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De MATRIX van het systeem
Deel 1
- Of het die crimineel of verkrachter is om de hoek.
- Of het nu die moordenaar is die vrij rondloopt.
- Of het politie, justitie of de rechterlijke macht zijn die hun
macht misbruiken.
- Of het de Politici - Presidenten of koninklijke huizen zijn
die menen onschendbaar te zijn.
- Of het de geloven zijn met hun kerken en hun pauzen
hoog op een troon.
Ze spelen het spel van de matrix, het spel wat hen opgedragen wordt, het spel waar zij slaaf van zijn, het spel waar zij
geen uitweg in weten.
Wees niet kwaad, heb geen wraakgevoelens en zie hen als
zielige zwakke energieën die geen weg weten en rond dwalen
in een verstikte matrix.
Angst en wraak zijn niet de ‘tools’ om deze mensen anders
te laten zien.
Handel als een mens, verbonden aan het absolute, laat hen
jouw leven niet beïnvloeden met hun zoeken in een verstikte
matrix.
Namasté
john vdf baselmans-oracle
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Wat belangrijke woorden voor het begin
Voorheen heb ik mijn boeken geschreven vanuit de lokale
voorvallen en de lokale politiek en hun elite clubjes. Maar ik wil nu
jou de totale blauwdruk laten zien waar ik jaren aan gewerkt heb.
Het is mijn bibliotheek en een verzamelwerk, daar vanuit werk ik,
van de vele documenten die ik nu gebruik als bewijs. Het is een
naslagwerk voor die mensen die geïnteresseerd zijn. Wel is het
belangrijk om niet de moed te laten zakken of het leven niet meer
te zien zitten. In dit boek heb ik een verzameling van aanhalingen
geplaatst uit vele boeken, tijdschriften, kranten, internet stukken
en rapporten van andere mensen.
Door niet alleen mijn verhaal te plaatsen, maar ook om
vele zaken te onderbouwen, heb ik zoveel mogelijk mijn bronnen
vermeld en hen het woord gegeven. Ik zie dit boek dan ook als een
studieboek / naslagwerk voor diegenen die geïnteresseerd zijn en
daarom is het ook gratis te downloaden. Op de “hardcopy” heb
ik bewust geen rechten geclaimd en ik ontvang geen cent voor
dit boek. Het is voor mij belangrijk dat er eindelijk eens een boek
is waar alles op een rijtje staat. Wat je met de informatie doet en
hoeverre je er waarde aan hecht om deze zaken te weten, is aan
jou. Ik heb simpel de stukken hier geplaatst die in mijn ogen het
dichtst bij de waarheid kwamen, en als een puzzel in elkaar zijn
gevallen.
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Aan alle schrijvers / uitgevers
Ik heb getracht om zoveel mogelijk de bron te vermelden
en heb ook alle links achter in het boek geplaatst. Ook bij vele
stukjes, waar ik het van wist, heb ik zoveel mogelijk de bron vermeld. Maar mocht er toch een stukje zijn wat van jouw hand komt,
wat ik dan niet heb kunnen achterhalen, wil je dan zo vriendelijk
zijn om dat aan mij zo snel mogelijk door te geven zodat ik de
gegevens kan aanpassen. Jullie allemaal hebben in ieder geval
mijn ogen doen openen en jullie waren het, die mij tot dit boek
zetten. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen.
Voor de lezer
Dit naslagwerk is gewoon om voor jou gemakkelijk en
overzichtelijk de vele stukken na te kunnen lezen en ben ook alle
schrijvers, uitgevers, kranten en websites dankbaar voor al deze
informatie. Nogmaals, deze informatie moet je ogen openen en
niet je de moed te laten zakken. Deze zaken zijn al meer dan 5000
jaren gaande en wij als mens weten altijd wel weer een antwoord
te vinden op de onmogelijk lijkende zaken. Jij bent het, die de
wereld kunt veranderen en jij bent het, die dan de oplossing voor
op dit moment lopende zaken kunt aandragen. Ja Jij!
john van de familie baselmans
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Inleiding
Voordat ik met dit boek ga beginnen, wil ