergebied die alle vis opvraten. 

Daarnaast zijn er plannen het gebied rondom Urk vol te zetten met windmolens met een tiphoogte 

van 200 meter. Een groot cultuur historisch en beschermd gebied wordt daardoor aangetast om de 

co² uitstoot in Nederland terug te dringen. Wetenschappelijke studies die uitwijzen dat die co² 

reductie een wassen neus is en dat windmolens zo ongeveer de minst rendabele vorm van duurzame 

energie zijn mag de pret vooralsnog niet drukken. 

Als Urker kan ik een van de aanstichters van die hele beweging dus letterlijk en figuurlijk wel 

schieten. Bedrijven van familieleden waren al ten onder gegaan door die groene hype en John Hope 

was daarom voor mij ook iemand die hoog op mijn zwarte lijst stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.  

'Ik geloof nu dat mijn handelingen in overeenkomst zijn met de wil van de almachtige Schepper.' 

Adolf Hitler. 

 

De moeder van het crisisopvanggezin bracht hem bij ons. Een leuk knulletje van een jaar of zeven 

met grote donkere ogen. Hij begon direct een schattig kinderliedje voor ons te zingen. Ik liet hem ons 



huis zien en nadat ik beloofde een playstation en een fiets voor hem te kopen, was de deal gesloten. 

Enkele dagen later kwam hij bij ons wonen. Meneer had nogal wat noten op zijn zang want we 

hadden geen nieuwe fiets gekocht maar een tweedehands. Dat was te min voor iemand die in een 

flat woonde met amper meubilair, waar niets op de betonnen vloer lag en de familie op een matras 

op de grond sliep.  

De volgende morgen ging hij stijf tegen me aanliggen in bed om op onze slaapkamer tv te kijken. 

Achteraf vreemd dat een kind zoiets doet maar toen stonden we daar niet bij stil. We vonden het 

vertederend dat hij zich gelijk zo gaf.  

Natuurlijk had de vader bezoekrecht; eens in de zoveel tijd kwam hij langs om een uurtje of twee met 

zijn zoon iets leuks te doen. Hij en zijn nieuwe vrouw waren erg aardig en we begrepen niet waarom 

de jongen niet direct bij hem in huis was geplaatst. Na een poosje werden we onze pleegzoon 

langzaam een beetje zat. We kwamen geen steek verder met hem en onze huisdieren kwamen stuk 

voor stuk op mysterieuze wijze om het leven als hij alleen met ze was. In de drie jaar dat hij bij ons 

was overleden er vier katten, vijf hamsters en acht goudvissen. Ook bleef er een muur tussen ons 

instaan die voor grote irritaties zorgde. Een psycholoog zou ons waarschijnlijk haarfijn kunnen 

uitleggen waarom een kind bepaald gedrag vertoont. Bindingsstoornis, verlatingsangst, te weinig 

aandacht, te veel aandacht, weet ik wat allemaal. Je kan op je klompen aanvoelen dat er bij een kind 

dat de eerste jaren van zijn leven verwaarloosd is, wel een paar steekjes los zullen zitten. Als je daar 

over nadenkt springen de tranen in je ogen en heb je medelijden met zo'n kind. Maar tussen theorie 

en praktijk zit vaak een wereld van verschil. In je hoofd kun je alles goed bedenken, maar in het 

dagelijkse leven dag en nacht optrekken met een kind dat je continu uittest en zich niet geeft, dat 

gaat aan je vreten. Dan blijft er van een objectieve en volwassen kijk op de zaak weinig over. 

Ik kwam er achter dat ik niet zo nobel was als ik dacht. Ik reageerde nogal kinderachtig op het gedrag 

van onze pleegzoon en het feit dat hij geen eigen bloed was begon tegen hem te spreken. Om zo'n 

mannetje recht te kunnen doen moet je een moeder Teresa-instelling hebben. Ontzettend veel 

geduld en niets verwachten: daar was ik te cynisch voor. Mijn vrouw kon het nog enigszins 

opbrengen, maar bij mij zat het er niet in. Ik ben een voor-wat-hoort-wat-type. We hebben jeugdzorg 

daarom gepusht hem terug te plaatsen bij zijn vader. De bureaucratische molen zorgde er voor dat 

dit eeuwen moest duren, maar uiteindelijk mocht hij, na drie jaar bij ons te zijn geweest, bij zijn 

vader gaan wonen. 

De vader was ontzettend blij en hij beschouwde ons, aldus zijn eigen woorden, als familie... Sindsdien 

hebben we nooit meer wat van hem of onze pleegzoon gehoord. 

 

Al met al een ervaring rijker en een illusie armer. Naar ik heb begrepen is uit onderzoek gebleken dat 

deze kinderen meestal beter bij hun natuurlijke ouders kunnen blijven wonen. Ook al hebben ze het 

daar slecht of worden ze niet goed verzorgd. Ze blijken later beter terecht te komen.  

Vlak nadat onze pleegzoon vertrok, ging ook mijn vrouw bij me weg. Haar kinderwens was zo groot 

dat ze haar leven niet wilde vergooien met een zaadloos iemand. Eigenlijk kon ik haar wel begrijpen, 

het was onhoudbaar geworden. Ik was weer gaan drinken, ging steeds vaker alleen uit en reed af en 

toe een scheve schaats. Het was beter zo. We maakten elkaar ongelukkig. 



 

Om een en ander te regelen en vlot te trekken met onze Amerikaanse vrienden, ging ik in mijn 

zomervakantie op reis naar de VS. De bestemming was Freeport Texas, waar ik mijn contactpersoon 

Jack zou ontmoeten. Buiten het feit dat ik niet van reizen houd, was het een spannende 

onderneming. Ik had het vermoeden dat ik in de gaten werd gehouden door overheidsinstanties, 

hoewel we er alles aan deden onder de radar te blijven. Na een vlucht van tien uur kwam ik aan in 

Houston, een van de grootste steden van de VS. Ik kende Houston van het ruimtevaartprogramma en 

de NBA-club. Een mooie ietwat klinische stad, die er precies zo uitziet als je van een Amerikaanse 

stad mag verwachten. Ruim opgezet en hoge gebouwen, wat voor een Nederlander natuurlijk erg 

indrukwekkend is. Het eerste dat me opviel was de zwaar overdreven nepvriendelijkheid van het 

personeel bij de autoverhuur. 'Hi sir' dit, en 'great' dat... Die behulpzaamheid ben je in Nederland 

niet meer gewend. Voor ik naar Freeport afreisde wilde ik eerst wat conspiracy bedevaartsoorden 

bezoeken. Vanaf Houston was Dallas zo'n vier en een half uur rijden. Op de radio vond ik een zender 

die mijn favoriete muziek speelde. Met Jimmy Lafave en Johnny Cash op de achtergrond leek dit 

landschap pas echt tot leven te komen. 

'Got on my dead man suit, my lucky graveyard boots and a song to sing', zong Cash met zijn prachtige 

donkere stem. Ik begon zowaar weer zin in dit leven te krijgen. Misschien moest ik maar naar 

Amerika verhuizen. Misschien dat het leven mij hier meer kansen zou bieden. Ach, wat maakte ik me 

ook illusies. Het leven was toch overal hetzelfde. Werken, eten, wippen. Ik had het wel gezien.   

Bij Daley Plaza in Dallas aangekomen, bekroop me een speciaal gevoel. Een gevoel dat ik deel 

uitmaakte van de geschiedenis. Deze plek, die ik al zo vaak had gezien op foto's en filmbeelden, was 

de bakermat van bijna iedere complotfan. Nog even bij de 'grassy knoll' gekeken, waarvandaan 

waarschijnlijk het fatale schot was afgevuurd op J.F. Kennedy. In de Zapruder film zie je zijn hoofd 

achterover slaan, waarbij een deel van zijn hersenen bloot komt te liggen. Afschuwelijke beelden. 

Ongelofelijk dat de mensen achter deze aanslag hiermee zijn weggekomen. Het lag er zo dik bovenop 

dat hier iets niet in de haak was. Maar ja, zoals Goebbels al zei: 'Hoe groter de leugen des te meer 

mensen het geloven.' 

Na Dallas ging ik op weg naar Waco dat vlak onder Dallas ligt. Aangekomen op de plek waar het 

allemaal misging in 1993 tijdens een belegering van een boerderij door de ATF, zag ik het gebouw in 

mijn gedachten weer branden. Deze plek deed me nog meer dan voorheen in mijn missie geloven.                

Ik reed richting highway 45 en highway 288 en na enkele uren kwam ik aan in Freeport Texas. 

Freeport is een klein visserplaatsje aan de Golf van Mexico dat niet erg veel indruk op me maakte. 

Jack bleek een hele vriendelijke gozer te zijn die werkte op een offshore boorinstallatie.  

Binnen de 11 september waarheidsbeweging zijn verschillende stromingen actief. Ze denken 

verschillend over de toedracht van de gebeurtenissen op en rond 11 september en wie de schuldigen 

of aanstichters zijn. Ook de oorsprong en de doelen van de NWO worden betwist, maar ze zijn het er 

in ieder geval over eens dat de NWO een werkelijke bedreiging vormt voor de vrijheid van de mens 

en dat de Amerikaanse overheid voorkennis had van de aanslagen op 11 september. Jack bevond 

zich als witte separatist, die de schuld vooral bij de Joden legt, aan het rechter spectrum van de 

beweging. Zijn denkwereld was al voor 11 september flink veranderd door de gebeurtenissen in 

Waco Texas, zo'n vier en een half uur rijden verwijderd van Freeport. Familie van Jack kwam in 1993 



om bij een belegering van een boerderij van de beweging van David Koresh. 74 gemeenteleden 

kwamen om door brand en kogels. In eerste instantie deed de regering van de VS het voorkomen 

alsof de Branch Davidians, zoals de gemeenteleden zich noemden, een levensgevaarlijke sekte waren 

die de zaak zelf in brand hadden gestoken. Later bleek dat de overheid grove fouten had gemaakt en 

verantwoordelijk was voor de dood van deze mensen. Dit was het tweede geval dat nationale 

bekendheid kreeg in de VS vanwege een zogenaamde kleine overtreding van de wapenwet, waarbij 

de overheid disproportioneel geweld en machtsvertoon gebruikte.  

Het eerste geval was de belegering van het huis van Randy Weaver in 1992, waarbij zijn vrouw werd 

doodgeschoten. Deze gebeurtenissen zetten veel Amerikanen aan het denken over hun rechten en 

de relatie van de burger tot de overheid. Het zette kwaad bloed en was een aanleiding tot groot 

wantrouwen tegenover de overheid.  

 

Jack bleek een echte wapenfreak die gespecialiseerd was in het vervaardigen van eigen versies van 

bepaalde wapens. Dat was ook de reden waarom ik juist naar hem toeging. We hadden namelijk een 

aanslag gepland waarvoor een speciaal wapen nodig was.  

Jack en ik dachten hetzelfde over de NWO, maar een verschil was dat Jack de Joden de schuld gaf van 

het ontstaan van de NWO. Ik ben van mening dat alle rassen vertegenwoordigd zijn binnen de NWO 

en ik wil niet specifiek de schuld in de schoenen van de Joden leggen. De NWO is een elite van 

gelijkgestemde geesten die hetzelfde einddoel nastreven. Nu zijn mensen van Joodse afkomst wel 

oververtegenwoordigd in de bankwereld en de media, maar of daarbij opzet in het spel zit of meer 

een toevallige samenloop van sociale omstandigheden door de eeuwen heen, weet ik niet. Mijn 

nieuwe vriend Jack is er van overtuigd dat de Joden achter alle snode plannen in deze wereld zitten. 

Iedereen op deze planeet moet zich volgens hem onderwerpen aan het Joodse volk. Dat begon met 

het idee van het monotheïsme, dat door de Joden is bedacht. Voorheen had ieder volk meerdere 

goden maar de Joden hadden maar één god en dat was de enige ware God. Ze waren zelfs het volk 

van God. De Joden waren volgens hem een volk dat doormiddel van een weigering tot integreren en 

het elkaar bevoordelen met behulp van geheime informatie en achterbakse tactieken, aan de top 

was gekomen. De Joden zaten volgens hem achter de Franse en Russische revolutie en hadden zich 

doormiddel van het financiële stelstel een zeer machtige positie verschaft binnen de westerse 

wereld. De NWO zou vooral uit Joden bestaan en mensen die de Joodse zaak dienen. 'Noem ze maar 

op', zei hij dan. Bijna de hele media- en filmwereld was in handen van Amerikaanse Joden. Ook zijn 

ze zwaar oververtegenwoordigd in de financiële sector waarbinnen de Joodse bank Goldman & Sachs 

de grootste jongen is en de laatste twee presidenten van de Federale Bank Greenspan, Bernanke en 

de Wereldbank, Wolfowitz en Zoellick van Joodse afkomst zijn. Verder waren de Joodse 

bankiersfamilies Rothschild en Schwartz misschien wel de rijkste en machtigste familie op deze 

aarde, die er om bekend stonden dat ze tot hun nek in de NWO en het zionisme zaten. 

De Joodse gemeenschap heeft doormiddel van een goed en kapitaalkrachtig lobbynetwerk grote 

invloed op de Amerikaanse politiek. Ook hebben ze vaak een beslissende rol gespeeld in het 

veranderen van de gedachtewereld van de mens. De Joodse geest van Abraham, Mozes, Jezus, 

Freud, Marx, Trotsky en Einstein had de Europese ziel gecorrumpeerd. Volgens Jack was het Westen 

gekaapt door het Jodendom. Een voorbeeld daarvan was de opkomst van het neoconservatisme. De 

neoconservatieven zouden niets anders zijn dan een groep rechts geworden trotskisten. Trotskisten 



die een afknapper hadden gekregen van de democraten omdat die te kritisch tegenover Israël 

stonden en daardoor niet te vertrouwen waren als het om de veiligheid van Israël ging. Het 

neoconservatisme was in feite weinig meer dan een combinatie van het slechtste van het 

communisme en het kapitalisme. Een zeer agressieve en simplistische ideologie die doormiddel van 

de Amerikaanse supermacht de wereld met een 'shock-and-awe-strategie' wilde veranderen. Orde 

uit chaos. 

De Jood zou de cultuur van de oude wereld, Europa, verafschuwen omdat die Europese cultuur door 

de geschiedenis heen een bedreiging voor de voortgang van het Jodendom was geweest. Daarom 

zaten de Joden achter de grote revoluties in deze wereld. Omdat ze de status quo van de macht 

wilden doorbreken. De Franse revolutie was de eerste door Joden aangestuurde en anti christelijke 

revolutie. Daarna kwamen de bolsjewisten in Rusland die de Tsaar vermoordden en een op het 

communisme geïnspireerde partijdictatuur stichtten. De wereld moest veranderen door een 

wereldrevolutie, die er uiteindelijk voor moest zorgen dat de Joodse cultuur en filosofie de norm zou 

worden. Een visie die door onder andere Winston Churchill werd onderschreven in zijn artikel in de 

Sunday Herald uit 1920.  

 

Als separatist was Jack van mening dat ieder mens het aan zijn genen en voorouders verplicht was 

voor zijn ras op te komen. Hij signaleerde het vreemde verschijnsel dat het in de politiek en media 

heel normaal werd gevonden dat Joden, zwarten en latino's voor hun eigen ras en cultuur 

opkwamen, maar zodra een blanke christen dat deed, hij dan direct voor racist of nazi werd 

uitgemaakt. Joodse organisaties als de ADL en AIPAC deden er alles aan om immigratie en illegaliteit 

te bevorderen en kwamen dikwijls in het geweer als het om het weren van christelijke symbolen in 

het publieke domein ging. Als het echter om het judaïsme of het jodendom ging, waren dezelfde 

argumenten opeens geen probleem meer. Dat Israël zo ongeveer de meest racistische staat ter 

wereld was geworden en zich niets aantrok van de wereldgemeenschap, was in zijn ogen 

onverteerbaar. 

Ik kon ver meegaan in de gedachtewereld van Jack. Inderdaad, het politiek correcte denken had veel 

kapot gemaakt en de Joodse gemeenschap had wellicht te veel macht verkregen. Aan de andere kant 

kon ik begrijpen dat de Joodse gemeenschap vanuit haar geschiedenis een militante houding had 

aangenomen om te overleven. Misschien verdiende die houding niet altijd de schoonheidsprijs, maar 

was deze in de kern anders dan die van andere volken en rassen? Het ging uiteindelijk om het 

overleven van dat ras en die cultuur en daarin waren ze, tegen de klippen op, toch goed geslaagd. De 

huidige houding van het Joodse volk leek me makkelijk te verklaren na alle pogroms, Einsatzgruppen 

en concentratiekampen.  

 

Ik denk zelf dat de Joden door de NWO worden misbruikt om doormiddel van Israël verdeeldheid en 

onrust te zaaien in het Midden Oosten. Israël als vooruitgeschoven grenspost van het Westen en er 

mede voor zorgt dat er geen groot Arabisch rijk kon ontstaan. Denk je eens in hoeveel macht een 

groot Arabisch rijk zou hebben met al die olie in de grond. Verder is Israël een belangrijke schakel in 

de plannen van de NWO omdat het land gebruikt wordt om haat te zaaien tussen het 

zionisme/christendom en de islam. Voor de NWO is een derde Wereldoorlog nodig die er voor kan 



zorgen dat de invloed van de islam en het zionisme wordt geminimaliseerd. De Joden als kop van Jut 

die bespeeld en gebruikt worden door de Fabian Society. 

Het Joodse volk heeft ontegenzeggelijk een grote invloed gehad op het westerse leven. De gedachte 

van een god voor een volk. De wetgeving die binnen het Jodendom een grote rol speelt en daardoor 

van invloed is geweest op de wetgeving binnen de westerse wereld.  

Ik heb eens een film gezien waarin Joodse gevangenen in Auschwitz een proces houden tegen God 

omdat Hij zijn verbond met Israël verbroken zou hebben. 'God met ons' stond er op de riemen van de 

nazi's. Misschien had God nu wel een verbond met de nazi's en waren de Joden het slachtoffer. Het 

volk Israël had zich immers, zoals in de Bijbel te lezen is, ook in opdracht van God overgegeven aan 

genocide. Geen genade. Man, vrouw, kinderen en vee moesten worden uitgemoord. Er zijn heel wat 

Moabieten, Amalekieten, Amorieten, Kanaänieten over de kling gejaagd. Waren ze nu de dupe van 

hun eigen geloof, hun eigen heilige geschriften, hun eigen voorvaderen? De Duitsers waren immers 

een christelijk volk. Als je in je jeugd bent grootgebracht met de verhalen over het volk Israël, is het 

dan vreemd dat deze indoctrinatie en het horen van gewelddadige verhalen over moord en doodslag 

in opdracht van God, een verkeerde invloed heeft op een generatie? 'God met ons'.  

In  Deuteronomium 7 vers 2 staat het volgende: 'En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor 

uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen 

maken, noch hun genadig zijn.' Hebben de nazi's deze tekst misschien iets te letterlijk genomen? 

Het meest cynische is misschien nog wel dat Hitler en zijn trawanten ervoor hebben gezorgd dat de 

Joden weer een volk zijn geworden. Hitler heeft de Joden opgezadeld met een bepaalde identiteit 

waar ze zich nu angstvallig aan vastklampen. 

 

We waren het er in ieder geval over eens dat de NWO moest worden afgestopt. Ik leerde van Jack 

hoe ik moest omgaan met wapens en het speciale wapen dat hij voor mij had klaargemaakt in het 

Brazoria National Park dat vlakbij Freeport ligt. Ik leerde er nog meer broeders kennen, wat me het 

gevoel gaf dat ik op de goede weg zat. Oké, ze waren misschien wat overdreven en bekrompen. 

Overal voor bidden, Amerika voor en na en van dat anti Joodse gelul en gezeur over de superioriteit 

van het blanke ras had ik na een week meer dan genoeg gehoord. Desondanks waren het goeie 

kerels, met het hart op de juiste plek. Na twee weken keerde ik, bemoedigd, terug op Schiphol. Jack 

zou nog enkele aanpassingen doen aan het wapen en het mij toesturen. In de weken daarna werden 

er gecodeerde afspraken gemaakt over de data waarop we zouden toeslaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 8. 

 

Er brak een tijd aan waarin ik me verloren waande. Ik was de richting en zin die ik aan mijn leven 

geven moest, helemaal kwijt. Na de scheiding was ik op drift geraakt, clichématig met veel drank en 

drugs. Een zelfvernietigende levensstijl, die niet veel langer had moeten duren. 

Was dit het nu? Eten, drinken, consumeren, uitverkoop, seks, drugs, alcohol, nieuwe auto, nieuw 

huis, groter, meer, langer, hoger. En toch zo'n leeg gevoel. Dit kon het toch niet zijn? Als ik in de 

spiegel keek zag ik een onwaarachtig leugenachtig gezicht. Ik probeerde het nog maar eens met het 

christendom, dat was me tenslotte met de paplepel ingegoten. Maar ik kon mezelf niet voor de gek 

houden. Als puntje bij paaltje kwam, geloofde ik het gewoon niet. Dat er een schepper van dit heelal 

was kon ik nog wel aannemen, maar die was ons daarna kennelijk weer snel vergeten. Of zou ons 

hele aardse leven daadwerkelijk een spelletje zijn, waarbij de braafste gelovigen op het laatst de 

hoofdprijs winnen? Kon God niet ingrijpen omdat we dan onze vrijheid zouden verspelen of waren 

we zelf kleine stukjes God die onze eigen wereld moesten scheppen? Duizend en een vragen waar ik 

niet uitkwam.  

Ik besloot me puur op deze aarde en de rol van de mens te richten. Dat is tenslotte het enige beetje 

houvast dat we hebben. Hoe was de maatschappij ontstaan waarin we nu leven en wat kon ik daar 

aan veranderen? Dat leken me zinvolle vragen. 

 

In den beginne was er... Dat weten we dus niet. We kunnen er lang en breed over praten maar daar 

komen we niet uit. Een schepper, toeval en evolutie of toch een buitenaardse intelligentie die ons, 

door middel van genetische manipulatie heeft geschapen. We weten het niet. Wel weten we dat de 

mens lijdt en daar zelf een grote rol in speelt. Daarnaast zijn er de natuurkrachten waar wij als 

mensen nauwelijks invloed op hebben. Maar ook de risico's, die de natuurkrachten met zich 

meebrengen, kunnen we tot op zekere hoogte reduceren. 

Ik richtte me daarom op de invloed van de mens, de eigen verantwoordelijkheid, de gevolgen van 

verkeerde beslissingen, de bewuste keuzes van de machtigen der aarde.  

Het begin van ons huidige machtssysteem is het samensmelten van religie, economie, het leger en de 

wetenschap.  

De eerste gelovigen waren zonaanbidders. De zon, het licht, stond voor het goede dat het donker, 

het kwade, overwint. Dat is nog steeds de basis voor bijna iedere godsdienst die we kennen. De 

eerste dominees, rabbijnen en imams waren priesters die de hemellichamen bestudeerden. Door 

hun kennis van de hemellichamen dwongen ze respect af bij de bevolking. Ze konden bijvoorbeeld 

een zonsverduistering voorspellen, waardoor men van de priesters dacht dat ze een speciaal contact 

met de goden hadden. Daardoor kregen ze macht over mensen. Al gauw werden deze priesters 

ontboden bij de heersers van die tijd. Machtige strijders en hoofden van stammen. Religie, 



wetenschap en het leger waren dus samen gegaan en met de komst van het geld was de mix 

compleet.  

De Romeinen waren een van de eerste volken, waarbinnen alle machtsfactoren samenkwamen, die 

echt begrepen hoe je mensenmassa's kon bespelen en overheersen. Op hun veroveringstochten 

kwamen ze met vele godsdiensten en culturen in aanraking. De goden van deze volkeren, die destijds 

allemaal nog polytheïsten waren, werden moeiteloos opgenomen in de lange rij van Romeinse 

goden. Er waren echter Joodse stammen die weigerden de Romeinse goden te aanvaarden en 

daarmee ook de Romeinse keizer. Zij hadden een god die geen ander goden naast zich duldde. De 

Joden voerden een decennialange guerrillaoorlog tegen de Romeinen. Zij vestigden hun hoop op de 

komst van een verlosser, een Christusfiguur die de Romeinen zou verjagen.  

Een van de methoden die de Romeinen gebruikten om de Joden te verslaan was het bedenken van 

het christendom. Een samenraapsel van allerlei godsdiensten en filosofieën uit die dagen. Vooral het 

pacifistische karakter van het christendom moest de Joden letterlijk en figuurlijk op de knieën 

krijgen. Het christendom was vooral gebaseerd op Egyptische en Romeinse goden. De figuur Jezus en 

de verhalen die rondom hem waren geschreven, waren bijna letterlijk terug te voeren op deze 

Egyptische en Romeinse goden. Vandaag lopen dus nog steeds hele volksstammen achter deze 

leugen aan. 

 

Jezus staat symbool voor de zon. De zon die iedere ochtend tot leven komt en ’s avonds sterft. De 

aarde heeft maar 1 zon en die zon was dus de enig geboren zon van God. De figuur Jezus is terug te 

herleiden naar de Zodiak. De Zodiak is zo’n 300 jaar voor Christus ontwikkeld om de reis van de zon 

langs de hemellichamen aan te geven. De Zodiak is verdeeld in 12 maanden (discipelen) van ieder 30 

graden. Het kruis van de Zodiak verdeelt de Zodiak in vier delen wat de vier seizoenen voorstelt. 

Vele bekende verhalen uit de Bijbel zijn direct te herleiden naar de zodiak en astrologie. Als we het 

geboorte verhaal van Jezus bekijken dan zien we dat een ster in het Oosten de geboorte van Jezus 

aankondigt. Die ster is Sirus. Sirus vormt op 24 december samen met drie andere heldere sterren, de 

drie koningen van Orion, een lijn, die wijst naar de plek waar de zon opkomt op 25 december. 

Ook het sterven van Jezus aan het kruis verwijst naar de astrologie. Op 22 december komt de zon aan 

het einde van haar reis op haar laagste punt te staan. De zon sterft dan en komt drie dagen lang ’s 

ochtends op in het Zuiderkruis. Na drie dagen komt de zon uit haar graf en gaat weer 1 graad stijgen 

op 25 december. 

In de eerste twee eeuwen na Christus werden de religies van de verschillende zon aanbidders gemixt 

met de filosofie van de Gnostici wat uiteindelijk het christendom opleverde. Dat kwam ondermeer 

omdat de eerste volgelingen van Jezus een steeds grotere invloed kregen in het Romeinse rijk. Deze 

volgelingen van Jezus geloofden dat ze net als Jezus, God in zich zelf konden vinden en waren niet 

van plan de Romeinse keizer als God te zien. 

 

In de 3e eeuw na Christus besloot de Romeinse keizer Constantijn om het christendom uit te roepen 

tot staatsgodsdienst om ondermeer de volgeling van Jezus tegemoet te komen.  



Het christendom werd al snel een ideale religie om de massa onder controle te houden. 

Een God krijgt pas macht als mensen in hem geloven. Zonder gelovigen geen macht. Doordat het 

christendom de staatsgodsdienst werd van het Romeinse rijk werd de Christelijke God de machtigste 

God van de wereld en met hem zijn vertegenwoordigers. 

Er ontstond in die tijd een elite die qua kennis een enorme voorsprong had op de gewone man. 

Natuurlijk had men er baat bij dat zo te houden. Apen moet je tenslotte niet leren klimmen. In iedere 

regio ontstond zo een bovenklasse die weer strijd voerde om macht met de elite van andere 

gebieden. Die strijd heeft eeuwenlang geduurd. Tot in de 19e eeuw een geheim genootschap werd 

opgericht dat de koers van de geschiedenis voorgoed zou veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 9. 

 

Mijn ouders overleden kort na elkaar. Mijn vader had jaren kotters gehad die hij liet bevaren door 

zetschippers. De steeds strengere quoteringen en de milieueisen uit Brussel waren een nagel aan zijn 

doodskist. Door de kwakkelende gezondheid van mijn moeder had mijn vader weinig tijd over voor 

zijn visserij BV. Hij plaatste een zetschipper op zijn kotter, die het niet al te nauw nam met de regels 

en regelmatig een slokje te veel op had.  

De ondergang van mijn vaders bedrijf werd veroorzaakt door een aanvaring met een schip van 

Greenpeace dat met een protestactie tegen overbevissing de kotter van mijn va het vissen probeerde 

onmogelijk te maken. Daaruit ontstond een langslepend juridisch conflict over de schuldvraag. De 

hoge advocaatkosten, gecombineerd met enkele bekeuringen van de AID die eroverheen kwamen 

omdat mijn vader volgens hen met te kleine mazen viste, hoge olieprijzen en tegenvallende 

vangsten, zorgden er uiteindelijk voor dat de visserij BV van pa failliet werd verklaard. Niets bleef er 

over van dit eens zo florerende miljoenenbedrijf. Va bleef gedesillusioneerd achter met zichzelf 

verterende wraakgevoelens jegens de overheid, die in zijn ogen zijn prachtige bedrijf naar de 

knoppen had geholpen. Een tirade over de corrupte overheid tijdens de laatste rechtszaak over een 

niet betaalde boete werd zijn lichamelijke ondergang. Een hartaanval. Hij stierf aan de voeten van 

vrouwe justitia.  

Het was een echte gereformeerde begrafenis, die ervoor zorgde dat onze va in een vloek en een 

zucht onder de grond lag. Geen poespas, emotieloos en zakelijk. 

Mijn oudste zuster hield een mooie toespraak na de officiële kerkdienst - het mag tijdens de 

kerkdienst vooral niet te persoonlijk worden, stel je voor dat het vijf minuten niet over Jezus gaat. 

Over de doden niets dan goed, alle fouten vergeven, zand erover. No hard feelings, het was leuk je 

gekend te hebben. Bedankt dat je me op deze wereld hebt gezet. Ik zocht bij mezelf naar emoties 

maar vreemd genoeg kon ik amper een traan laten... 

Die tranen kwamen enkele dagen later wel na het bekijken van foto's van mijn va en moe. Van toen 

ze net getrouwd waren, van de tijd dat ze in de kracht van hun leven waren, een gezin met jonge 

kinderen hadden. Ik heb mijn vader altijd als oude man gezien omdat hij al een jaar of vijftig was toen 

ik geboren werd. Eigenlijk had ik nooit beseft dat hij ook een heel ander leven heeft gehad dat ik niet 

heb meegemaakt. Een actief leven met werk, vakanties, feestjes, sport, seks en wat jonge mensen 

allemaal nog meer doen. 

Jammer genoeg ben ik veel kwijtgeraakt van wat mijn va en ik samen hebben gedaan. Ik herinner me 

vooral zijn kotter als plek waar we elkaar veel zagen. Als het schip voor onderhoud in de haven lag, 

hielp ik wel eens een handje mee, liep in de weg of speelde er. 

Er is een mooie foto waarop te zien is dat we samen de giek van de kotter verven. 



Mijn vader was een man met een open blik, met een brede interesse, een man die altijd boven op 

het nieuws zat. Een man die ons de liefde voor lectuur en literatuur heeft bijgebracht. Een man met 

wie ik redelijk goed kon discussiëren en opschieten. Maar helaas was er altijd de voelbare 

aanwezigheid van een generatiekloof. 

 

Mijn moeder was vroeger een mooie vrouw. Als ik de trouwfoto's zie kan ik begrijpen wat mijn va in 

haar zag. Bij haar heb ik me altijd veilig gevoeld. Hoewel ze niet een toonbeeld van begrip en liefde 

was, voelde ik me wel op mijn gemak bij haar en wist ik dat als het er echt op aankwam, zij er voor 

me was. 

Moe had jaren gevochten tegen vele ziektes die haar lichaam teisterden. Maar het plotselinge 

overlijden van va en de stress die daarmee gepaard ging, moeten haar teveel zijn geworden want 

enkele weken na zijn overlijden verliet ook moe dit aardse bestaan. 

Bij haar hetzelfde laken een pak. Met dit verschil dat er rond haar begrafenis een kleine rel ontstond 

over de kerk waar de uitvaartdienst zou worden gehouden. Va en moe waren enkele jaren terug 

tijdens een kerkscheuring, waarvan va een van de instigators was, overgestapt naar een christelijk 

gereformeerde kerk. Dat had bij velen kwaad bloed gezet. De wonden waren nog steeds niet 

geheeld. Mijn moe wilde vanuit de kerk begraven worden waar ze bijna haar hele leven naar Gods 

Woord had geluisterd. Haar familie was nauw betrokken geweest bij die kerk en vele familieleden 

hadden functies bekleed binnen de gemeente. Daarnaast hadden ze financieel flink wat bijgedragen. 

Dat mocht allemaal niet baten en het verzoek om vanuit die kerk begraven te worden werd niet 

gehonoreerd. Misschien begrijpelijk vanwege de keuzes die mijn ouders hadden gemaakt in het 

verleden, maar deze handelwijze was beslist geen reclame voor het christendom te noemen. Het is 

dat de Romeinen het hebben verzonnen, anders zou je zeggen dat ze Jezus toch niet zo goed 

begrepen hebben. Als puntje bij paaltje komt zijn het loze woorden. Herman Melville zei het al: 'Je 

kunt beter naast een nuchtere kannibaal slapen dan een dronken christen.' 

Moeder werd zonder al te veel plichtplegingen onder de grond geschoven. Dat was het dan, bedankt 

voor uw bewezen diensten. Hasta la vista... Buiten de directe familie om ben je binnen drie weken 

vergeten. Het is alsof je nooit hebt bestaan. 

Deze vrouw die ons alle zeven heeft gebaard en gevoed, zich heeft ingezet voor vrouwen met 

borstkanker en vele jaren voorzitster was van de plaatselijke gereformeerde vrouwenvereniging. 

Deze man die zich vijf dagen op zee kapot werkte om zijn gezin te onderhouden en zich jarenlang 

heeft ingezet voor het behoud van het 'echte' gereformeerde geloof in Nederland. Kranten heeft 

volgeschreven. Wat heeft het allemaal voor nut gehad? Wat kunnen wij van ze leren? We hebben 

nog wel de illusie dat we het beter of anders doen, maar we maken steeds dezelfde fouten en de 

geschiedenis herhaalt zich keer op keer. 

 

Ik was er na de dood van mijn ouders wel uit. In navolging van het Jack London citaat, wilde ik liever 

as dan stof zijn. Liever een gloeiende meteoor dan een slaperige planeet, liever leven dan bestaan. 

Niet lang daarna diende zich iets aan dat mijn leven weer zin zou geven. 



 

Met onze complotgroep waren we bij een omslagpunt aanbeland. Sommigen van ons wilden de stap 

niet maken naar het daadwerkelijk toepassen van geweld. Tot nu toe was het bij demonstreren, 

ingezonden brieven, hacken, schriftelijke en telefonische bedreigingen en standaard lobbywerk 

gebleven. Ik wilde verder gaan. We organiseerden een online vergadering in een goed beveiligde 

chatbox en kwamen tot de conclusie dat we beter uit elkaar konden gaan. Ongeveer de helft van de 

groep besloot er mee te stoppen. De andere helft was zelfs bereid een stapje verder te gaan en over 

te gaan op het gebruik van geweld. 

We richtten een nieuwe werkgroep op en besloten af te spreken in een bos dicht bij Putten. Daar 

maakten we concrete plannen. Er zou een aanslag komen op Balkenende, het koningshuis, de 

Nederlandse bank en John Hope die binnenkort in Nederland zou komen. Er werden codes 

afgesproken, adressen voor wapens, recepten en technieken voor het vervaardigen van bommen 

uitgewisseld. In de daarop volgende maanden werden de plannen uitgewerkt en de taken verdeeld. 

 

Koninginnedag 2009. 

Het is verschrikkelijk mis gegaan. Een mislukte aanslag. Een man, die wij zeer goed kennen, is in 

Apeldoorn met zijn Suzuki Swift op een bus ingereden, waarin de Koninklijke Familie zat. 

De aanslag mislukte maar vele toeschouwers verloren het leven of raakten gewond toen hij richting 

de Koninklijke Familie en door de dranghekken reed. 

De aanslag zou eigenlijk een jaar later moeten plaatsvinden op koninginnendag 2010. Deze dag 

hadden we uitgekozen omdat de Oranjes dan zeer toegankelijk zijn. Ook zou een eventuele 

ontsnapping, al was dat geen vereiste, veel makkelijker gaan tussen de mensenmassa. Zou de dader 

worden opgepakt, dan zou deze een van te voren door ons opgestelde verklaring afgeven of 

voorlezen. Zou de dader omkomen, dan zouden wij als groepering een verklaring bij de politie laten 

bezorgen. 

Deze verklaring gaat als volgt:  

(NWO = Nieuwe Wereld Orde) 

'Geachte Nederlanders, 

U zult misschien geschokt zijn door de recente gebeurtenissen. De gevestigde media zullen u van 

alles en nog wat proberen wijs te maken over de zogenaamde verschrikkelijke dader van deze 

zogenaamde verachtelijke aanslag. Wij van het Anti NWO-commando eisen de verantwoordelijkheid 

op voor deze daad van verzet. Een daad van verzet omdat we als Nederlanders worden geknecht 

door een elite die ons ziet als verachtelijke slaven en ons via ons belastingstelsel besteelt. U denkt 

misschien dat u in deze democratie via verkiezingen nog wat in de melk te brokkelen heeft maar 

niets is minder waar. Langzaam worden wij op zeer subtiele wijze naar een technocratische en 

feodalistische samenleving gedreven, waarbinnen wij als burger niets meer te vertellen hebben en 

moeten dansen naar de pijpen van een oligarchie, die ons door middel van techniek, medicatie, 

schaarste, onderwijs en geweld onder controle zal houden. 



Het is helaas nodig om, nu het nog kan, mensen uit deze elite om te brengen. Koste wat kost willen 

wij voorkomen dat deze mensen hun plannen verder ontwikkelen en daarom zijn wij helaas 

genoodzaakt bloed te vergieten. Ons Koningshuis staat aan de basis van de NWO en daarom hebben 

wij deze aanslag gepleegd. Het Koningshuis staat voor racisme, corruptie, belastingontduiking en 

banden met het fascisme. 

Wij roepen mensen op die verbonden zijn met de NWO: stop deze heilloze weg, die de ondergang 

van de mensheid, zoals wij die kennen, zal betekenen. 

Gaat u toch door, dan bent u misschien wel het volgende NWO-lid dat geliquideerd wordt. 

'De vrijheidsboom moet af en toe gevoed worden met het bloed van patriotten en tirannen.' 

Thomas Jefferson. 

Anti NWO-commando. 

 

Al eerder was ons opgevallen dat de man, die de aanslag in Apeldoorn pleegde, ietwat aan de labiele 

kant was en zo nu en dan gecorrigeerd moest worden als het om het naleven van de 

geheimhoudingsprotocollen ging. Nu had hij de aanslag dus een jaar te vroeg en op zeer 

amateuristische wijze gepleegd. Op eigen houtje was hij tot zijn daad gekomen. Achteraf hoorden we 

dat hij vanwege een persoonlijke vete tegen het Koningshuis en een zware depressie was overgegaan 

tot deze aanslag. Hij werkte voor een beveiligingsfirma die ook huizen van de Oranjes beveiligde. 

Onze man had daarbij wat steken laten vallen, waardoor er foto's van de verbouwing van het huis 

van Alexander en Maxima naar buiten waren gekomen. Dit werd hem aangerekend en na druk vanuit 

het Koningshuis werd hij ontslagen. Onze broeder raakte aan lager wal en kreeg last van depressies. 

Doordat zijn persoonlijke situatie in een stroomversnelling van negativiteit was gekomen had hij 

besloten uit het leven te stappen en niet langer te wachten met de aanslag.  Vele onschuldige 

mensen werden daar het slachtoffer van. 

Voor ons betekende het een gemiste kans. Ons oorspronkelijke plan was om de bus, waarin de 

familie reed, met een bazooka te beschieten. We waren via een lid van de Koerdisch maffia, een oud-

collega van me, aan een Russische RPG 7 gekomen en het was de bedoeling om vanaf een flinke 

afstand de Koninklijke Familie te beschieten met een PG-7VL granaat.  

Dankzij onze labiele vriend konden we ons hoofddoel voorlopig wel vergeten. Ook waren we bang 

dat hij ons zou beschadigen met zijn bij ons bekende slordigheid. 

Daarom besloten wij met onmiddellijke ingang alle veiligheidsprotocollen om te gooien. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. 

'Pas nadat je alles verloren hebt, ben je vrij om alles te doen.'    

Chuck Palahniuk.  

 

'De Industriële Revolutie en de gevolgen ervan zijn rampzalig geweest voor de mensheid. Ze hebben 

in ruime mate de levensverwachting verhoogd van degenen onder ons die in de 'ontwikkelde' landen 

leven, maar ze hebben de samenleving ontwricht, het leven zijn voldoening ontnomen, de mensen 

onderworpen aan vernederingen, alom tot geestelijk lijden geleid (in de Derde Wereld ook tot 

lichamelijk lijden) en grote schade aangericht aan de natuur. De voortschrijdende ontwikkeling van 

de technologie zal de toestand alleen maar erger maken: het is wel zeker dat de mensen 

onderworpen zullen worden aan nog grotere vernederingen en dat de natuur nog meer schade zal 

ondervinden; daarnaast is het waarschijnlijk dat maatschappelijke ontwrichting en geestelijk lijden 

verder zullen toenemen; bovendien zal wellicht ook het lichamelijk lijden verergeren, zelfs in de 

'ontwikkelde' landen.' 



Ted Kaczynski.  

 

Mijn geloof stelde dan misschien weinig meer voor, toch had ik nog een tijdelijke bevlieging om in 

een alternatieve levensstijl mijn geluk te zoeken. Het boek Fight Club van Chuck Palahniuk, het 

manifest van Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber en de Amish levensstijl waren mijn 

inspiratiebronnen. 

 

Misschien ken je hem nog wel, die verwaarloosde man in dat kleine blokhutje midden in de 

uitgestrekte bossen van Montana, Ted Kaczynski. Hij werd beroemd en berucht dankzij bompakketjes 

die hij per post verstuurde gedurende bijna twintig jaar, naar allerlei mensen die volgens hem een rol 

speelden in de technocratische maatschappij, waarbij drie mensen omkwamen en drieëntwintig 

mensen gewond raakten. 

Dat is niet bewonderenswaardig te noemen, maar zijn gedachtengoed opende mijn ogen. De 

Unabomber omschreef zijn ideeën omstreeks 1995 in een manifest dat hij naar enkele destijds 

gerenommeerde kranten in de VS stuurde. Hij beloofde te stoppen met zijn terroristische activiteiten 

als zijn manifest in zijn geheel werd geplaatst in deze kranten. 

Uiteindelijk werd na veel wikken en wegen besloten de Unabomber een podium te bieden, met als 

doel dat er misschien wel mensen naar voren kwamen die hem herkenden aan zijn stijl en 

boodschap. Dat gebeurde ook. De broer en schoonzuster van Kaczynski herkenden een en ander in 

de tekst en besloten de FBI in te lichten, waarna hij in zijn hut in de bossen werd aangehouden. 

Kaczynski zit een levenslange gevangenisstraf uit. 

Ondanks de verwerpelijke daden van Kaczynski waren toch heel wat mensen onder de indruk van zijn 

manifest. Het raakte een snaar bij burgers die net als hij het idee hadden dat de technologische 

ontwikkeling van de maatschappij veel te ver was gegaan en nu zelfs tegen de mensheid begon te 

werken. Er was een punt doorbroken waarbij techniek niet meer bijdroeg aan het geluk van de mens. 

Ook zijn analyse van de linkse kerk deed veel mensen op hun achterste benen staan.  

Opeens begreep ik het, dankzij dit manifest. Het christendom had het, in zekere zin, altijd 

goed gezien. Het verhaal over de hof van Eden, het paradijs, slaat de spijker op z'n kop. Eva 

had gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad.  

Vroeger moest ik lachen als mensen in mijn omgeving zeiden: 'wie kennis vermeerdert, vermeerdert 

smart', een tekst uit Prediker. Achteraf kunnen we zeggen dat er een grote kern van waarheid in zit. 

Door de ontwikkeling van de technologie is de mens steeds verder van zijn basis komen af te staan. 

Die basis is een gezin met man, vrouw en kinderen dat door middel van jagen en landbouw in 

harmonie met de natuur in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Die basis, die al duizenden jaren 

functioneert, laten we los. Door de technologische vooruitgang zijn we steeds afhankelijker 

geworden van de staat en de maatschappij. We kunnen niet meer voor onszelf zorgen en laten geen 

scheet zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Vroeger had het leven veel meer uitdagingen, 

vrije tijd was zeldzaam en daarom was je levensvervulling nuttiger. Je had gewoon geen tijd om jezelf 



domme vragen te stellen. Het leven was een vervulling op zich. Eten, werken, slapen. Een simpel 

leven. Natuurlijk was de kindersterfte voor de industriële revolutie hoger en stond het leven puur in 

het teken van overleven, maar dat was direct de grote aantrekkingskracht van dat meer zelfstandige 

leven. 

Een weinig complex leven dus. De mens was betrokken bij de vormgeving van zijn eigen leven. Je 

verbouwde je eigen voedsel, slachtte je eigen vlees en bouwde met familie, buren en vrienden een 

huis. De kinderen vermaakten zich zelf, daarvoor had je geen attractieparken of playstations nodig. 

Ze maakten een boomhut of hielpen mee met de dagelijkse klusjes. Vervelen was er niet bij en je 

leefde op de seizoenen. Misschien een te romantisch beeld maar ik denk echt dat we de basis voorbij 

geschoten zijn. Alles moet groeien, groter en sneller en omdat we zo'n verdomde haast hebben zijn 

we onszelf voorbij gevlogen. Ons leven draait om consumeren, waardoor we steeds meer troep 

kopen die we eigenlijk niet nodig zijn. 'De dingen die we bezitten gaan óns uiteindelijk bezitten' zegt 

Tyler Durden in Fight Club.  

Onze maatschappij heeft zich laten meeslepen door de snelle zakenjongens die een kredietsysteem 

hebben bedacht waarbij de banken voor een zeer lage rente geld lenen van de belastingbetaler om 

datzelfde geld vervolgens weer aan de belastingbetaler uit te lenen voor het vijfvoudige. Waarbij ze 

iedere dollar of euro ook nog weer in een verhouding van één op tien of zelfs één op twintig kunnen 

uitlenen. Voor iedere tien euro die ze uitlenen hoeven ze er maar één daadwerkelijk zelf te bezitten. 

En als het misgaat helpt de belastingbetaler ze weer uit de brand, zodat ze gewoon door kunnen 

gaan met het uitdelen van enorme bonussen. Een briljant piramidesysteem dat een enorme groei 

van de economie nodig had om te kunnen overleven. Generaties lang hebben ouders hun eigen 

kinderen besodemieterd door ze met torenhoge schulden op te schepen. 

Maar we hebben het economisch zo goed en het ontbreekt onze kinderen aan niets. Dat klopt, maar 

ten koste van wat. Ten koste van onze ziel en de tweede- en derdewereldlanden die we als een 

grapefruit hebben uitgeknepen om ons luxe leventje te kunnen bekostigen.  

 

Je zou het paradijsverhaal uit de Bijbel kunnen opvatten als een verhaal om ons te vertellen dat 

kennis inderdaad smart vermeerdert. Het houdt een keer op, er is een break-even- of omegapunt. De 

mens heeft zijn gelukkigste tijd al achter de rug. Het kan nu alleen maar erger worden. Door de 

techniek zal de mens en zijn vrijheid steeds verder onder druk komen te staan. Iedereen moet 

hetzelfde worden. Geglobaliseerde consumenten zonder ras, nationaliteit, eigenheid of sekse. Door 

de techniek worden we van de wieg tot het graf gevolgd en begeleid en moeten we ons compleet 

aanpassen aan het systeem, wat uiteindelijk zal leiden tot een soort technocratische feodale 

maatschappij waarbinnen een zeer kleine elite het voor het zeggen heeft. We stevenen af op de 

trans-humanistische maatschappij, waarin verschillende soorten mensen ontstaan. De mens wordt 

een kruising tussen een robot, homo sapiens en een computer, waarbij gentechniek ervoor zorgt dat 

vooral rijke mensen intelligenter en gezonder worden. De homo sapiens zal een slavenklasse worden. 

 

Ik begon me meer te verdiepen in mensen die alternatieve levensstijlen aanhangen om mijn anti-

technologische filosofie in de praktijk te brengen. Uiteindelijk kwam ik uit bij de Amish.  



Jaren terug zag ik een item in het journaal, dat veel indruk op me had gemaakt. Over een Amish 

gemeenschap in Pennsylvania, waar een man in een schoolklas vijf meisjes had vermoord en vijf 

andere meisjes zwaar verwond. Het bijzondere aan dit verhaal was dat de Amish gemeenschap de 

man direct had vergeven en de vrouw van de moordenaar zelfs financieel had gesteund.  

Dit was het voorbeeld waar ik naar had gezocht. Deze mensen toonden hoe het leven geleefd moet 

worden. Een zelfvoorzienende agrarische gemeenschap die de technologische hulpmiddelen tot een 

minimum beperkt houdt. Ik moest even wennen aan het idee maar het begon in mijn hoofd te 

groeien.  

 

Toen in het begin van de 18e eeuw de industriële revolutie op gang kwam, was dat een reden voor 

de toenmalige Amish gemeenschap, die af te wijzen. Men zag terecht een groot gevaar in de invloed 

die techniek op mens en maatschappij zou krijgen. Besloten werd om de nieuwe ontwikkelingen 

zoveel mogelijk buiten de deur te houden.  

Omdat hun levensstijl in Europa werd bedreigd, vertrokken ze naar de VS om zich, met name, te 

vestigen in de staat Pennsylvania. De Amish houden er een strikte vorm van pacifisme op na en in 

hun onderwijs ligt de focus op praktische vaardigheden, gemeenschappelijke waarden en 

Bijbelkennis. De Amish-jongeren mogen rond hun zestiende een jaar lang de manier van leven van de 

'normale' Amerikanen beleven, zodat ze kunnen ervaren hoe het leven buiten de Amish 

gemeenschap is. Dit wordt 'Rumspringa' genoemd, dat zoveel betekent als rondspringen, ronddollen. 

Daarna moeten ze een besluit nemen of ze wel of niet binnen de Amish gemeenschap blijven wonen. 

Kiest de jongeling er voor om te blijven, dan wordt hij of zij rond het twintigste levensjaar gedoopt 

om definitief lid te worden van de Amish gemeenschap. Dat negentig procent ervoor kiest weer 

terug te keren zegt waarschijnlijk genoeg over de verdorvenheid van onze westerse maatschappij en 

het succes van de Amish. 

 

Ik wilde een eigen versie van een Amish gemeenschap oprichten. Een gemeenschap zonder 

vastomlijnde geloofsidealen. Sterker nog, iedereen moet zelf maar weten wat hij/zij denkt maar de 

back-to-basic agrarische levensstijl die in eigen onderhoud voorziet zou de leidraad zijn waar we ons 

aan vast moesten houden. Een ideale mix van de ideeën van Fight Club, Ted Kazynski en de Amish. Ik 

zag het al voor me: de Urker camping, die op dat moment te koop stond, omtoveren tot mijn 

ideaalbeeld van de maatschappij. 

Toen ik mijn plannen naar voren bracht bij vrienden en familie werden deze met de nodige scepsis de 

grond ingeboord. Sommigen zagen in mij de nieuwe Jim Jones. 

Jim Jones was de stichter van de People's Temple, een kerkgenootschap uit Californië, dat 

aanvankelijk een positief begin had doordat mensen van alle kleuren en rassen in dit 

kerkgenootschap een levensvervulling zagen, geschoeid op basis van communistische en christelijke 

ideeën. Vanwege problemen met de Amerikaanse overheid vertrokken vele gemeenteleden naar 

Guyana waar de gemeente een stuk grond had gekocht in de jungle. Hier werd een dorp voor de 

gemeente gebouwd genaamd 'Jonestown'. Er kwamen klachten bij een Amerikaans congreslid 

binnen over machtsmisbruik van Jim Jones en het schenden van mensenrechten. Hierop bracht het 



congreslid samen met enkele medewerkers en journalisten een bezoek aan Jonestown. Aanvankelijk 

leek alles pais en vree maar het congreslid kreeg enkele brieven toegespeeld van leden van de 

People's Temple, waarin een minder rooskleurig beeld werd geschetst van Jones en het leven in 

Jonestown. Vijftien leden van de People's Temple gaven aan samen met het congreslid terug te 

willen naar de VS. Dit verraad kwam Jim Jones ter ore en hij gaf opdracht de vetrekkende delegatie 

aan te vallen. Het congreslid en vier anderen werden gedood. De rest van de groep wist te 

ontsnappen en zich te verbergen in de jungle. De gevolgen waren verschrikkelijk. Er is een 

ijzingwekkende bandopname bewaard gebleven van de zelfmoord van 909 leden van People's 

Temple op 18 november 1978. Je hoort Jim Jones op die opname zeggen dat dit de enig 

overgebleven optie is omdat anders de gemeente uitgemoord zou worden door de CIA. De 

gemeenteleden gaven zichzelf en hun kinderen een mix van cyanide met een slaapmiddel te drinken. 

De beelden van meer dan 900 mannen, vrouwen en kinderen die op elkaar gepakt liggen rondom 

een overkapping, staan bij velen in het geheugen gegrift. 

 

Eerst moest ik mensen zien te vinden die net zo in het leven stonden als ik en bereid waren dat 

radicaal om te gooien. Om mijn doel te bereiken dwong ik mijzelf mijn pas opgebouwde principes 

omver te gooien. Ik moest gebruik maken van de media en internet. Het doel heiligt de middelen. Ik 

maakte een website over mijn plannen om in Nederland een eigen variant van de Amish te stichten. 

Om ruchtbaarheid te geven aan die website plaatste ik advertenties in dag- en weekbladen. Het 

duurde even maar al gauw stroomden de mails en brieven binnen. Het bleek dat ik niet de enige was 

die een probleem had met de huidige maatschappij. Veel reacties kwamen van mensen die wel 

sympathie toonden voor mijn idee maar niet de stap wilden zetten daadwerkelijk alle schepen achter 

zich te verbranden. 

Ook kwamen er veel reacties van christelijke mensen die wel heil zagen in mijn plannen maar 

afhaakten toen ze erachter kwamen dat ik niets of weinig van doen wilde hebben met vastomlijnde 

religieuze regels en dogma's.  

Uiteindelijk waren er vijf gezinnen die het avontuur met me wilden aangaan, maar daarmee bleken 

we niet de vraagprijs van twee miljoen euro te kunnen opbrengen.  

Ik ging een poosje wonen in een oude afgelegen stacaravan op de Veluwe, waar ik mijn nieuwe 

levensstijl probeerde toe te passen. Maar al snel kwam ik erachter dat ik te veel gehecht was aan de 

moderne levensstijl en alle moderne techniek. Het was een leerzame tijd die er voor zorgde dat ik me 

geen moment verveelde want de hele dag was ik bezig met overleven, planten, klussen, slachten etc. 

Zoals vaker met idealen had ik het te veel geïdealiseerd; een leven zonder internet, tv, auto, 

elektriciteit bleek toch een stuk minder aangenaam dan ik me had voorgesteld. Ik voelde me 

afgesloten van de wereld. Het leek daarom meer een vlucht van de werkelijkheid. Ik wilde die 

werkelijkheid juist veranderen en vechten tegen het onrecht in deze wereld.  

Het contact met de complotgroep was verwaterd door mijn tijdelijke vlucht uit het technocratisch 

heilsparadijs en de plannen waren op een lager pitje komen te staan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 11. 

'Voor een gestoorde maatschappij moet een verstandig persoon gestoord lijken.' 

Kurt Vonnegut. 

 

Gedesillusioneerd besloot ik mijn leven op te offeren voor het welzijn der mensheid en het 

voortbestaan van de Homo Sapiens. Dat klinkt pathetisch, maar de wereld zoals wij die kenden liep 

op zijn laatste benen en ik was er heilig van overtuigd dat ik door een soort universele hogere macht 

was aangewezen een daad te stellen. Alles wees erop dat de elite de laatste zetten van het eindspel 

plaatste. We waren in een grote economische crisis verzeild geraakt, aangestuurd door de 

internationale bankiers en hun politieke handlangers, die hiermee het laatste zetje wilden geven tot 

een complete centralisatie van de macht. De burgers zouden vanwege hun financiële onbenul en 

wanhoop om de slechte economie, democratische rechten verkwanselen aan de NWO. 

Ik was vastbesloten er voor de volle honderd procent voor te gaan. Om ervoor te zorgen dat niets me 

meer in de weg zou staan, besloot ik alle contacten met de complotgroep te verbreken. Als eenling 

zou ik veel sneller en effectiever kunnen werken en hoefde ik niet bang te zijn voor verraad. 

Zo gauw de voorbereidingen voor mijn eerste aanslag voltooid waren zou ik van de radar verdwijnen. 

Geen vaste woonplaats, geen contact met familie, geen bankrekening, geen paspoort, ID-kaart of 

rijbewijs. 

 

Memo AIVD, hoofd eenheid binnenlandse veiligheid 

We zijn een beetje op dood spoor geraakt met betrekking tot de zogenaamde complotgroep. De 

groep lijkt uit elkaar te zijn gevallen en uit de risicoanalyse blijkt dat de groep weinig gevaar meer 

oplevert. Er leek een verband te zijn met de groep en de man die de aanslag in Apeldoorn tijdens 

Koninginnedag pleegde. Dat verband kon niet hard worden gemaakt.  

We houden alle leden van de groep nog wel in de gaten, op een na. Bakker uit Urk lijkt compleet van 

de wereld te zijn verdwenen en dat baart ons zorgen. Ik kom hier nog op terug. 

 

Vanuit de VS kreeg ik, via een audio- en videowinkel op Urk, een grote doos binnen: mijn speciale 

wapen, gemaakt door een vriend uit Freeport Texas. Het was een schitterend gelukte professionele 

filmcamera met een ingebouwd vuurwapen. Door de zoeker van de camera kon je inzoomen op je 

doel en vuren met een speciale knop op het apparaat. 

 



Ik verliet Urk met de bus richting Lelystad met 50.000 euro cash op zak (alles wat ik had 

overgehouden na de verkoop van mijn huis), een slaapzak, rugzak met wat kleren en boeken, twee 

pistolen (geregeld via mijn Koerdische contacten) en mijn camera. In Lelystad stapte ik op de trein 

naar Amsterdam. Daar aangekomen verborg ik mijn camera en de pistolen in een kluis op het station. 

Ik begaf mij in het zwerverswereldje, waar ik nuttige contacten opdeed. Enkele zwervers hielp ik met 

geld; via hen kwam ik in contact met een crimineel die valse identiteitsbewijzen verkocht.  

Ik sliep in opvanghuizen; in één daarvan leerde ik Tim kennen. Een wat verwarde junk die 

ik af en toe wat geld gaf. Binnen de kortste keren had ik hem als een hond aan de lijn. 

Ik vroeg of hij mij, tegen betaling van 20.000 euro, wilde helpen. 

Dat was de kat op het spek binden, een intikkertje, een drugsverslaafde zal alles doen voor geld. 

 

De speech van John Hope zou plaatsvinden op 25 januari, daarna zou hij doorreizen naar het World 

Economic Forum in Davos. Het was nu 20 januari. Ik had nog enkele dagen om mij voor te bereiden. 

Eerst moest ik aan perskaarten zien te komen. Dat bleek erg makkelijk te gaan. Ik deed me voor als 

journalist van een of ander vaag milieuclubje en het was voor elkaar. Ik kocht een pak voor Tim, een 

microfoon en wat toiletartikelen. Ik zou de cameraman spelen en Tim de interviewer/journalist.  

Een van de pistolen zou ik aan Tim geven, een geprepareerd wapen dat losse flodders afvuurde, van 

hetzelfde kaliber als het vuurwapen dat in mijn camera zat. 

 

25 januari, het was zover. Tim en ik douchten en schoren ons in het opvanghuis. We trokken een pak 

aan, gekocht bij C&A. Tim kreeg een shot speed om hem enigszins normaal te laten overkomen. 

Zonder speed was hij een trillend wrak maar met dit donderse goedje had hij zichzelf redelijk onder 

controle. We gingen op weg naar het gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan het Singel. 

Ik had Tim duizend euro gegeven; als hij zich aan de rest van onze afspraken hield zou hij nog eens 

tienduizend krijgen. 

Tim moest op het moment dat John Hope het podium betrad, zo ver mogelijk naar voren lopen en 

hem neerschieten. Het pistool had ik in de cassettehouder van mijn camera verstopt en ik zou het 

aan hem geven nadat we de beveiliging waren gepasseerd. 

Op het Singel hadden zich al heel wat natuur- en milieufreaks verzameld.  

We liepen naar de ingang en toonden onze perskaarten. Tim bleek een perfect acteur en was, 

misschien dankzij de speed, nog minder zenuwachtig dan ik. Zonder problemen kwamen we naar 

binnen en stelden ons op bij de rest van de pers. Ik bracht mijn camera in orde en focuste alvast op 

het spreekgestoelte. 

We probeerden zoveel mogelijk het contact met andere mensen te vermijden en begonnen wat met 

elkaar te ouwehoeren. 'Tim, je gaat het wel doen hè? Bedenk eens hoeveel speed en andere shit je 

kan kopen voor nog eens tienduizend ballen.' 



'Ja, natuurlijk doe ik het, ik heb toch niets met die rijke klootzakken. Zo'n klootzak van een bank heeft 

mij ook naar de verdoemenis geholpen.' 

'Oké, Tim. That's the spirit.' 

 

Vijf minuten voor aanvang, de zaal zat vol en de milieufreaks begonnen al aardig opgewonden te 

raken van het idee dat hun Messias binnen afzienbare tijd aan hen zou verschijnen. 

'Dames en heren, welkom in het UvA. We zijn hartstikke trots dat wij mijnheer Hope bereid hebben 

gevonden tijd vrij te maken in zijn drukke agenda om ons met een bezoek te vereren. John Hope is 

misschien wel de belangrijkste persoon voor de Global Warming-beweging en een voorbeeld voor 

ons allemaal. Geef hem een hartelijk welkom, mr. John Hoooooope...' 

Daar kwam die klootzak met zijn rattenkop. Ik gaf Tim het wapen. De mensen in de zaal stonden op, 

met een verdwaasde blik van bewondering. Ze waren door het dolle heen. Ik gaf Tim het sein. Hij liep 

naar voren. Ik richtte mijn camera op Hope, zoomde in en hield mijn vinger bij de knop. Tim stond nu 

helemaal vooraan. Hij pakte zijn pistool en richtte op Hope... Ik schoot net even iets eerder dan Tim 

maar het verschil was bijna niet te merken. Mijn kogel ging precies door het linker oog van Hope, die 

als een plumpudding in elkaar zakte.  

De beveiligingsmensen en omstanders doken op Tim en weg was ik. In de verwarring kon in naar 

buiten komen. In de buurt van het Singel had ik in een vuilcontainer een tas neergelegd met een 

trainingspak en een mp3-speler. Ik kleedde me zo snel mogelijk om en flikkerde mijn pak in de 

container. Als een trimmer rende ik richting station. Politiewagens reden me met loeiende sirenes 

tegemoet. Op het centraal station haalde ik mijn spullen uit de kluis en kocht een kaartje voor de 

trein naar Keulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. 

'Falen is niet erg, er is moed voor nodig om jezelf voor schut te zetten.' 

Charlie Chaplin. 

 

Het was me gelukt. Ik zat in de trein op weg naar Duitsland, met als einddoel Zwitserland, waar het 

tweede deel van mijn plan tot uitvoer moest komen. Mijn hart gaf ritmes  waar menig hardcore 

techno-liefhebber zich goed op zou kunnen uitleven. Ik voelde me raar. Een mix van walging, over 

het feit dat ik iemand had vermoord - tenminste, daar ging ik vanuit -  en een raar soort opwinding 

over het feit dat ik het toch maar mooi had geflikt. Wat was ik een mannetjesputter, een echt 

stripfiguur, een levende superheld. Ik begon er zelf in te geloven. 

De trein rolde langzaam voorbij Arnhem in de richting van de Duitse grens. Mijn doel was het World 

Economic Forum in Davos, Zwitserland, waar ik iemand uit de top van de NWO wilde ontvoeren. Een 

telg uit de Schwartz-familie, de familie die aan de basis staat van ons huidige financiële systeem en 

daarmee ook aan de basis van de NWO. Schwartz, de rijkste bankiersfamilie van de wereld. Niemand 

weet precies waar ze allemaal inzitten, maar het is hard te maken dat ze medeaandeelhouders zijn 

van de grootste banken ter wereld. De familie begon te bankieren in de 18e eeuw en heeft sindsdien 

min of meer de wereld veroverd via het financieren van oorlogen tussen landen, het profiteren van 

die oorlogen en het witwassen van crimineel geld uit wapen-, drugs- en vrouwenhandel en wat je 

maar kan bedenken aan schimmige deals die het daglicht niet kunnen verdragen 

Het zou nog een hele klus worden om een Schwartz-telg te ontvoeren, aangezien deze mensen 

complete controlfreaks zijn en bijna niets aan het toeval overlaten. Ach, ik zou het wel zien. Elke dag 



die ik vanaf nu nog in vrijheid zou leven was mooi meegenomen. Ik bedacht me dat ik waarschijnlijk 

vanaf nu wereldberoemd zou zijn. Ik zou de annalen van de geschiedenis ingaan als de moordenaar 

van de Messias van de Global Warming-gemeenschap. Dat had ik toch maar mooi voor mekaar 

gekregen. Ik hoopte met deze acties de geschiedenis te beïnvloeden. Zoals Bram Vermeulen zong: 

een steentje verlegd in de rivier. 

Mijn toekomstperspectieven waren dan niet al te rooskleurig, ik zou in ieder geval niet als jan doedel  

in een of ander mensonterend bejaardentehuis, zonder enig noemenswaardig ideaal, aan mijn einde 

komen. In de lijn van Jack Londons woorden, geen uitdovende kaars maar een gloeiende meteoriet. 

 

De trein reed inmiddels in Duitsland, we waren Oberhausen al voorbij, toen ik op de radio van mijn 

telefoon hoorde dat mijn aanslag was gelukt. Nederland was in rep en roer. Regeringsleiders 

verdrongen elkaar om hun walging uit te spreken over deze verachtelijke daad. Hope werd de hemel 

in geprezen. Ik bedacht me dat mijn actie ook nog wel eens negatief voor mijn idealen zou kunnen 

uitpakken. Stel je voor dat Hope nu echt als een soort jezus werd beschouwd, die voor de zonden van 

ons co2-zondaars moest sterven. Het zou toch niet echt... met dat wandelende-tak-charisma van 

hem.  

De politie was er tot nu toe met open ogen ingetrapt. Ze hadden Tim opgepakt en zagen hem nog 

steeds als enige dader. Ik had hem nog eens tienduizend euro extra beloofd als hij een week zijn bek 

zou houden. Vooralsnog ging het van een leien dakje, ik had niet de indruk dat er extra werd 

gecontroleerd in de trein of op de stations. 

Rond half tien kwam ik aan in Keulen. Ik verliet de trein en huurde bij het station een Volkswagen 

Golf. Mijn valse identiteitskaart werkte perfect. Geen enkel probleem. Ik betaalde cash en ging op 

weg naar Davos. Voor de zekerheid kocht ik onderweg bij een grote wintersportketen zo goedkoop 

mogelijk een paar ski's en een skipak. Ik wilde geen argwaan wekken bij de douane over mijn 

bestemming. Ook kocht ik bij een doe-het-zelfwinkel een overall. 

Na een uur of zes rijden door winterse taferelen reed ik om vijf 's morgens Davos binnen. Mijn plan 

was me voor te doen als iemand van het schoonmaakteam. Daarvoor had ik enkele weken terug een 

pasje van het Tschuggen Grand Hotel gemaakt. 

Direct bij binnenkomst van Davos werd ik aangehouden. 'Goedemorgen, wat gaat u doen mijnheer', 

vroeg een vriendelijk kijkende politieman. 'Ik ga naar mijn werk in het Tschuggen hotel mijnheer', 

antwoordde ik in mijn beste steenkool Duits. Ik hoopte dat hij mij voor een of andere schoonmaak-

Pool aanzag. 'Mogen wij uw auto even doorkijken en kunt u aantonen dat u daadwerkelijk in het 

Tschuggen hotel werkt?', vroeg de politieman. 'Natuurlijk, ga uw gang.' Ik zocht mijn hotelpasje, 

stapte uit de auto en liet het zien. Intussen vonden de agenten alleen skispullen en een overall. Mijn 

andere belangrijke spullen had ik zo goed en zo kwaad als het ging van tevoren in mijn onderbroek 

gestopt. De agent zou met een oplettende blik de nieuwe Ron Jeremy hebben kunnen ontdekken, 

maar op dit onzalige uur waren ze niet al te scherp.  

'Prima, gaat u maar verder meneer en werk ze.' 'Bedankt en gutentag.' 



Ik was Davos binnengekomen. Nu het hotel nog. Ik parkeerde vlakbij de dienstingang, trok de overall 

aan, zette een petje op, nam een deel van de autokrik mee, een touw en het verdovingsmiddel 

propofol, dat ik enkele weken terug via internet had besteld. 

Ik wachtte tot ik iemand van het personeel zag en liep met hem mee naar binnen. De man liet zijn 

pasje zien aan een bewaker, ongeveer hetzelfde wat ik had qua kleur en grootte; mijn informatie 

klopte als een bus. Ik liet het mijne zien en kon doorlopen.  

Het had me veel moeite gekost het kamernummer te achterhalen van Jakob Schwartz, jongste telg 

en lievelingetje van de familie; ze zouden er alles voor over hebben hem terug te krijgen. Via een 

hacker, die ik op een internetforum had leren kennen, was ik aan mijn informatie gekomen. 

'Nieuwe collega?', vroeg een niet onaantrekkelijke vrouw met, zo te zien, een paar enorme borsten, 

iets wat me normaal gesproken enorm aansprak, maar kennelijk was ik zo gefocust dat het net zo 

goed twee bloemkolen hadden kunnen zijn.  

'Jazeker, waar zijn de schoonmaakkarretjes?' 'Die mag u nu nog niet gebruiken, maar ze staan aan 

het eind van deze gang in de materiaalruimte.' 'Oké, vielen dank.' 

Zelfverzekerd liep ik naar de aangewezen ruimte, haalde er een kar uit en stapte in de dichtstbijzijnde 

lift. Gelukkig had ik op dit tijdstip niet al teveel ogen op mijn dak en was Pamela Anderson inmiddels 

uit het zicht. 

Op de hoogste verdieping was de suite van Jakob. Daar aangekomen kwam ik direct in contact met 

een bewaker van het hotel. 'Wat doet u hier, er is mij niets over uw komst verteld.' 'Dat is vreemd', 

reageerde ik, 'ik moet schoonmaken, maar laat me even bellen met mijn chef, dan kan die het u 

uitleggen.'  

Ik deed of ik een telefoon pakte maar haalde in een snelle beweging het deel van de autokrik 

tevoorschijn, waarmee ik de bewaker een enorme knal voor zijn kop verkocht. Hij ging in één keer 

gestrekt. 

Ik sleepte hem naar suite nummer 1, klopte een paar keer op de deur en gek genoeg deed Jakob met 

een slaperige kop vrijwel direct open; waarschijnlijk dacht hij dat de bewaker hem wat te zeggen had. 

Ik duwde hem naar binnen, pakte hem om zijn nek en drukte een doek met het verdovingsmiddel op 

zijn mond. Gelukkig was ik fysiek een stuk sterker en groter dan deze boekenwurm en had ik hem 

daarom in no time knock-out. 

Daarna tapete ik de mond van de bewaker en die van Schwartz dicht en bond ze zo vast dat ze geen 

kant op konden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. 

'De waarheid is, zoals jij en ik weten, dat er financiële elementen zijn die de overheid in hun macht 

hebben sinds de dagen van Andrew Jackson.'   

Franklin D. Roosevelt. 

 



Ik moest met hem weg zien te komen uit dit hotel, maar hoe. Dit gebouw was een van de best 

bewaakte hotels van Davos, dat ten tijde van het Economic Forum extra goed werd bewaakt. Nu 

kwam het erop aan. Op de kamer legde ik Schwartz zo goed en zo kwaad als het ging onderop het 

schoonmaakkarretje en bedekte hem met dekens en vuilniszakken. Nu het belangrijkste: even lekker 

schijten. Mijn eigen drek moest de beveiliging overtuigen dat ze mij maar beter niet al te goed 

moesten controleren. Ik had al twee dagen niet gepoept, dus het ging vrij vlot. Ik smeerde een deken 

in met mijn eigen stront en deed hetzelfde met enkele onderbroeken van Schwartz. 

Op hoop van zegen liep ik met mijn vracht de gang op. Ik pakte de gewone lift, waar even later 

enkele mensen bijna kotsend uitliepen.  

Beneden aangekomen, liep ik naar de dienstuitgang in een uithoek van het hotel, waar bewaking 

stond. 'Doe die deur voor me open', sprak ik in mijn beste Duits.' 'Gatverdamme, wat een gore 

mannetjes. Zakken met geld en veel macht maar ze schijten net als jij en ik.' 

'Stoppen, wat ga je doen?' 'Wat ik ga doen? Ik ga de stront van die belangrijke mannetjes naar buiten 

brengen en weggooien. Het is maar zuipen en vreten en dan alles eronder schijten. En wie kan het 

weer opruimen? Hier, moet je ruiken.'  

'Wegwezen met die onderbroek, smeerlap. Nou, opschieten dan, loop door man, die lucht is niet te 

harden.' 

Ik was buiten. Nu zo snel mogelijk naar mijn Golfje. Ik had hem op een onopvallende plek geparkeerd 

maar helaas was er toch aardig wat leven op het terrein. Gewoon net doen of er niets aan de hand is 

werkt meestal het beste, dus ik gooide de kofferbak open en pleurde Schwartz zo snel mogelijk 

achterin. Overall uit en wegwezen. Nu maar hopen dat ik niet nog eens werd aangehouden bij het 

verlaten van Davos. Het was hier een komen en gaan van bewaking en politie. Gelukkig, alles liep 

gesmeerd en ongestoord kon ik richting Italië rijden.  

Mijn einddoel was Brezice in Slovenië van waaruit ik de rest van mijn plan ten uitvoer zou brengen.  

Na een uurtje of acht rijden kwam ik rond zeven uur 's morgens op mijn bestemming aan. Een paar 

weken eerder had ik tien kilometer buiten Brezice een huis - eigenlijk meer een boerderijtje - 

gehuurd voor een aantal maanden. Het lag op een zeer afgelegen plek. Slovenië leek me een goede 

plek om iemand te gijzelen. Een land waar nog van alles kan, niet zoveel regeltjes zijn en waar de 

mensen niet zo gezagsgetrouw zijn. Dat gecombineerd met het feit dat ik in Brezice onopvallend de 

toerist kon uithangen. 

De eigenaar van het huis had ik verteld dat ik een boek wilde schrijven. Toen ik de sleutel bij  de 

eigenaar, een vriendelijke kerel van middelbare leeftijd, afhaalde, wenste hij me veel succes met mijn 

boek.  

In de schuur van mijn nieuwe verblijfplaats haalde ik Schwartz uit de kofferbak. Hij was al weer 

bijgekomen maar de duct tape en de touwen boden hem weinig kans tot ontsnappen of zelfs maar 

een geluid te maken. 

'Zo pik, dit wordt voor de komende tijd je nieuwe verblijfplaats.'  Waarschijnlijk ook zijn laatste, maar 

je moet iemand een beetje hoop geven, anders kan hij rare dingen doen. 



In het boerderijtje zat een kleine wijnkelder, die prima geschikt was voor mijn gijzelaar. 

De kelder was zo goed als leeg. Ik legde er een matras in, bracht Schwartz er naar toe en liet hem 

met touw en duct tape nog even aan zijn lot over. Ik deed de deur van de kelder op slot en vertrok 

naar Brezice, waar ik bij een plaatselijke supermarkt inkopen deed. Bij de bouwmarkt kocht ik 

gereedschap en bij een elektronicazaak twee tv 's, een verdeler en een schotelantenne. 

Op de boerderij haalde ik Schwartz uit zijn lastige positie en gaf eten en drinken. Ik installeerde de 

schotelantenne en een van de tv's plaatste ik bij Schwartz in de kelder. Bij de bouwmarkt had ik 

materiaal gekocht om Schwartz vast te maken aan de muur. Na wat tegenstribbelen en kleine 

mishandelingen had ik hem vast aan de muur. 

 

Ik ging terug naar Brezice, waar ik een internetverbinding zocht. Dat viel nog niet mee, maar 

uiteindelijk lukte het in een jeugdhotel. Ik was uiteraard benieuwd wat er over mij werd geschreven 

op internet, in het nieuws, in de kranten en op tv. In Nederland werd over niets anders gepraat dan 

de dood van John Hope. In de VS waren ze ook aardig over de zeik. De eerste tekenen van het 

mythologiseren van Hope werden zichtbaar; enkele journalisten waren er heilig van overtuigd dat 

Hope zijn leven had gegeven voor moeder aarde. De verdachte van deze misdaad was een verwarde 

man wiens identiteit nog niet was vastgesteld. De verdachte werkte niet mee aan het onderzoek en 

deed zijn mond niet open... perfect dus. Wel circuleerden er geruchten over twee schoten die te 

horen zouden zijn op beeldopnamen van journalisten, die aanwezig waren bij de speech van John 

Hope. De recherche zou een geluidsanalyse maken.  

 

De ontvoering van Jakob Schwartz was nog niet echt tot de wereldpers doorgedrongen. Wel vond ik 

een klein berichtje in een Zwitserse krant over een ontvoering in Davos, maar er werden geen namen 

genoemd. De Schwartz-familie had duidelijk de touwtjes in handen en kon via hun mediabedrijven de 

zaak goed uit de aandacht houden.  

Ik reed naar Triëst in Italië, waar ik in een internetcafé via een nieuw hotmailadres een bericht 

stuurde naar een van de banken van de Schwartz-familie. Door naar Triëst te rijden hoopte ik een 

dwaalspoor te creëren want ze zouden ongetwijfeld het IP-adres achterhalen. 

In mijn mail maakte ik duidelijk dat ik hun lievelingetje had ontvoerd en dat het slecht met hem zou 

aflopen als ze niet aan mijn eisen zouden voldoen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 14. 

'Als je achter de schermen kijkt dan kom je er achter dat de wereld door heel andere mensen wordt 

bestuurd dan je had voorgesteld.'     Benjamin Disraëli. 

 

Mijn eerste eis was dat een lid van de Schwartz-familie een manifest van mij zou voorlezen, live 

uitgezonden op alle grote tv-stations van onze Westerse wereld. Ook moesten ze mijn punten stuk 

voor stuk bevestigen. Een soort schuldbekentenis. Een groot door mij geschreven artikel, op de 

voorpagina van alle grote Westerse kranten was mijn tweede eis. 

 

Londen, City, Schwartz hoofdkwartier. 

'De ontvoerder heeft contact opgenomen', sprak het hoofd beveiliging van de Schwartz-firma. 

Enkele broers en neven van Jakob Schwartz zaten gespannen te wachten. 'Is het puur en alleen om 

geld te doen?' vroeg een neef. 'Nee, helaas het lijkt zo'n ideologische complotfanaat te zijn.' 'Shit, 

dan is Jakob zwaar de lul. Die gasten hebben aardig goed in de gaten waar wij mee bezig zijn en ze 

zijn denk ik ook niet echt gevoelig voor geld.Hoe dan ook, we zetten alles op alles. Die klootzak gaat 

er aan. We zullen de wereld duidelijk maken dat er met ons niet te fucken valt.' 

 

Nu was het afwachten geblazen. Jakob zat nog steeds vastgeketend in de kelder toen ik terug kwam. 

We spraken Engels met elkaar en ik legde uit wat ik met hem van plan was, dat alles goed zou komen 

zolang zijn familie aan mijn eisen tegemoet zou komen. Dit leek hem gerust te stellen. 

Ik bracht hem eten en drinken, gaf hem wat te lezen en leegde de strontemmer. 

Nu ik toch een van die klootzakken in mijn macht had, kon ik mijn eigen nieuwsgierigheid mooi een 

dienst bewijzen door hem te verhoren; voor bepaalde praktische doelen zou ik hem toch moeten 

martelen, dus waarom niet wat informatie uit hem peuteren, die kon ik later ongetwijfeld goed 

gebruiken. 

Toch was ik nog onzeker over mijn acties en vroeg me af of ik niet een enorme blunder beging. 

Misschien waren dit wel vredelievende mensen die aan niets anders schuldig waren dan een zeer 

goed aangeboren zakeninstinct. Misschien waren de verhalen over de Schwartz-familie niets meer 

dan kwaadsprekerij van een stelletje jaloerse antisemieten. 

Ik bedacht me dat er nu geen tijd meer was voor twijfels. Daarvoor was ik al te ver gegaan en 

gekomen. Ik besloot dat ik er honderd procent voor zou gaan. Dit was mijn lot en dit was mijn doel. 

Alleen de dood zou me nog stoppen. 



Ik ging opnieuw op zoek naar een internetcafé, ditmaal in Ljubljana. Ik had beet, de Schwartz-familie 

had mijn mail beantwoord. Ze vroegen of ik Jakob zo goed mogelijk wilde behandelen en schreven 

dat ze mijn manifest wilden zien, voordat mijn eisen werden ingewilligd. Ook boden ze mij enkele 

miljoenen en probeerden hun machtspositie anders voor te stellen. Ze waren helemaal niet zo 

machtig als ik dacht en konden de media niet zomaar even naar hun hand zetten. Verder probeerden 

ze me er van te overtuigen dat ik was verblind door alle leugens, die over de Schwartz-familie op 

internet staan. 

Het was nu nog niet te laat... en meer van dat al. 

Ik stuurde hun mijn manifest en waarschuwde nog maar even dat ze niet met mij moesten gaan 

kloten. Anders kregen ze een paar vingers en andere lichaamsdelen van hun lieve jongste telgje 

opgestuurd. 

 

Eerst reed ik naar Udinese, waar ik mijn huurauto inleverde. Per trein ging ik vervolgens naar Zagreb, 

waar ik bij een tweedehands autozaak voor vierduizend euro een Volkswagen Transporter kocht. 

Op de boerderij vond ik Jakob in een diepe slaap. Ik wekte hem. Hij was over de eerste schok heen en 

had aardig wat praatjes. Jakob Schwartz was een iel mannetje van middelbare leeftijd. Haartjes altijd 

perfect, behalve nu dan, mooie pakken, gouden bril en een arrogante uitstraling, die hij zelfs nu nog 

niet kwijt was. Zijn zakelijke instinct leek hem te vertellen dat hij misschien wel in een penibele 

situatie zat, maar dat hij nog aardig wat onderhandelingskansen had. 

'We weten allebei dat ik levend meer waard ben dan dood', begon Jakob. 'Laten we daarom niet net 

doen of ik bang voor jou moet zijn en dat het er niet best voor me uitziet.'  

'Mijn familie zal alles voor me doen en je weet zelf net zo goed als ik dat je zielige leventje er opzit als 

je mij ook maar iets aandoet.' 

Ik begon mijn overwicht te verliezen.  Dit was een keiharde zakenman die zich niet snel van de wijs 

liet brengen, die wist wat er te koop was in de wereld. 

Het beetje sympathie dat ik voor hem had verdween snel. Wilde ik mijn doel bereiken, dan moest ik 

zien dat ik hem zo snel mogelijk in een shocktoestand kreeg. 

Daarvoor moest ik eerst mijzelf opfokken, Jakob niet meer als mens zien maar als een middel om 

mijn doel te bereiken. 

 

Vuile arrogante klootzak, met een zilveren lepel in zijn mond geboren, waarschijnlijk nooit 

tegenslagen gehad in zijn leven. Moet je hem daar nu zien zitten met dat vileine, vuile lachje op zijn 

gezicht. Ik schopte hem overeind en liet hem plaatsnemen op een stoel, waar ik hem met touwen op 

vastmaakte. Ik haalde mijn pistool tevoorschijn en ging achter hem staan. 

'Waarom heeft u mij eigenlijk ontvoerd en wat bent u met dat wapen van plan?!' 



'Je bent er toch van op de hoogte dat jouw familie aan de basis van de NWO staat?', vroeg ik hem. 

'NWO, dat zijn toch complottheorieën, wat heb ik daar mee te maken!'  

'Jij bent toch een Schwartz?', snauwde ik. 'Jazeker... maar wat heeft dat met de NWO te maken.'  

Zo ging het nog een poosje door. Welles-nietes-spelletjes. Ik was eigenlijk van plan hem op korte 

termijn te doden maar ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik wilde proberen of ik achter geheime 

informatie van de Schwartz-familie kon komen.  

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15. 

'We staan op het punt van een wereldwijde transformatie. We hebben daar alleen nog de juiste 

grote crisis voor nodig, waardoor alle naties de nieuwe wereldorde zullen aanvaarden.' 

David Rockefeller. 

 

'Wat ga je doen?', vroeg Schwartz.  'Ik ga je martelen, tenminste, als je geen antwoord geeft op mijn 

vragen.' Lichtelijk vertwijfeld keek hij mij aan, zich waarschijnlijk afvragend of ik wel de ballen had om 

hem echt te martelen.  

Bam... met een keiharde vuistslag brak ik zijn neus. Er kwam een hartgrondig gvd uit zijn mond. 

'Klootzak... hier zal je voor boeten!'  

Ik druppelde verdovingsmiddel op een doek en duwde die op zijn mond en neus. Niet te veel, hij 

mocht maar even buiten westen zijn. Ik tapete zijn handen op zo'n manier tussen de spijlen van een 

stoel vast dat ik vrij spel met zijn vingers had. Toen hij weer bijkwam pakte ik een ijzerknipper, die ik 

had gekocht in Brezice, en knipte zonder iets te zeggen zijn pink af. Schwartz gilde en raakte in een 

shock. Om hem even bij te laten komen gaf ik een staaltje waterboarding Guantanomo Bay-style ten 

beste. 

'Gore klootzak, wat jullie complotfreaks nooit hebben gesnapt is dat alle NWO-plannen alleen maar 

het beste met de mensheid voor hadden. Wij weten al duizenden jaren wat het doel en de zin van 

het leven is.' 

'Als je mij laat gaan, zorg ik ervoor dat je in no time honderd miljoen in handen hebt. Laat me nou 

maar gaan, je weet zelf ook wel dat dit verkeerd voor je afloopt. Maak het nou niet erger dan het al 

is.' 



Ik knipte de ringvinger van zijn linkerhand af en schroeide de wond dicht met een soldeerbout. Zo zie 

je maar dat je van films nog heel wat kan leren. Ik had deze technieken afgekeken van Denzel 

Washington uit de film 'Man on fire', waarin hij ze toepast op een ontvoerder van een klein meisje. 

Schwartz junior kwam weer wat bij zijn positieven. 'Oké, geen fuck-you-gebaren meer voor jou, we 

gaan verder met de middelvinger. Geen gevinger meer in lekkere natte poesjes voor meneer 

Schwartz. Geen geruk meer aan je pielemoos. Geen fingersnaps, geen vredestekens, geen 

bestellingen zonder woorden, geen typediploma's maar wél handsfree bellen. Oké, daar gaan we 

dan, het middelvingertje.' 'Neee, stop!' 

'Als je het dan gvd zo graag wilt weten, prima, je gaat er toch aan klootzak. Je bent een dead man 

walking. We zullen je hele familie uitmoorden en je familieleden die al dood zijn, opgraven en hun 

botten verpulveren en zorgen dat niemand ooit van die shitfamilie van je gehoord  heeft. Het zal zijn 

of jullie nooit hebben bestaan.' 

'Oké Schwartz, take it easy. Vertel maar eens rustig hoe het allemaal in elkaar zit en hou je een 

beetje koest want anders knip ik je eikel d'r  af.' 

Eindelijk gaf Jakob Schwartz toe. 'Oké dan, jij je zin klootzak. Het gaat je bevattingsvermogen toch te 

boven.' 

'Het zit zo', begon Schwartz 'op onze achttiende verjaardag worden we ingewijd in geheimen die al 

duizenden jaren bestaan en waar maar zeer weinig mensen op deze aardkloot weet van hebben. Er 

zijn wel mensen die er iets van begrijpen maar niet het grote plaatje zien. 

De grote religies van deze wereld hebben ongeveer een idee, hebben ergens een klokje horen luiden 

maar weten niet waar de klepel hangt. 

De oorsprong van intelligent leven op aarde is afkomstig van een buitenaardse levensvorm die enkele 

duizenden jaren terug op aarde kwam en aapachtigen genetisch manipuleerde (het christelijke 

Ichthus symbool is een verwijzing naar het dubbele helix symbool van DNA). De mens is een aap met 

genetisch materiaal van deze buitenaardse levensvorm. De mens werd eerst als slaaf gebruikt door 

deze levensvorm maar de mensheid wist zich met hulp van enkele afvallige 'aliens' te bevrijden van 

haar ketens. De aliens verloren hun interesse in de aarde en vertrokken naar elders. Wij zijn dus de 

kinderen van vaders of scheppers die geen interesse meer in ons hebben. Deze alien connection 

vormt de basis voor veel van onze religieuze verhalen. Denk bijvoorbeeld aan het paradijsverhaal uit 

de Bijbel. Waar Adam en Eva niet mogen eten van bepaalde vruchten omdat die staan voor kennis 

over goed en kwaad en het geheim van het eeuwige leven. De hof van Eden was eigenlijk een soort 

concentratiekamp waaruit de mensheid heeft kunnen ontsnappen. 

De aliens wilden zogezegd een aap niet leren klimmen en beseften heel goed dat deze kennis hun 

machtspositie in gevaar zou brengen. De mens zou dan vanuit haar natuurlijke staat opklimmen naar 

een goddelijke staat. 

De mensen zagen de aliens als goden en vereerden hen, waarmee de eerste religies ontstonden. 

Enkele zeer intelligente ex-slaven die zeer nauwe banden hadden met de afvallige aliens 

ontwikkelden zich tot de eerste elite onder de mensen. Zij spiegelden zich aan de aliens en waren op 



de hoogte van het geheim van het leven. In Genesis 6 vind je verwijzingen naar vermenging van de 

aliens met de mensen. 

Het geheim van het leven is de kringloop van schepping en vernietiging. Bijna alle mensen geloven op 

hun eigen manier in zonde. In goed en slecht. Goed en slecht bestaan niet. Zonde bestaat niet. Als je 

als mens de ketens van goed en slecht denken van je hebt afgegooid, ligt de wereld voor je open. Het 

draait allemaal om scheppen en vernietigen. Jij denkt dat wij slecht zijn omdat we oorlogen 

financieren waarbij miljoenen mensen omkomen. Als ik je nu eens vertel dat oorlog en de dood van 

miljoenen mensen de basis vormt van de meest creatieve momenten van de mensheid. De basis van 

de evolutie van de mens. Oorlog zet de mensheid op een hoger plan.  

Het klinkt je misschien gek in de oren, maar bedenk maar eens wat de mens zou zijn zonder oorlog. 

We zouden waarschijnlijk nu nog in een plaggen hut wonen. 

Het doel van de mens is zelf God te worden. Zelf werelden en universa scheppen. 

Om een oprecht doel te bereiken is het soms nodig om te moorden. Moord vanuit een universeel 

belang. Waar gehakt wordt vallen spaanders, geen omelet zonder gebroken eieren, dat idee. 

Onze denkwijze kun je vergelijken met die van het Zen Bhoeddisme dat door de Japanners werd 

gepredikt voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn als mens niet verantwoordelijk voor de 

dood van anderen maar zijn slechts onbewuste spelers in een serie universele gebeurtenissen. Jij 

doodt niet iemand met een mes maar de vermoorde persoon stortte zich op dat mes. Het moest zo 

zijn. 

Gelovige mensen zullen ons typeren als Satanisten, niet dat wij daadwerkelijk geloven in een soort 

duister goddelijk figuur maar het idee dat gelovige mensen bij de Satan hebben komt aardig overeen 

met onze levens filosofie.  Satan is de tegenkracht van God. De vernietigende kracht tegenover de 

scheppende kracht. Satan is het geheel van mensen dat in opstand komt tegen God de schepper van 

deze aarde. Wij zijn een kracht die chaos creëert tegenover de ordening van God. Wij willen zelf God 

worden. Wij als elite hebben een plan ontwikkeld dat moet leiden tot de eerste Godmens. Die 

Godmens zal uiteindelijk een afstammeling van de huidige elite zijn. 

Het grote doel van dit heelal, van het leven dat we kennen, is eenheid. De materiële wereld bestaat 

uit atomen en moleculen die maar één doel hebben en dat is eenwording, een terugkeer naar de 

staat van voor de oerknal, toen alle materie nog één was. Wij worden als materiële wezens 

onbewust beïnvloed om eenheid te zoeken door de atomen en moleculen waaruit we bestaan. Die 

eenheid is het goddelijke dat wij ervaren. Dat zie je terug in de betekenis van religie 'samenbinden'. 

Wij, de zogenaamde Satanisten, willen breken met de ketens van het materialisme en het 

natuurlijke.' 

 

'Wacht even', onderbrak ik hem. Ik verzorgde Jacobs vingerstompjes die flink waren gaan bloeden en 

bond ze af met pleisters en verband. 'Ga verder.' 

Jakob pakte zijn verhaal weer op. 'In den beginne was het woord en het woord was God, staat er in 

het bijbelboek Johannes. Het woord, of taal, is een buitenaards virus dat ons heeft besmet. Door het 



woord is de mens uit zijn natuurlijke staat opgeklommen naar een intelligente levensvorm. Het 

woord vormde de basis van de macht van het goddelijke. 

Daarmee is alle ellende begonnen maar de komst van het woord en het schrift was tevens de 

bevrijding van de mensheid. Tenminste als je Satanist bent.  

Het meest cynische is dus dat God Satan is en Satan eigenlijk God. De God die wij kennen uit de 

wereldreligies is een God die eenheid zoekt en daarom de wereld wil vernietigen. Terwijl wij 

verdeeldheid zaaien en verdeeldheid zoeken en het ego vereren. Wij willen God van de troon stoten 

en zelf God worden. Een nobel doel voor ieder zichzelf respecterend mens.' 

'Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn onze grootste vijanden en daarom zijn we geïnfiltreerd in 

groeperingen die dergelijke doelen nastreven. Eeuwenlang hadden onze families de absolute macht 

in handen maar tegen het einde van de 18e eeuw ontstond er een beweging die voor begrippen als 

vrijheid, gelijkheid en broederschap ging strijden. Onze voorouders, die feodale heersers waren, 

maakten daarop plannen om zo goed mogelijk uit deze strijd te komen. De herverdeling van de 

macht en de vrijheidsdrang van de burger leek onvermijdelijk. Daarom kwamen we uiteindelijk op de 

proppen met het begrip democratie. Dat systeem kwam en komt hier op neer dat de burger het idee 

krijgt dat hij nog wat in de melk te brokkelen heeft. Maar eigenlijk worden ze op een zeer subtiele 

manier nog steeds door dezelfde mensen als slaven gebruikt, zonder dat ze het zelf in de gaten 

hebben. 

Helaas waren het vooral onze eeuwige aardsvijanden, de Joden, die ons dwars zaten met hun 

communistische pamfletten en atheïstische praatjes.' 

'Ha, die is goed, jullie zijn zelf toch ook Joden', diende ik hem van repliek.  

'Ik ben net zomin Jood als jij dat bent. Tenminste, daar ga ik vanuit. Onze familie heeft weinig of niets 

met het volk Israël te maken. Onze wortels liggen in Kazachstan, waar eeuwen terug een koning was 

die zich bekeerde tot het Jodendom. Wij zijn afstammelingen van de Ashkanazi maar door de 

eeuwen heen is ook daar weinig van over gebleven. We trouwen met personen uit andere machtige 

families en dat hoeven echt geen Joden te zijn. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van onze 

Ashkanazi-roots omdat we daardoor als uitzondering wel met rente mochten bankieren. Dat was 

voor christenen verboden, maar daardoor konden wij qua kennis wel een voorsprong opbouwen op 

financieel gebied. 

Het zionisme is een systeem dat misbruikt wordt voor westerse imperialistische doeleinden en het 

zionisme is daardoor niets meer en niets minder dan een verlengstuk van westerse economische en 

geo-politieke doelstellingen. Israël gebruiken wij als speelbal om onze doelen te bewerkstelligen in 

het Midden-Oosten en Centraal Azië.' 

 

'Eeuwenlang hebben wij de mensen kunnen knechten met religie, maar die tactiek kwam steeds 

meer onder druk te staan. Naast democratie bedachten we daarom een afgeleide van het 

communisme, het socialisme, dat we gebruikten om de mensen afhankelijk te maken van de staat. 

Het Joodse communisme en de islam werden echter een steeds groter gevaar voor ons. De eerste 

communisten waren Joden die het zat waren dat ze niets in te brengen hadden, gediscrimineerd 



werden en als schrale troost de kruimels van de tafels van de rijke industriëlen mochten eten. Het 

eerste communisme was een grote politieke machtsfactor die we daarom zo snel mogelijk moesten 

indammen.   

Het christendom gebruiken wij al eeuwenlang om mensen onder de duim te houden. Voor ons is het 

de beste religie om de wereld te veroveren. Hebben we het niet meer nodig, dan zullen we het 

christendom vernietigen. Maar eerst hebben wij het gebruikt om het communisme te vernietigen en 

zullen wij het gebruiken om de Islam te vernietigen.' 

'Wij gebruiken vooral religie, de media, het economische stelsel en het bankwezen om onze doelen 

te bereiken. Wij kennen de mensheid door en door en weten alles van de psychologie van de mens. 

We zijn al van erg ver gekomen met onze plannen en staan nu op een keerpunt in de geschiedenis, 

waar we zullen zien welke God er wint. Gaat de schepper van dit heelal winnen of gaat een van zijn 

schepsels Hem van de troon stoten? Ik gok erop dat wij gaan winnen.' 

'We zijn momenteel bezig een breakaway society te creëren. Een ras van Übermenschen die een 

geestelijke, lichamelijke en technologische voorsprong hebben. Uiteindelijk willen wij onze 

scheppers, naar wiens beeld we zijn geschapen, achterna.' 

 

'Mijn familie stamt af, samen met andere machtige families, van een groep die voortkomt uit de 

Babylonische/Egyptische zonaanbidders. Deze groep wist gaandeweg meer macht te verwerven en 

vond zijn weg naar het Romeinse rijk. Onze grootste machtsfactor is het verdraaien van feiten en de 

geschiedenis. Op die manier houden wij mensen dom en houden wij macht over mensen. We zijn in 

oorlog met de psyche en het verstand van de mens.    

Eeuwenlang was de katholieke kerk onze voornaamste machtsbasis. In de loop der tijd kwamen daar 

de banken bij. Kwamen er in de samenleving tegenbewegingen die onze machtsbasis bedreigden, 

dan infiltreerden we die en namen ze over. Dat is ook gebeurd met onder meer het protestantisme, 

dat zogenaamd een vijand was. Wij hebben Willem van Oranje gefinancierd toen hij de Engelse troon 

overnam. Tijdens de opkomst van het atheïsme steunden wij de Illuminatie en later het socialisme en 

het communisme. 

Je kunt ons herkennen aan onze Egyptische symbolen. Deze symbolen, onder meer obelisken, zie je 

terug in ons religieus centrum, het Vaticaan, ons financieel centrum in Londen en ons militair 

centrum in Washington.' 

 

'Wie zijn verantwoordelijk voor de aanslagen op 11 september 2001 en wat was het doel van die 

aanslagen' vroeg ik Jakob. 

'Wij, dat wil zeggen de mensen achter de NWO, zijn verantwoordelijk voor die aanslagen. Om onze 

doelen te bereiken moeten nu eenmaal offers gebracht worden. 11 september was een offer aan de 

NWO. Het klinkt misschien raar maar die drieduizend doden zullen voor de toekomst miljoenen 

slachtoffers van oorlogen voorkomen.' 



'Helaas gaat dat niet op'', zei ik, 'in Irak en Afghanistan zijn al meer dan een miljoen mensen indirect 

slachtoffer geworden van die aanslagen.' 

'Dat is waar maar wij maken ook fouten. Wij hadden verwacht dat het allemaal sneller zou gaan en 

soepeler zou verlopen. Helaas hebben we daar wat te makkelijk over gedacht.  

Toch zijn onze doelen bereikt. We zijn heer en meester in de regio en de plaatselijke machthebbers 

zijn tot op het bot verdeeld en daar profiteren wij weer van. Wij bekijken dergelijke ondernemingen 

op de lange termijn. Ik ben ervan overtuigd dat over honderd jaar Centraal Azië en het Midden-

Oosten ook zijn 'verwesterd'. Uiteindelijk zullen we over de hele wereld heersen. Soms doen we een 

stapje terug, om vervolgens weer twee stappen vooruit te zetten.' 

 

'Nou, dat was het ongeveer. Ben je nu tevreden? Dit is toch een natte droom voor iedere 

complotfanaat... of niet dan?' 

Zijn verhaal klonk wel erg overtuigend en paste precies in mijn straatje. Eerlijk gezegd was ik het op 

sommige punten ook nog wel met hem eens. Misschien wilde hij me naar de mond praten en was dit 

slag mensen getraind om een verhaaltje af te steken voor als ze in een situatie als deze terecht 

zouden komen. 

Weer sloeg de twijfel toe, maar twijfelen had nu geen zin meer. Ik reed dan misschien linea recta 

richting de afgrond, maar voor mij was dat ook nog de enige uitweg. Achterom kijken had geen zin 

meer. Ik besefte dat ik nu qua geloof niet veel onderdeed voor de meest waanzinnige 

moslimfundamentalist. 

 

'Wat gaat er nu met mij gebeuren', vroeg Jacob. 'Heb je al contact met mijn familie en wat wil je nu 

eigenlijk bereiken?' 

Zonder te antwoorden duwde ik Jakob van zijn stoel en maakte hem weer met de ketting vast aan de 

muur. 

 

 

Hoofdstuk 16. 

 

'Ik ben een ongelukkige man. Ik heb vrijwillig mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie wordt 

gecontroleerd door een systeem van krediet. De groei van onze natie en al onze activiteiten zijn in de 

handen van een kleine groep mannen. We zijn een van de slechts geregeerde, meest gecontroleerde 

en gedomineerde overheden in de beschaafde wereld. Niet langer een regering met een vrije 

mening, overtuiging en de steun van de meerderheid van de stemmen maar een regering die wordt 

beïnvloed en onderdrukt door een kleine groep van dominante mannen.'   

    



President Woodrow Wilson. 

 

Londen, City/Schwartz-hoofdkwartier 

'Heb je dat manifest van die klootzak gelezen? Hoe weet hij dat allemaal? Onze mediabedrijven 

hebben er toch alles aan gedaan deze informatie achter te houden voor het grote publiek?' 'De 

uitvinding van het internet heeft ons geen goed gedaan, mijnheer. Veel van wat hij zegt over ons en 

de NWO klopt als een bus.' 

'En hij wil dat iemand van ons dit live gaat voorlezen op tv. Never nooit niet. We moeten zorgen dat 

we die schijthond zo snel mogelijk vinden. Dit gaat helemaal verkeerd.' 

 

Ik had al drie dagen amper geslapen, de vermoeidheid begon flink toe te slaan. Ik besloot eerst maar 

eens goed uit te rusten. 

De volgende morgen werd ik wakker door de tractor van de buurman die op zijn land bezig was. Het 

was tien uur. Ik had twaalf uur geslapen.  

De twijfel sloeg weer toe; waar was ik aan begonnen en wat was er van mij geworden, dat ik nu ook 

al mensen ging martelen. Ik had die man, die een vrouw en kinderen had, twee vingers afgeknipt. 

Oké, hij kon ze beter missen dan een werkman maar het was toch gruwelijk. Zijn vrouw en kinderen 

zouden nu wel aan de rand zitten. Wat had ik gedaan. Ook begon ik spijt te krijgen van de moord op 

John Hope. Toch een vader van vier kinderen. Echter wel iemand die zich willens en wetens had 

aangesloten bij een criminele organisatie. Als het dan misgaat moet je ook niet zeuren. Door alle 

verkeerde beslissingen in zijn leven was deze kogel op zijn pad gekomen. Ik zou mezelf meer in de lijn 

van Anton Chigurh, de huurmoordenaar uit 'No Country for Old Men' moeten zien. De kogel en ik 

hadden al die jaren een reis gemaakt om uiteindelijk bij Hope in Amsterdam uit te komen. Alles staat 

met elkaar in verbinding en dit was de voorlopige uitkomst van de keuzes die ik, Hope en Jakob 

hadden gemaakt. Ik was hun lot en zij waren mijn lot. 

 

Ik ging van bed en gaf Jakob eten en drinken. Zijn wonden zagen er wat ontstoken uit maar dat kon 

me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik was hier niet schuldig aan. De familie van deze man was indirect 

verantwoordelijk voor miljoenen doden, waarom zou ik me schuldig voelen over een dode Schwartz 

of Hope? 

Jakob had al aardig minder praatjes. Hij vroeg of hij papier mocht om een brief te schrijven naar zijn 

vrouw en kinderen.  

'Geen probleem.' Ik gaf hem pen en papier. 'Je hebt twintig minuten.' Een half uur later gaf hij mij 

snikkend het stuk papier en de pen terug. 

Ik liep de boerderij uit, groette mijn buurman op zijn voertuig en reed richting een internetcafé in 

Maribor. 



De Schwartz familie wilde mijn manifest niet live voorlezen op tv. Ik had eigenlijk ook niet anders 

verwacht. Het zou een vorm van zelfmoord zijn voor hen en een enorme aanslag op de NWO. Ze 

boden mij nog wel vijftig miljoen meer, maar stelden dat ze verder niet aan mijn eisen wilden 

voldoen. Hier had ik al rekening mee gehouden. Ik stopte de afgeknipte vingers van Jakob in plastic 

en in een luchtkussenenvelop stuurde ik ze naar de Schwartz-firma. 

In mijn mail waarschuwde ik hen dat het verkeerd ging aflopen voor Jakob en dat ik hem op een 

gruwelijke manier zou doodmartelen als ze niet naar mij zouden luisteren. 

 

De zwerver uit Amsterdam hield nog steeds zijn kaken stijf op elkaar. Hope zou een staatsbegrafenis 

krijgen en alle groten der aarde zouden aanwezig zijn.  

De Global Warmingbeweging had nu de wind nog mee, maar daar zou snel verandering in komen. 

Ook was het nu wat meer tot de media doorgedrongen dat er een belangrijk persoon was ontvoerd 

tijdens het Global Economic Forum in Davos. De politie wilde verder geen uitspraken doen over de 

zaak. Het bleef bij korte berichten. 

 

Londen, City/Schwartz-hoofdkwartier 

'We hebben het idee dat de ontvoerder zich ophoudt in de omgeving van Noord-Italië en Slovenië. 

Dat blijkt uit de IP-adressen waarvandaan hij zijn mails verstuurde. We zijn hem op het spoor. Verder 

hebben we een envelop ontvangen, op de post gedaan in Maribor, Slovenië. 

Er zaten drie vingers in. Onze medische dienst onderzoekt of het de vingers van Jakob zijn.' 

'Die vuile klootzak, ik geef je nog een dag om die hond te pakken anders ga je er zelf aan.' 

'Meneer Schwartz, we doen ons uiterste best maar we hebben met een zeer geslepen persoon te 

maken...' 

'Nog vierentwintig uur, dan moet hij hier zijn. Dood of levend.' 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. 

 

'Satan, daarentegen, is dun, ascetisch en fanatiek toegewijd aan de logica. 

Hij leest Machiavelli, Ignatius van Loyola, Marx en Hegel; hij is koud en ongenadig vanwege een 

mathematische genadeloosheid. Hij is verdoemd om dat te doen wat hem de meeste afkeer 

inboezemt: een moordenaar te worden, om het moorden uit te bannen, om lammeren te slachten 

zodat er geen lammeren meer geslacht hoeven te worden, om mensen te geselen zodat ze leren 

zichzelf niet te laten geselen, om zichzelf te ontdoen van ieder gewetensbezwaar in de naam van een 

hoger geweten en het uitlokken van haat tegen de mensheid vanwege zijn liefde voor de mens... een 

abstracte en geometrische liefde.' 

Arthur Koestler. 

 

'Wat ben je nu eigenlijk van plan?', vroeg Jakob me. 'Dat zal ik jou aan je neus hangen', antwoordde 

ik geïrriteerd. 'Nee, ik bedoel eigenlijk waarom doe je dit. Wat denk je er mee op te schieten?' 

Ik keek hem zwijgend aan en vroeg me af of hij het me nog waard was om mee in discussie te gaan. 

Jakob ging verder: 'wat gaat jouw ideologie nu doen om de wereld te verbeteren? Een mens wil 

overleven en zal daar alles voor doen. Een mens zal alleen dingen doen waar hij of zij zelf voordeel 

van heeft. Die egoïstische houding zorgt voor enorm veel ellende op deze wereld.  Oorlog om 

grondstoffen, om religie, om eer, vanwege nationalisme, omdat er te veel mensen zijn, om grond, 

om een vrouw. 



Wij willen totale controle over de wereld. Dat betekent inderdaad dat de gewone man een slaaf 

wordt. Maar het betekent ook dat er geen ellende en oorlog meer is op deze wereld. 

Dat gebrek aan vrijheid zal de gewone burger een zorg, zijn zolang hij maar goed verzorgd wordt, 

zolang er geen gebrek is aan voedsel, werk en entertainment. 

Jij denkt dat de mensen vrijheid willen, maar ze willen gewoon zekerheid.' 

 

'Als jullie je zin krijgen, is het gedaan met de mensheid', antwoordde ik. 'Er blijft slechts een 

gedrogeerd slap aftreksel over, dat niet meer voorstelt dan een opgepimpte robot.  

De vrijheid van de mens mag dan voor veel problemen zorgen, diezelfde vrijheid is wel de basis van 

de vooruitgang van diezelfde mensheid. De basis voor inspiratie, voor liefde, voor alles wat de 

moeite waard is. 

Je zegt nu wel dat al die ellende weg genomen wordt als jullie de macht overnemen, maar je vergeet 

erbij te zeggen dat jullie zelf de oorzaak zijn van tachtig procent van alle ellende op aarde. Jullie 

versterken het en maken misbruik van het instinct van de mens. 

Ik wil de wereld niet verbeteren. Ik wil dat de mensheid in al haar verscheidenheid blijft bestaan. 

Mooi, lelijk, dom, slim, slecht, goed, geil, preuts, arrogant, sympathiek, sportief, sloom, humoristisch, 

zoutloos... een schitterend schepsel.' 

 

'Wat ben jij nu eigenlijk anders dan wij', reageerde Jakob. 'Je ontvoert, martelt en weet ik wat je nog 

meer van plan bent, voor een hoger doel.  Met andere woorden, geen omelet zonder geklutste 

eieren. Je offert mensen op voor jouw idealen.' 

'Ik ben niet hetzelfde', verdedigde ik me. 'Jullie dwingen mij om dit te doen. Actie is reactie. Ik wil 

geen mensen doden, martelen of ontvoeren. Jullie dwingen mij, in naam der mensheid, dit te doen. 

Jullie zijn verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden en ik misschien straks voor een paar 

dode NWO-leden. Als je dat aan elkaar gelijk wilt stellen dan zegt dat denk ik heel veel over jou.' 

Jakob: 'zoals ik je heb uitgelegd, zonde bestaat niet. Het gaat om scheppen en vernietigen. Het een 

heeft het ander nodig. Een miljoen doden is hetzelfde als één dode. Het gaat om het resultaat. De 

geesten en energie blijven toch bestaan in dit universum. Er zijn andere dimensies, andere werelden 

waar andere beslissingen worden genomen, waar zaken anders uitpakken. Waar gebeurtenissen in 

een andere volgorde plaatsvinden. Iemand die hier wordt vermoord, leeft in een andere dimensie 

gewoon verder. Een Afrikaanse aidsbaby leeft in een andere dimensie als God in Frankrijk.' 

Bakker: 'Klinkt mooi, moet ik toegeven, maar ik denk dat deze dimensiereligie van de NWO niets 

anders is dan het goedpraten van eigen verkeerde keuzes. Het goedpraten van egoïsme, hebzucht en 

machtsmisbruik. Je lult maar lekker verder, pik. Ik ben die mooie praatjes van je zat!' Ik gooide de 

kelderdeur dicht. De laatste fase van mijn plan was aangebroken. 

 



Ik reed naar Zagreb, waar ik in een internetcafé mijn laatste mails en het nieuws bekeek. 

De Schwartz-familie ging akkoord met mijn eisen. Ze zouden mijn manifest wereldwijd voorlezen op 

31 januari en het de dag daarop in alle westerse kranten op de voorpagina plaatsen. Voor ze 

definitief akkoord gingen, wilden ze nog wel een teken van leven van Jakob.  

Op het nieuws las ik dat de Nederlandse recherche tot de conclusie was gekomen dat er twee 

schoten waren te horen op de geluidsbanden. Ook bleek de kogel waarmee John Hope was 

vermoord, niet afkomstig te zijn uit het wapen van de verdachte. 

Nederland was in rep en roer en de complottheorieën gonsden over het net. De meeste aandacht 

ging uit naar een complot waarbij de olie-industrie betrokken zou zijn.  

Maar nog niets over mijn persoontje... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. 

 

31 januari. Ik besloot samen met Jakob in de kelder de uitzending te bekijken. Acht uur 's avonds zou 

mijn manifest integraal worden voorgelezen door een lid van de Schwartz- familie. 

'Zo hebben  we samen toch nog een gezellig avondje. Wat chips, chocola, cola en ijs er bij. 



Wel lekker knus zo hé?' Als blikken konden doden... 'Zak toch lekker in de stront, vuile hond!' 'Oké 

dan, als jij per se ongezellig wilt doen.'  

De uitzending begon. Ik zapte wat in het rond en inderdaad op bijna iedere zender werd 

overgeschakeld naar Londen. 

'Geachte kijkers, we vinden het vervelend dat uw vaste programma's vanavond misschien komen te 

vervallen, maar er is een speciale uitzending ingelast. Vanavond kunt u luisteren naar David 

Schwartz, die u een bekentenis wil doen over het reilen en zeilen van de wereld waarin we leven en 

de rol die onder andere de familie Schwartz daarin speelt. Deze woorden zijn van grote betekenis 

voor uzelf en de toekomst van uw kinderen. Neem ze ter harte, denk erover na en neem uw lot in 

eigen handen. We schakelen nu live over naar Londen.' 

 

Wereldwijd was op tv een telg van de Schwartz-familie te zien, die met duidelijke tegenzin een tekst 

voorlas. 

'Goedenavond beste mensen. Mijn naam is David Schwartz en ik wil u iets vertellen over mijn familie 

en een groep mensen waar wij toe behoren, die streven naar het creëren van een Nieuwe Wereld 

Orde. U denkt misschien dat u een beetje begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Dat u via uw 

democratische stem invloed heeft op het reilen en zeilen in het land waar u woont. Maar ik moet u 

helaas uit deze droom wekken. U bent slechts een pion in een groot schaakspel waar mijn familie, 

samen met andere  invloedrijke families, het spel speelt en de regels en zetten bepaalt. Al eeuwen 

lang besodemieteren wij de zaak. Wij beïnvloeden en manipuleren alles in ons voordeel. De politiek, 

het bedrijfsleven, de media en de financiële markten. Wij streven naar een nieuwe wereldorde, 

waarbinnen wij alles voor het zeggen hebben. U zult een slaaf van ons worden. Wij willen één 

wereld, één religie en één munt. Iedereen moet gelijk behandeld worden en iedereen zal in dienst 

staan van een technocratische elite. Via de eenwording van Europa, Noord-Amerika, de Global 

Warmingbeweging, de media en vooral de financiële markten en systemen willen wij ons doel 

bereiken.  

Wij verenigen ons in organisaties als de Bilderberg Conferentie, The Council on Foreign 

 

Relations, Skull and Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society en de vrijmetselaars. Stuk voor stuk 

zijn dit organisaties waar je alleen binnen komt als je invloed en macht hebt en de beginselen van de 

Nieuwe Wereld Orde kunt onderstrepen. 

Wij staan op een keerpunt in de geschiedenis. Het is nog niet te laat. U kunt uw eigen lot nog in 

handen nemen en als u de toekomst van uzelf, de mensheid en vooral uw kinderen serieus neemt, 

komt u in opstand tegen de banken, de politici, de multinationals en al het ondemocratisch gespuis 

dat alleen maar uit is op zelfverrijking, macht en schijt heeft aan de mensheid. 

Deze technocratische elite staat voor centralisatie. Centralisering van de macht door middel van een 

politieke unie. Centralisering van het financiële stelsel door middel van één munt en centralisering 

van cultuur en ras door middel van de multiculturele samenleving. 



De basis van het systeem waarmee wij een nieuwe wereldorde tot stand willen brengen, is het 

creëren van een centrale bank, waardoor wij de macht hebben over geld en geldstromen. Via het 

fractioneel bankieren kunnen wij de geldhoeveelheid in een land vergroten of verkleinen, waardoor 

we inflatie of deflatie creëren. Als wij bijvoorbeeld de geldhoeveelheid verkleinen door minder 

leningen aan bedrijven te verstrekken, kunnen veel bedrijven in de problemen komen. Vervolgens 

kunnen wij die bedrijven weer voor een grijpstuiver overnemen. Kort samengevat spelen wij een 

financieel spel met voorkennis, waardoor wij enorm veel geld en macht vergaren. 

Wij bepalen het beleid en laten de politiek naar onze pijpen dansen. 

Wij bezitten de media en beslissen wat u wel en niet te weten komt. 

Wij schrijven de geschiedenis. 

Stel vragen aan uw politieke vertegenwoordigers, kom in actie, steun burgerinitiatieven of begin er 

zelf een. Laat u niet langer knechten. Vecht voor de toekomst van uw kinderen. 

Goedenavond.' 

'Tot zover deze speciale uitzending. Wij zullen de normale programmering nu weer hervatten.' 

 

Yes, super, ik was in de zevende hemel, het was gelukt. Het eerste deel van mijn eisen hadden ze 

vlekkeloos uitgevoerd. Ik kon bijna niet wachten om de reacties op het internet en de verschillende 

talkshows en discussieprogramma's te zien. 

'Dit gelooft toch niemand', smaalde Jakob. 'De mensen begrijpen dit niet, het is te beangstigend en 

deze informatie brengt hun veilige leventje in gevaar. Ze zullen het niet willen accepteren.' 

'Maakt me niet uit, al komt maar tien procent van de wereldbevolking in actie. Als dit verhaaltje 

maar een paar miljoen mensen aan het denken zet, dan ben ik ervan overtuigd dat het tot een 

revolutie leidt. De NWO zal niet meer klakkeloos wegkomen met zaken waar ze nu wel mee 

wegkomen en mensen zullen zich meer bewust zijn van de vieze spelletjes die er worden gespeeld.' 

 

'Blijf maar dromen. De mensen zijn, jammer genoeg voor jou, veel dommer dan je denkt. Het zijn net 

de honden van Pavlov die taken uitvoeren voor een beloning.' 

 

Londen/city, Schwartz-hoofdkwartier. 

'Als we nu niet in actie komen is onze zaak verloren. De wereld staat op z'n kop.  

We worden helemaal plat gebeld. Schwartz is met stip het meest gezochte zoekwoord op internet. 

Wat moeten we dan doen?!'  

'Een mega mediacampagne die onze naam moet herstellen. We zullen die ontvoerder helemaal 

kapot maken. We maken een nazi van hem. We geven mensen gratis wijn van onze beste landerijen. 



We gooien de antisemitismekaart op tafel en we vertellen gewoon wat er gebeurd is. We gaan de 

zielige familie uithangen die wordt gechanteerd door een beestachtige crimineel.' 

'En dat artikel, plaatsen we dat ook nog?' 'Dat zou alles kapot maken. Geen denken aan. We gokken 

het er maar op dat hij Jakob niet van het leven berooft en anders sterft hij voor de goede zaak, hoe 

erg het ook is. Niets mag ons plan in de weg staan. Zelfs geen Schwartz. 

Trouwens, is er al meer duidelijkheid over de verblijfplaats van Jakob?' 

'Ja, we kunnen met grote zekerheid zeggen dat hij in de buurt van Zagreb zit. Ons team is onderweg 

en we denken hem binnen afzienbare tijd te kunnen traceren.' 

 

Ik deed de kelderdeur op slot en reed naar Brezice. Op internet werd volop gediscussieerd over de 

uitzending. Vooral de complotsites waren overbelast en mijn broeders waren door het dolle heen. 

Het leek of hun stoutste dromen waren uitgekomen. Natuurlijk bleven ze, zoals altijd, wel sceptisch 

en vonden ze het maar vreemd dat iemand van de Schwartz-familie dergelijke uitspraken deed. Daar 

moest iets achter zitten. 

De gevestigde media wisten niet zo goed wat ze er mee aan moesten, maar de meeste talkshows 

pasten hun programmering aan om over dit onderwerp te praten. 

De Schwartz-familie stond voor het eerst in zijn geschiedenis vol in de aandacht en voor het eerst in 

de geschiedenis zou de massa weet krijgen van hun wandaden. 

Tevreden reed ik terug naar de boerderij. Morgen zou mijn artikel op de voorpagina van alle grote 

westerse kranten komen te staan. Van slapen kwam weinig terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 19. 

 

'Demoraliseer de vijand van binnenuit door verrassing, terreur, sabotage en moordaanslagen. Dit is 

de oorlog van de toekomst.' 

Adolf Hitler. 

 

's Morgens reed ik naar Zagreb om enkele internationale kranten te kopen. Gespannen liep ik op de 

rekken van een kiosk aan. Grote koppen. 'Schwartz-familie gechanteerd door ontvoerder van Jakob 

Schwartz. 

Gisteravond was de wereld in rep en roer door de uitspraken van David Schwartz in een speciale 

uitzending die wereldwijd werd uitgezonden. Nu blijken deze uitspraken te zijn gedicteerd door de 

ontvoerder van de jongste telg van de Schwartz-familie, Jakob. 

Jakob Schwartz werd vijf dagen terug ontvoerd uit een hotel in Davos tijdens het World Economic 

Forum dat daar plaats vond. De familie heeft contact met de ontvoerder gezocht en heeft daarop 

besloten de eisen van de ontvoerder in te willigen, nadat deze enkele afgehakte vingers van Jakob 

Schwartz had opgestuurd. 

De familie Schwartz wil benadrukken dat het manifest, dat in opdracht van de ontvoerder 

voorgelezen werd, niets, maar dan ook niets met de werkelijkheid te maken heeft. Het is een 

manifest van een gestoorde antisemiet, die gelooft in duistere complottheorieën, door nazi's de 

wereld ingeholpen.' 

 

Het was alsof ik een klap met een moker kreeg. De vuile klootzakken. Niet één krant had mijn artikel 

geplaatst. Ze waren vol in de aanval gegaan. 

Ik stapte een internetcafé binnen en kwam er snel achter dat het vuur op internet nog niet was 

gedoofd. Mijn plan begon scheurtjes te vertonen.  

Wel was er forse kritiek, zelfs in de gevestigde media, op de Schwartz-familie. Het leek alsof de 

andere leden van de NWO-elite afstand deden van hen. Zou de Schwartz-familie geslachtofferd 

worden om het grote geheel te redden? 

 

Teruggekomen op de boerderij bedacht ik mij wat me nu nog te doen stond. Hoe kon ik dit nog een 

goede wending geven? Ik dacht lang na. Wat moest ik nog doen om mijn doel te dienen. Ik 

realiseerde me dat een normaal leven uitgesloten was voor mij. De Schwartz-familie zou alles doen 

om me af te maken.  

De melancholie kreeg me in de greep, in gedachten trok mijn leven aan me voorbij. Mijn 

gereformeerde jeugd, het prachtige Urk waar ik mooie tijden had gekend, mijn prettig gestoorde 



familie. Mijn tot mijn spijt mislukte relaties. Ik zou willen dat het allemaal anders was gelopen. Was ik 

maar niet 'ontwaakt'. Gewoon huisje, boompje, beestje.  

Hoe zou het zijn om kinderen te hebben? Dat was toch iets wat ik had gemist in mijn leven. 

Gewoon lekker onnozel gelukkig zijn. Waarom was dat niet voor mij weggelegd? 

Toch was ik ervan overtuigd dat mijn bestaan een hoger doel had. Net als Jezus moest ik de 

mensheid dienen. Zou ik misschien een reïncarnatie van Jezus kunnen zijn? Ik vocht immers tegen 

dezelfde mensen als Hij? Had Jezus de geldwisselaars ook niet uit de tempel verjaagd en was hij 

daarom niet aan een kruis gehangen? Dat zette me aan het denken.  

Een paar honderd kilometer verderop lag de stad Dubrovnik. Een schitterend Kroatisch havenstadje 

met boven de stad een groot Christuskruis. 

Ik gaf Jakob eten en drinken en leegde zijn emmers.  

'Wat gaat er nu gebeuren, je hebt nu toch je zin?!'  

'Ik heb contact gehad met je familie en ik breng je nu naar een plek waar ze je zullen ophalen', was 

mijn antwoord.  

Ik zag een last van zijn schouders vallen. In zijn ogen verscheen een hoopvolle blik,  op zijn gezicht 

verscheen een voorzichtige glimlach. 

Ik bracht Jakob naar de schuur. In de Transporter had ik een kist getimmerd met isolatieschuim en 

een zuurstoftank. Ik legde hem uit dat ik hem naar een plek ging vervoeren waar hij zou worden 

opgehaald door vertegenwoordigers van zijn familie. 

Jakob ging in de kist liggen, deed het zuurstofmasker op en daarna sloot ik de kist. 

Om vier uur in de morgen kwam ik aan in Dubrovnik, na een rit van zeven uur. Ik opende de kist en 

drukte onmiddellijk een doek met verdovingsmiddel op zijn gezicht. 

 

Ik stond onder aan de heuvel waar het kruis van Dubrovnik hoog boven de stad en de Adriatische zee 

uittorende. Ik sleepte Jakob omhoog, knoopte een touw onder zijn oksels, gooide het touw over het 

kruis en takelde hem omhoog. Ik zette een ladder, die ik in Zagreb had gekocht, tegen het kruis en 

bond Jakob, zo goed en zo kwaad als het ging, aan het kruis vast met kleinere stukken touw. 

Nu kwam het zwaarste. Aanvankelijk was ik van plan Jakob te laten leven, maar nu besloot ik toch 

dat deze strijd alleen met een hard-tegen-hard-mentaliteit gewonnen kon worden. 

Ik pakte mijn Buck mes en met een snelle haal sneed Jakob zijn keel en polsen door. Hij stierf een 

vredige dood.  

Zo, dat ging eigenlijk best makkelijk. En ik had het er niet eens zo moeilijk mee. 



Vervolgens maakte ik een snee in zijn borst en kon met veel pijn en moeite, vanwege het borstbeen, 

zijn hart eruit snijden. Een goor klusje. Ik had gelukkig schone kleren bij me, want ik zat onder het 

bloed. 

Ik legde het hart onderaan het kruis, met daarbovenop een brief die ik had geschreven. 

Daarin had het volgende geschreven: 'Dat dit bloed als bloedschuld mag dienen voor het bloed van 

miljoenen slachtoffers van de internationale bankiers en dat dit lichaam symbool mag staan voor de 

harteloosheid van de NWO.' 

 

Een paar uur later, op weg naar Brezice, hoorde ik op de radio opgewonden geluiden, waaruit ik de 

naam Dubrovnik kon filteren. Ze hadden hem blijkbaar gevonden. 

Onderweg stopte ik in Ljubljana, waar ik een afspraak had met een veteraan uit de burgeroorlog van 

Joegoslavië. Eerst kon ik op een parkeerterrein gelukkig nog een paar uurtjes slapen achterin de 

Transporter, want ik was uitgeput. 

Om een uur of drie werd ik wakker. Ik reed de stad in en parkeerde mijn bus. Op weg naar mijn 

afspraak in een café zag ik op beeldschermen in winkels beelden van mijn wandaad. 

Het zag er bizar uit. Jakob leek een Christusfiguur. Ik had nog even de tijd en dook een internetcafé 

in. Weer stond de wereld  op z'n kop. Ik was lekker bezig... 

Op de site van CNN vertelde een reporter opgewonden het verhaal. 'Achter mij ziet u het met bloed 

besmeurde kruis van Dubrovnik. Dit prachtige havenstadje aan de Adriatische Zee werd vanmorgen 

opgeschrikt door een walgelijke misdaad. Aan het kruis, dat op een heuvel boven Dubrovnik staat, is 

het lichaam van Jakob Schwartz bevestigd, de ontvoerde jongste telg van de befaamde 

bankiersfamilie. Een woordvoerder van de familie Schwartz deelde de pers mee dat de familie 

geschokt en diep bedroefd is over de gewelddadige dood van hun lieve man, zoon, broer, neef en 

vader. De woordvoerder stelde dat het triest is dat Joodse mensen nog altijd het slachtoffer worden 

van nazi's. De familie zal alles in het werk stellen om de dader van deze verschrikkelijke misdaad voor 

het gerecht te krijgen.' 

 

Dat was dus hun tactiek. Mij neerzetten als een nazi en daarmee de focus van hun eigen praktijken 

afhouden. Nu moest ik snel handelen. De bloedhonden van de NWO waren me misschien al op het 

spoor. Göran zat op me te wachten in het café. Ik was aan zijn naam gekomen op een internetforum 

over wapens. 

'Oké, wat heb je nodig.' 

'Een automatisch machinegeweer, een pistool met geluidsdemper, drie kogelvrije vesten en een paar 

handgranaten.'  

'Geen probleem. Neem morgen vijfduizend euro mee naar de parkeerplaats bij het Grand Hotel', 

antwoordde Goran. 



'Prima, dan zie ik je morgen.' 

Dit ging gesmeerd. Ik betaalde waarschijnlijk veel te veel, maar goed.  

Inmiddels lagen de internationale middagkranten in de kiosk. De media deden er alles aan om het 

vuur te blussen. Het manifest dat op tv was voorgelezen door David Schwartz, was één grote leugen. 

De arme familie Schwartz was het slachtoffer van een groep gestoorde nazi's, bla, bla, bla... 

Toch werden er, las ik, wereldwijd vragen gesteld door politici in het parlement over het financiële 

stelsel, dat door de economische crisis toch al onder druk stond. Mijn acties konden er misschien net 

voor zorgen dat mensen wakker werden en de balans positief zou uitslaan voor vrede en vrijheid. 

 

De volgende dag nam ik de wapens op de afgesproken plek in ontvangst en kocht in het centrum nog 

wat spullen bij een grote doe-het-zelf-zaak. 

Even buiten Ljubljana testte ik de wapens in een bosrijk gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. 

 

'Een man zou wat muziek moet horen, wat poëzie moeten lezen, een mooie afbeelding moeten 

bekijken, zodat de dagelijkse beslommeringen niet de hunkering naar schoonheid wegvaagt die in de 

menselijke ziel aanwezig is.' 

Johann Wolfgang von Goethe.  

 

Ik reed naar Venetië. Nog één keer wilde ik echt van het leven genieten. Een goed hotel, lekker eten, 

lekkere ruige seks met een mooie callgirl, genieten van de stad en de haven, een mooie film bekijken, 



een goed boek lezen, muziek beluisteren, gluren naar mooie vrouwen op een zonovergoten terras 

met een heerlijke koud glas bier voor me. 

De volgende dag zou zeer waarschijnlijk de laatste dag van mijn leven worden. 

 

Ik werd 's morgens wakker in een schitterende kamer. Het zonlicht straalde dwars door de gordijnen. 

Ik deed mijn balkondeuren open en keek uit over een prachtig havendeel van Venetië. Zo mooi kon 

het leven zijn. Was ik niet te pessimistisch, en waarom wilde ik mijn leven opofferen voor het 

algemeen belang van de mensheid? Ik had geen kinderen, dus waarom zou ik me druk maken over 

de toekomst van andermans kinderen? 

Ik ging nog een uurtje op bed liggen nadenken over deze zaken. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie 

dat het leven alleen zin heeft als je daden eeuwigheidswaarde hebben. Kortstondig geluk met een 

vrouw en kinderen was zo nietszeggend, zo duizend-in-een-dozijn, zo burgerlijk, zo slaafs. 

Wat verandert er in de wereld en dit universum als ik een paar kinderen op de wereld zet, gelukkig 

met een vrouw word en honderd keer naar een bungalowpark op vakantie ga of honderd keer op 

zwarte zaterdag naar Zuid Frankrijk rijd. Niets, helemaal niets. 

Ik had mezelf weer overtuigd van mijn eigen gelijk. Wat dat betreft kon ik het goed met mezelf 

vinden. Mijn geest was altijd bereid om zich door mij op te laten draaien. 

 

Ik had een hele stapel luchtkussenenveloppen nodig, die ik kocht in het dichtstbijzijnde postkantoor. 

Terug in het hotel zocht ik op een computer zo veel mogelijk adressen van kranten en tv-stations. Ik 

stuurde hen allemaal de geluidsopname van de bekentenis van Jakob Schwartz en voegde mijn 

artikel, dat eerder geplaatst had moeten worden, toe. 

Ook zette ik het geluidsfragment en mijn artikel op verschillende websites en fora. 

Ik checkte uit en bracht de hele mikmak naar het postkantoor. 

 

Londen/City, hoofdkwartier Schwartz-familie 

'En, heb je hem gevonden?' 'We hebben zijn oorspronkelijke schuilplaats gevonden in Brezice, vlakbij 

Zagreb. Van daaruit heeft hij in de omgeving zijn acties ondernomen. Volgens de eigenaar van de 

boerderij zou hij een boek schrijven. Hij had de huur drie maanden vooruit betaald. We weten dat hij 

waarschijnlijk in een Volkswagen Transporter rijdt die hij in Zagreb heeft gekocht. Helaas is er tot op 

heden geen spoor van hem te bekennen.' 

'Dus jij wilt beweren dat hij ons te slim af is? Wij, de machtigste en rijkste familie van deze wereld, 

kunnen met al ons geld en al onze macht niet iemand opsporen die ons meest geliefde 

 

 



familielid heeft vermoord? Bel David. Zorg dat hij een ander detectivebureau in de arm neemt en laat 

deze clowns verdwijnen.' 

 

Ik stapte in mijn Transporter en reed naar mijn laatste bestemming: The Bank of International 

Settlements in Basel, Zwitserland. Het centrum van de macht van de Nieuwe Wereld Orde. Tien keer 

per jaar komen de bazen van de grote centrale banken daar samen. 

 

Het was goed zes uur rijden vanaf Venetië. In Basel parkeerde ik mijn Transporter op een 

parkeerplaats vlakbij de Rijn. Achterin mijn busje ging ik aan de slag met de kogelvrije vesten. Het 

was de bedoeling dat ik er een om mijn lichaam deed en twee gebruikte voor mijn benen. Dat was 

even prutsen maar uiteindelijk lukte het. Lang leve naald en draad en vooral duct tape, het ultieme 

gereedschap voor de onhandige man. 

Vanavond zouden de grote bankjongens met elkaar vergaderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21. 

'Niemand is meer hopeloos geketend dan degenen die geloven dat ze vrij zijn.' 

Johann Wolfgang von Goethe. 

 

Tegen de avond reed ik naar het BIS gebouw. Het deed me denken aan de toren van Babel, zoals die 

vroeger werd afgebeeld op schilderijen. Misschien was de gedachte hierachter wel dat de 

internationale bankiers de verdeeldheid van de mensen, die was ontstaan nadat God de mensen 

verschillende talen gaf, wilden opheffen door het nastreven van een centrale wereldmacht. Een van 

de ondernemingen van de Schwartz-familie heette niet voor niets Nimrod, naar een machthebber uit 

de Bijbel die vele volkeren wist te verenigen en opdracht gaf om de toren van Babel te bouwen. 

De BIS had hier, net als het Vaticaan en de financiële wereld in The City of Londen, een ministaatje 

met eigen regels en diplomatieke onschendbaarheid. 

In de buurt van het gebouw kleedde ik me om achterin de Transporter. Ik leek wel een Robocop. 

Over mijn hele lichaam kogelwerend materiaal, een helm en bewapend met een AK-47, twee 

pistolen en zes handgranaten. 

Ik reed richting de zwaar bewaakte poort van het gebouw en stapte uit. Het leek of de bewakers hun 

ogen niet geloofden. Er gebeurde hier waarschijnlijk zelden wat, mijn verschijning moet er daarom 

nogal onwerkelijk uitgezien hebben. Voordat ze goed en wel in de gaten hadden dat het wel degelijk 

serieus was, lagen ze al dood op de grond. Een paar schoten uit mijn pistool met geluidsdemper 

waren daarvan de oorzaak. 

Ik liep verder het terrein op en bij de ingang van het BIS gebouw stonden nog meer bewakers. Ik 

gooide twee handgranaten en vuurde een magazijn van mijn AK-47 leeg, waarmee ik ook deze 

bewakers uitschakelde. 



Binnengekomen opende een bewaker direct het vuur. Hij raakte me een paar keer maar de kogels 

konden geen schade aanrichten dankzij de bescherming die ik over mijn hele lichaam droeg. Ik liep 

op hem af en schoot hem in zijn hoofd. Vervolgens beklom ik de brandtrap; de lift was vanwege de 

explosie van de handgranaten beschadigd. Ik klom helemaal naar de twintigste verdieping.  

Er ging een alarm af in het gebouw en enkele mensen kwamen me tegemoet rennen. Ik sommeerde 

hen terug te gaan. 

Op de verdieping waar de vergaderingen plaatsvonden liepen mensen in paniek heen en weer. Onder 

bedreiging met mijn AK-47, dwong ik hen naar de vergaderzaal te gaan. 

'Als jullie meewerken gebeurt er niets. Wie mij tegenwerkt gaat er aan', schreeuwde ik. 

De meeste mensen waren niet zo heldhaftig. Er was een man van mijn leeftijd die probeerde te 

ontsnappen. Ik schoot hem in zijn benen. Bloedend bleef hij bij de trapdeur liggen. Iemand anders 

sloeg me op mijn hoofd met een of ander beeldhouwwerk. Even was ik beduusd, maar dankzij mijn 

helm had ik er weinig last van en kon ik de man onschadelijk maken met een schot in zijn schouder. 

Enkele mensen gaf ik opdracht de gewonden mee te nemen naar de grootste vergaderzaal en ze daar 

zo te verzorgen. 

Toen ik er van overtuigd was dat iedereen in de vergaderzaal was, sommeerde ik ze hun 

mobiele telefoons in te leveren. Daarna barricadeerde ik de toegang van de lift en de brandtrap en 

maakte de bewakingscamera's onschadelijk. Ik verzocht een vrouw in de vergaderzaal de receptie te 

bellen. Na enige tijd werd er opgepakt. Ik vertelde de persoon aan de andere kant van de lijn dat 

niemand het lef moest hebben naar boven te komen. Dat ik alle toegangsdeuren met een boobytrap 

had uitgerust en dat ik bommen tot ontploffing zou brengen als ze toch een poging zouden wagen. 

In de vergade zaal zat nu een man of vijftig. Sommigen huilden. 

'Lieve mensen, ik heb een vraag. Willen alle aanwezigen die geen president van een centrale bank 

zijn naar de kant van het raam lopen?' Als het goed was, zouden er vijftien mannen moeten blijven 

staan. Ik had een lijst met foto's en namen meegenomen. 

Uiteindelijk bleven er drie staan. Brave of heldhaftige zielen die zich in hun lot hadden geschikt. Dit 

waren de presidenten van de centrale banken van de VS, Duitsland en Nederland. 

'Oké, dan doen we het anders. Ik noem een naam en dan stapt die persoon naar voren. Als u niet 

meewerkt ga ik mensen executeren.' Ik noemde dertien namen en zonder verdere problemen liepen 

ze stuk voor stuk naar de andere presidenten. 

'Prima, dan kan de rest  van de aanwezigen vertrekken via de brandtrap. Ik zal u voorgaan.' 

Ik liep naar de brandtrap en vroeg een paar kerels de barricaden te verwijderen. De deur ging open 

en de groep verliet opgelucht de verdieping. Ook de gewonden werden meegesleept. 

Nadat de laatste de trap afging bracht ik de barricade weer in positie. 

Terug in de zaal stonden de presidenten druk te overleggen. 'Oké, koppen dicht!' 



Tegelijkertijd ging een telefoon in de vergaderzaal. Ik pakte hem op. 'Ja, zegt u het maar.' 

'Dag meneer. Wij zijn van de anti terreureenheid van de Zwitserse politie. We willen u vragen wat wij 

voor u kunnen betekenen, zodat we de zaak zo goed mogelijk, zonder verdere slachtoffers, tot een 

einde kunnen brengen.' 

'Ik wil best meewerken maar dan moeten hier zo snel mogelijk alle camerateams en journalisten van 

heel Zwitserland en omgeving voor de deur staan. Tot die tijd praat ik niet verder.' Ik gooide de 

hoorn op het toestel en richtte mij tot de presidenten. 

'Mannen, ga op de grond zitten. Ja, lekker tegen elkaar, lekker knus. Als jullie meewerken gebeurt er 

niets. Waarom denken jullie dat ik hier ben?' De president van de Duitse bank dacht dat ik een 

terrorist van een of andere afscheidingsbeweging was of een anti globalist. 

'Bijna goed.' Ik had de neiging een preek tegen ze af te steken over de NWO en hun rol, maar ik kon 

me beheersen. Dat had toch geen zin. 

Ik liet een van de presidenten naar buiten kijken om er achter te komen of er al pers aanwezig was. 

Volgens hem wemelde het van de politie en pers. Ik keek zelf ook snel om een hoekje en inderdaad 

er stond al aardig wat pers. Om mijn verhaal kracht bij te zetten, liet ik de president van de 

Amerikaanse centrale bank, Fox News bellen. Deze hele actie draaide om media-aandacht en die zou 

ik krijgen ook.  

In mijn beste Engels legde ik een journalist uit wat er ging gebeuren. 'Ik ga ieder uur een president uit 

de toren van het BIS gebouw in Basel gooien als mijn artikel niet in iedere westerse krant wordt 

geplaatst en voorgelezen bij ieder groot tv-netwerk.' 

Ik liep op de president van de Nederlandse centrale bank af en sprak hem aan in het Nederlands. 

'Alles goed vriend. Loop maar even rustig mee.' Ik schoot een raam kapot en duwde de 

verbouwereerde president door het raam. Krijsend en spartelend viel hij minstens 60 meter naar 

beneden. Van buiten het  gebouw hoorde ik een geluid van afgrijzen uit de menigte opkomen. 

Perfecte show. 

Dat was één. De andere presidenten waren gaan staan en sommigen van hen renden richting de 

deur. De voorste schoot ik neer, waarna de rest stilstond. 

'Oké, terug, anders gaan jullie er nu direct aan. Als de kranten en de media naar me luisteren, 

hebben jullie nog een goede kans om te overleven. Ik hoop dat ik er niet meer van jullie hoef te 

offeren.' Ik checkte de president die ik had neergeschoten en constateerde dat hij inmiddels was 

overleden. 

In de vergaderzaal stond een tv. Ik zette hem aan en was blij verrast dat op bijna alle nieuwszenders 

beelden van het BIS in Basel waren te zien. Ik hoorde een nieuwslezeres zeggen dat een terrorist de 

toren had gekaapt, zes bewakers had vermoord en dat er een man uit de toren was gevallen of 

gegooid, nadat een raam kapot was geschoten.  

'We blijven u op de hoogte houden.' 



Bij de BBC werd uitgelegd wat de BIS nu eigenlijk voorstelde. Heel voorspelbaar werd daarover een 

positief verhaaltje verteld door een of andere econoom. De BIS zou een onmisbare schakel zijn in ons 

economische stelsel. 

De propagandamachine was weer opgestart, maar mijn aanval op dit instituut zou ongetwijfeld tot 

vragen leiden. 

Om de show nog wat mooier te maken besloot ik direct het lijk van de president, die ik zojuist had 

doodgeschoten, ook meteen maar naar buiten te gooien. Het tafereel deed me denken aan de 

mensen die uit de torens sprongen op 11 september. 

Ik kon direct de herhaling bekijken. Het zag er spectaculair en vreselijk uit. Ik merkte aan mezelf dat 

ik mijn mededogen voor mensen bijna compleet kwijt was in mijn idealistische strijd. Ik raakte 

afgestompt, het kon me allemaal geen reet meer schelen. Ik was een werktuig van de geschiedenis 

geworden. Het leek wel of ik vanbuiten bestuurd werd door een hogere macht. 

De verschillende presidenten boden mij inmiddels astronomische bedragen, in ruil voor hun leven. 

De miljarden vlogen over de tafel. Ik kon ze alleen maar uitlachen, deze uit de mensheid 

voortgekomen stronthopen. 

 

Breaking news 

'De Nederlandse politie heeft bekendgemaakt dat de man die te zien is op de bewakingsbeelden van 

het BIS gebouw in Basel, waarschijnlijk dezelfde is die nu mede verdacht wordt van de moord op 

John Hope. Het zou gaan een 35-jarige man uit het dorp Urk in Nederland. Urk is een voormalig 

eiland en een vissersgemeenschap in de gemeente Flevoland met zo'n 17.000 inwoners. De politie 

hield hem een jaar terug al in de gaten vanwege activiteiten binnen een groepering die voornamelijk 

actief was op internet en zich bezighield met complottheorieën over een samenzwering van de elite 

tegen de mensheid. 

Of de man ook iets te maken heeft met de dood van Jakob Schwartz kan de politie nog niet 

bevestigen. De man die eerst werd aangehouden voor de moord op John Hope, heeft waarschijnlijk 

in opdracht van de persoon gewerkt die nu het BIS gebouw heeft aangevallen. 

Hij zou een wapen met losse flodders hebben gebruikt, terwijl de werkelijke moordenaar een tv-

camera met ingebouwd vuurwapen gebruikte.' 

 

Zo, de geest was uit de fles. Voor zover er al een weg terug was, dan was die nu definitief afgesloten. 

Ik zapte wat door en was blij verrast te zien dat mijn artikel al werd voorgelezen op enkele stations. 

Ook werd er met een snel bij elkaar geraapt panel gediscussieerd. 

Het zou niet zo lang meer duren voor er een inval zou komen van een anti terreurbrigade.  

 



Opnieuw belde ik naar de receptie met de eis dat ik een journalist van de BBC wilde spreken. In ruil 

daarvoor zou ik de Engelse president vrijlaten. De journalist moest een camera meenemen om een 

interview met mij te filmen. Ik wilde mijn kortstondige beroemdheid zoveel mogelijk uitventen. 

Binnen een half uur werd er gebeld met de mededeling dat ze akkoord gingen. De journalist, een 

correspondent van de BBC in Zwitserland, zou binnen een half uur bij mij aanwezig zijn. Ik checkte de 

naam van de journalist via internet, op een computer in de vergaderzaal. Ze zouden net zo goed een 

commando kunnen sturen die zich voordeed als journalist. Zijn naam verwees inderdaad al jaren 

naar de BBC en er werk met foto's van hem was te bewonderen op internet. 

Inmiddels werden ook fragmenten van de opnames die ik van Jakob Schwartz had gemaakt op tv en 

de radio afgespeeld. Dit leek een omslagpunt te zijn. Over het hele internet waren er reacties op de 

woorden van Jakob Schwartz en cynisch genoeg, gezien zijn einde aan een kruis in Dubrovnik, leek hij 

nu ook zelf een Jezusfiguur te worden. Zijn filosofie over het leven maakte heel wat los. 

Zoals verwacht, ontkende de familie Schwartz alles: deze verklaring was een onzinverklaring want hij 

was na marteling tot stand gekomen. Daar zat wat in. 

 

Ik werd gebeld. 'De journalist van de BBC is aanwezig.' 'Oké, stuur maar naar boven.' 

De Duitse president van de nationale bank nam ik mee als schild en liep naar de brandtrap. 

Er werd geklopt. 'Doe de deur open', zei ik tegen de president.  

'Hallo, mijn naam is Luke Jones, journalist van de BBC.' 

'Kom binnen. Welkom op ons feestje.' 

Ik liet hen voorgaan en beval de journalist het interview voor te bereiden en zijn camera op te 

stellen. 

'Goed, laten we gaan zitten.' Ik ging tegen een muur zitten waar de camera op gericht stond. 

Vanaf hier kon ik de overgebleven presidenten, die in een hoek van het kantoor hun levens zaten te 

overdenken, goed in de gaten houden. 

Bakker: 'Begin maar, wat wil je weten' 

Jones: 'Hoe bent u tot deze daden gekomen.' 

Bakker: 'Dat is een lang proces geweest. Mijn ogen zijn enkele jaren terug open gegaan voor 

de schijnwereld waarin we leven. Voor de leugens die ons worden voorgehouden en de spelletjes die 

met ons worden gespeeld. Als je het uiteindelijk ziet, begrijp je dat er een groep mensen op deze 

aarde is die de rest voor de gek houdt en via oorlogen, chaos en het financiële systeem misbruik van 

de onwetenden maakt.  

Afijn, dat heb ik allemaal al uitgelegd in mijn artikel. Wie echt de wereld wil veranderen moet dat 

artikel nog maar eens aandachtig doorlezen.' 



Jones: 'U bent zo overtuigd van uw gelijk, dat u bereid bent om daar mensen voor te vermoorden. U 

bent misschien geen haar beter dan de mensen tegen wie u strijdt.' 

Bakker: 'Ja, daar heeft u wel een beetje gelijk in, maar ik denk dat je mijn acties in de lijn van de 

woorden van Karl Popper moet zien. U weet wel, die woorden over tolerantie en democratie. Een 

tolerante maatschappij moet je beschermen tegen de intoleranten. 

Dit is ook van toepassing op de NWO. Een samenleving die gebaseerd is op wetten, moraal en ethiek, 

moet je beschermen tegen mensen die wetten maken die in hun eigen straatje passen en helemaal 

niets ophebben met moraal en ethiek.'  

Jones: 'Stel nu eens dat u er helemaal naast zit en dat deze mensen onschuldige bankiers zijn die zich 

inzetten voor het belang van onze economie en maatschappij.' 

Bakker: 'Ja, als je dat gelooft, wil ik je nog wel wat bruggen verkopen. De feiten stapelen zich op. Nee, 

ik twijfel er geen seconde aan dat ik het bij het rechte eind heb. Wellicht zitten er bankiers bij die zelf 

geloven dat ze goed bezig zijn, maar dat kan alleen als ze zich willens en wetens afschermen voor 

bepaalde aspecten van hun werk.' 

Jones: 'U wilt de wereld verbeteren. Zullen uw acties de wereld verbeteren?' 

Bakker: 'Dat hoop ik ja. Anders was ik er niet aan begonnen. Ik wilde aandacht en die krijg je 

tegenwoordig alleen als je met een moker om je heen zwaait. Er zal over worden gepraat, 

gediscussieerd. Eindelijk zal de massa iets begrijpen van ons financiële stelsel, horen van de 

Schwartz-familie, horen van de Nieuwe Wereld Orde. Hopelijk zijn er mensen die in opstand komen 

en bewegingen beginnen die de belangen van alle mensen voorstaan.  

'Fear can hold you prisoner, hope can set you free', een citaat uit een van mijn favoriete films 'The 

Shawshank Redemption'. Zo is het maar net. Trouwens, graag afronden nu.' 

Jones: 'Oké, nog een paar famous last words. Wat zou u graag nog kwijt willen aan de wereld 

bevolking.' 

Bakker: 'Ik voel me nu een houtje-touwtje-nep-Messias maar ik wil de mensen van deze wereld graag 

meegeven dat ze weer onafhankelijk moeten leren denken en dat ze moed moeten verzamelen om 

hun eigen weg te gaan in het leven. Geloof niet alles wat je verteld wordt en onderzoek alles. Kennis 

is macht, maar uiteindelijk draait ons leven op aarde maar om één ding en dat is liefde. Liefde geven, 

liefde ontvangen en er voor elkaar zijn. 

Een succesvol leven houdt volgens mij in dat een mens iedere dag weer de juiste keuzes probeert te 

maken. We moeten het vuur brandende houden. Een mens kan kiezen voor het recht van de 

sterkste, voor macht, voor invloed, voor overheersing, voor geld of haat maar een mens kan ook 

kiezen voor liefde, schoonheid, troost, begrip, behulpzaamheid. We moeten ons kunnen verplaatsen 

in anderen. Daarnaast moet je jezelf durven zijn maar niet ten koste van alles. Je moet om jezelf 

kunnen lachen en je vooronderstellingen kunnen heroverwegen. 

Misschien klinkt dit allemaal belachelijk uit mijn mond, iemand die net meerdere mensen heeft 

vermoord vanuit een ideologische overtuiging. Ik ben er echter van overtuigd dat ik voor een goede 

zaak heb gestreden. Ik kon niet anders. Misschien dat ik het in een volgend leven beter doe. Ik ben in 



ieder geval mijn eigen weg gegaan, heb gevochten voor wat ik waard was en heb geleefd als een vrij 

mens. Daar heb ik in ieder geval geen spijt van.' 

Jones: 'Dank voor dit interview.' 

Bakker: 'Prima, ik wil dit interview zo snel mogelijk op de tv zien, anders gaan er koppen rollen.' 

Jones: 'Komt goed, zodra ik beneden ben stuur ik het direct door naar de studio in Londen.'  

'Laat u nu de president van de Engelse centrale bank vrij?' 

Bakker: 'Nee, eerst wil ik dat het interview uitgezonden wordt.' 

 

Een uur later was ik te zien op tv. My finest moment (wel jammer dat mijn haar zo bedonderd zat). Ik 

ging nu niet alleen de geschiedenis in als die complotfreak maar ook nog als die lelijke complotfreak. 

Het zij zo. 

Het programma was voorbij. Ik liep naar een hoek waar flesjes water op een kast stonden, toen de 

hel losbrak. Ramen ontploften, overal glas, er waren flashbangs en schoten. Ik werd  geraakt maar 

door mijn bescherming niet verwond. Ik duwde de kast aan de kant om er achter weg te kruipen. De 

kogels vlogen aan alle kanten om me heen. 

Ik besloot vechtend ten onder te gaan. Ik gooide mijn vier overgebleven handgranaten achter elkaar 

over de kast in verschillende richtingen. Vier grote explosies. Ik kwam achter de kast vandaan en 

vuurde mijn AK-47 leeg in alle richtingen. Dat bleek  niet nodig. Ik was de enige overlevende.  

Een commandoteam van zes man lag dood en de rest van de presidenten had ook het loodje gelegd.  

Ik had het gevoel dat ik dit moment toch even moest vieren. Ik bedoel, hoe vaak overkomt het je dat 

je een commandoteam van zes man uitschakelt? Daar droom je toch alleen maar van? Rambo was 

vergeleken met mij een mietje. 

De hele gevel van het kantoor lag eruit door de explosies. Overal bloed, ingewanden, armen en 

benen.  

De verdieping stond in brand. Een mooi moment om de vertrekvlag te hijsen. 

Ik staarde naar buiten. Ik hoorde niets meer door de explosies. De nacht zag er rustig en vredig uit. 

Ik bedacht hoe ik het beste mijn sprong naar de eeuwige jachtvelden kon nemen. 

Ik deed al mijn bescherming af, nam een aanloop en sprong met mijn hoofd naar beneden, met mijn 

armen naar voren en twee opgestoken middelvingers.  

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 22. 

 

'Een van de goede zaken van deze tijd is, dat als je op een verschrikkelijke manier om het leven komt 

op tv, dat je dan niet tevergeefs bent gestorven. Je hebt ons namelijk vermaakt.' 

Kurt Vonnegut. 

 

De internationale pers was op Urk neergestreken. Max Bakker was op slag de meest beroemde Urker 

uit de wereldgeschiedenis. Niet echt een prestatie maar toch... 

De beelden van Max die met zijn opgeheven middelvingers richting de camera's te pletter sloeg 

tegen het beton van het BIS parkeerterrein, waren nu al legendarisch. 

De pers was naarstig op zoek naar commentaar van vrienden, exen, familie en buren.  

'Tja, het was altijd al een raar figuur, een spotboef. Waar Max kwam daar gebeurde wat en dat was 

meestal niet positief', sprak een oud-klasgenoot. 

Een vroegere buurvrouw van Max vond hem wel sympathiek maar het was wel jammer dat hij er 

zulke rare ideeën op nahield. 

Verder waren willekeurige Urkers van mening dat Max een schande voor het dorp was. 

Profeten en terroristen worden in eigen kringen meestal niet gewaardeerd. 

 

De familie van Max had zijn lichaam opgeëist maar niemand mocht het zien en later bleek zijn lijk te 

zijn verdwenen. In conspiracy-kringen werd direct verwezen naar de schedel van de Apache-indiaan 

Geronimo, wiens overblijfselen gebruikt zouden worden bij rituelen binnen het geheime Yale 

genootschap Skull and Bones. Misschien dat de overblijfselen van Bakker ook voor dergelijke rituelen 

werden gebruikt. 

De acties van Max leken hun uitwerking niet te missen. Overal ter wereld gingen mensen de straat op 

om te protesteren tegen het financiële systeem. Door de economische crisis waren velen zich al meer 

gaan verdiepen in het financiële systeem, maar door de gebeurtenissen rondom John Hope, de 

Schwartz-familie en Max was de belangstelling voor financiële zaken, politiek en geschiedenis in een 

stroomversnelling geraakt. 

Max was in korte tijd binnen de conspiracy-kringen een cultfiguur geworden.  



Er waren copycats die met meer en minder succes een aanval deden op de NWO-organisatie. Overal 

ter wereld werden aanslagen gepleegd op mensen en organisaties die aan de NWO gelieerd waren. 

Een van de meest succesvolle aanslagen was die van de Amerikaanse vriend van Max, Jack: hij blies 

het gebouw van de Federale Reserve in Washington DC op. De aanslag was een succes voor de 

complotdenkers omdat er bijna geen doden vielen maar wel maximale schade werd aangericht. Bijna 

het hele gebouw was ingestort. Jack en enkele medewerkers waren tijdens de actie omgekomen. Ze 

hadden de bewakers van de FED met veel geweld uitgeschakeld en daarna door het hele gebouw 

bommen geplaatst. De timers van hun bommen zetten ze op enkele minuten en al schietend gingen 

zij hun ondergang tegemoet 

Banken en overheden werden ter verantwoording geroepen, politici konden zich niet langer 

verschuilen en werden gedwongen kritische vragen te stellen. 

De daden van Max bleken een vonk in het kruitvat. Mensen werden kritischer en namen de teugels 

van hun levens weer in eigen handen. Er ontstond een geestelijke revolutie. Instanties als het IMF en 

de Wereldbank werden uit veel landen weggejaagd en uiteindelijk helemaal opgedoekt. De invloed 

van banken werd minimaal en overkoepelende overheidsinstanties verloren steeds meer invloed, 

wat uiteindelijk zou leiden tot het uiteenvallen van Europa. 

Er brak een korte periode van vrede aan waarin termen als vrijheid, gemeenschap, samenleven en 

naastenliefde een grotere rol gingen spelen. 

Maar helaas... het duurde niet lang. 

 

De NWO sloeg keihard terug. Voor het oog trokken ze zich terug maar achter de schermen werd de 

druk opgevoerd. Overal ter wereld werden false flag-operaties uitgevoerd. Dit leidde dan weer tot de 

roep om meer veiligheid. De aanslagen op burgerdoelen werden in de schoenen van de 

complotdenkers geschoven.  

Er volgde een reactie van de complotbeweging, die de burgers probeerde in te lichten over de false 

flag-tactieken van de overheden, maar door de toenemende werkloosheid en andere economische 

problemen, kreeg de NWO de wind in de zeilen en werden de kinderlijke instincten van de 

gemiddelde burger weer aangewakkerd. 

Allemaal leuk en aardig die vrijheid maar er moet natuurlijk wel brood op de plank komen. 

Toenemende criminaliteit en onveiligheid deden de rest. In no time zat de NWO weer hoog in het 

zadel. Max Bakker zou een speelpop worden van de NWO.  

Een derde wereldoorlog was ophanden. Doorslaggevende factor was een persconferentie van 

Europol. 

 

Europol persconferentie / Den Haag 

'Welkom, mijn naam is Paul Coustau, ik ben hoofd van de afdeling die is belast met het onderzoek 

naar de gebeurtenissen rondom John Hope en Jakob Schwartz.  



De meeste feiten zullen u inmiddels bekend zijn. Via de media heeft u kennis kunnen nemen van de 

verschrikkelijke moorden op John Hope en Jakob Schwartz. Het is vast komen te staan dat de 

Nederlander Max Bakker uit Urk deze moorden heeft gepleegd. Hij was onderdeel van een groep 

mannen die vanuit een gedeelde overtuiging, tot stand gekomen door samenzweringstheorieën, 

overgingen tot het plannen en plegen van terroristische aanslagen. 

Het is nu gebleken dat er veel meer achter deze aanslagen zat dan wij durfden te denken. Het blijkt 

dat de Bakkergroep werd aangestuurd en betaald door de Iraanse geheime dienst. Er is overtuigend 

bewijs dat de Iraanse overheid via westerse burgers, soms zonder dat ze daar zelf bewust van waren, 

probeerde een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Een orde waarbinnen Iran een zeer 

prominente positie zou krijgen in Centraal Azië. 

De vele aanslagen van de laatste tijd zijn stuk voor stuk op het conto van Iran te schrijven. Ook zijn er 

plannen ontdekt voor aanslagen op het Vaticaan en de Paus, de Engelse koningin en de Amerikaanse 

president. Wij hebben deze groepering nu samen met de FBI, CIA en Mossad opgerold en vanmiddag 

zal minister van buitenlandse zaken Richard Holmes voor de verzamelde vergadering van de VN een 

presentatie geven met meer informatie.  

President Cain van de VS en minister president Johnson van het Verenigd Koninkrijk zullen zo meteen 

een en ander toelichten.' 

Een paar uur later was er een persconferentie op het Witte Huis, waar president Cain en minister 

president Johnson een gezamenlijke verklaring aflegden. 

President Cain nam het woord: 'Minister president Johnson en ik hebben gezamenlijk besloten Iran 

ter verantwoording te roepen voor de vele misdaden tegen de menselijkheid die onder 

verantwoordelijkheid van de Iraanse overheid zijn gepleegd. Wij kunnen als westerse naties niet 

blijven toezien hoe Iran ons provoceert, onze burgers vermoordt, onze politici vermoordt en zelfs 

aanslagen heeft gepland op de paus en het hoogste ambt van dit land. 

Ook is gistermiddag een Amerikaans marineschip aangevallen in de straat van Hormuz, waarbij alle 

opvarenden zijn omgekomen. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van deze dappere mannen 

en vrouwen die hun leven hebben opgeofferd voor volk en vaderland.   

De minister van buitenlandse zaken zal vanmiddag tijdens de vergadering van de VN een 

overtuigende presentatie geven. Wij willen graag bewijzen leveren voor de reactie die ons voor ogen 

staat. Het is echter geen kwestie van vragen om goedkeuring voor onze plannen. We zullen hoe dan 

ook actie ondernemen tegen Iran. De regering en de leiders van Iran hebben wij te kennen gegeven 

dat ze nog vierentwintig uur de tijd hebben om Iran te verlaten. Dan zullen wij ze niet vervolgen. 

Dames en heren, u kunt er zeker van zijn dat wij zullen vechten voor onze westerse identiteit, onze 

waarden, onze normen, het verspreiden van democratie en onze vrijheid. Dank u wel.' 

Die middag gaf Richard Holmes een overtuigende presentatie waarin waarheid en leugen op 

vakkundige wijze in elkaar overgingen. De westerse wereld gaf de VS en het Verenigd Koninkrijk 

eensgezind toestemming Iran binnen te vallen en zegden hun steun toe. 

De media, die in handen is van de NWO, pikte dit verhaal zoals gewoonlijk weer zonder enige kritiek 

op. De burgers van Europa en de VS trapten er wederom met open ogen in.  



Het begon met bombardementen en commando-acties van de VS en Israël in Iran. Vele strategische 

doelen werden vernietigd. Iran reageerde door schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. 

Diverse olietankers werden tot zinken gebracht, waardoor de straat van Hormuz onbegaanbaar 

werd. 

Met behulp van vele westerse naties werd Iran binnengevallen door een enorme legermacht. In 

eerste instantie konden de westerse troepen razendsnel doorstoten naar Teheran, maar al snel bleek 

zowat de hele Iraanse bevolking omgevormd te zijn tot een guerrilla-organisatie. De westerse 

troepen werden van alle kanten aangevallen door burgers met AK 47-geweren en RPG's. Er vielen 

grote aantallen slachtoffers onder de westerse troepen door bermbommen en zelfmoordaanslagen. 

Ook in Europa, Israël en de VS werden bijna dagelijks bomaanslagen gepleegd op overheids- en 

burgerdoelen, wat er uiteindelijk toe leidde dat moslimburgers werden opgesloten in 

interneringskampen. 

In Saoedie-Arabië en Irak werden aanslagen gepleegd op olie-installaties. Het Westen was daardoor 

voornamelijk aangewezen op olie uit Rusland.  

De olieprijzen schoten als een raket omhoog, daardoor werd de financiële situatie in het Westen 

onhoudbaar. Het financiële systeem stortte volledig in elkaar, wat tot schaarste, chaos en anarchie in 

de straten van de grote westerse steden leidde. 

De oorlog sloeg over naar het Oosten. In eerste instantie had Rusland zich achter Iran geplaatst maar 

koos uiteindelijk toch de kant van het Westen. 

China en Noord-Korea bleven Iran steunen maar kwamen daardoor volkomen geïsoleerd te staan. 

Deze situatie escaleerde uiteindelijk. Noord-Korea viel Zuid-Korea aan en China viel Taiwan binnen, 

waarna het Westen de oorlog verklaarde aan China en Noord-Korea. 

Er ontspon zich een verschrikkelijke oorlog, waar aan beide zijden vele slachtoffers vielen. Dit leidde 

tot grote protesten en wereldwijd klonk de oproep aan de politici deze oorlog zo snel mogelijk tot 

een einde te brengen. 

Het NWO-plan was in haar laatste fase aanbeland. De wereld was een en al chaos. Er waren 

aanslagen, hongersnoden en een toename van de criminaliteit. 

De mensheid schreeuwde om een leider, om veiligheid, stabiliteit, voedsel en werk.  

De mensheid was eindelijk klaar voor een nieuwe wereldorde. De politieke leiders kwamen overeen 

dat er een wereldmunt zou komen, er zou een wereldleger komen en een centrale wereldregering. 

Orde uit chaos... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 23. 

 

'Iedereen wordt geboren als ieder ander, maar sterft als een uniek wezen.' 

Martin Heidegger. 

 

'Dood zijn is zo erg nog niet, sterker nog, het is leuker dan leven. Lekker relaxt een beetje 

rondhangen. Ik heb het toch niet zo goed gedaan als ik zelf had gedacht. Ik kreeg pluspunten voor 

mijn strijd voor rechtvaardigheid maar ik heb daarin ook fouten gemaakt.  

Het blijkt namelijk dat mijn acties als een lont in een kruitvat hebben gewerkt. Mijn acties waren een 

opmaat voor een wereldoorlog waarbij  miljoenen doden vielen. Mij werd aangerekend dat ik totaal 

geen rekening heb gehouden met het vlindereffect: een vlinder die in China met haar vleugels klapt 

en daarmee een orkaan in de VS veroorzaakt. Als een Gavrilo Princip (moordenaar van Franz 

Ferdinand) ben ik de geschiedenis ingegaan. Max Bakker, sukkel van de eeuw. 

Het is heel cynisch dat dankzij mijn handelingen er daadwerkelijk een nieuwe wereldorde is ontstaan. 

De globale elite heeft meesterlijk ingespeeld op mijn daden.  

Door mijn gelijkhebberigheid had ik geen oog voor alternatieven en een meer liefdevolle, vredige 

aanpak van het kwaad in de wereld. Mijn keuze voor geweld werd me niet in dank afgenomen. Ik was 



tekortgeschoten in mijn relaties met mensen. Mijn zoektocht naar de waarheid en gerechtigheid 

heeft liefdevolle relaties in de weg gestaan. Ik was zelf een fundamentalist geworden en als ze hier 

ergens een hekel aan hebben dan zijn het wel fundamentalisten. 

Dit is me allemaal te kennen gegeven door een geestelijk comité waar je na je dood voor moet 

verschijnen.  

Ik zal het zo proberen uit te leggen dat het voor een aardse sterveling te begrijpen is. 

Het heelal, het universum moet je zien als een groot leerproces voor geesten. Iedere geest bestaat 

uit twaalf delen, die ieder in een verschillende dimensie de kans krijgen een leven te leven. Alles en 

iedereen is met elkaar verbonden, het universum is een als een oceaan waarin wij een golf zijn die 

altijd weer opgaat in het geheel. Wij moeten ons zeer goed bewust zijn van onze handelingen omdat 

die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het geheel. 

Ik zit nu in een wachtkamer, waar het trouwens goed toeven is. Ik moet wachten tot de rest van de 

twaalf delen ook zijn uitgespeeld. Aan het eind van het leven van zo'n geest wordt de balans van de 

twaalf dimensies opgemaakt en wordt er bekeken waar nog winst valt te behalen. Je kunt het zien als 

een rekensommetje: kom je boven een bepaald percentage, dan dan bent je klaar. Je hoeft dus niet 

perfect te zijn. Perfecte geesten zijn meestal niet leuk. Ze zijn saai en hebben geen gevoel voor 

humor. Humor staat hier trouwens in zeer hoog aanzien. Geesten zonder humor staan op laagste 

tree, omdat humor en zelfspot nodig zijn om jezelf te verbeteren. 

Als geest wordenn wij via honderden levens getest. Vrouw, man, hetero, homo, gezond, 

gehandicapt, dom, slim, lelijk, mooi, symphatiek, arrogant, zwart, blank. Je moet alles een keer 

meegemaakt hebben, zodat men hier tot een weloverwogen oordeel kan komen. 

Waar dat allemaal toe leidt en waar het goed voor is heb ik trouwens nog steeds niet helemaal 

begrepen. In ieder geval ga ik het weer proberen. Ik heb er zin in en wil er wat van maken.  

 

Door onze ogen ziet, door onze oren hoort en met onze handen bewerkt en voelt het universum. Wij 

zijn de getuigen.  

Wij zullen alles onderzoeken en als we alles onderzocht hebben, zullen wij eindigen waar we zijn 

gestart en zullen wij de wereld voor het eerst kennen.' 

 

 

 

 

Einde 


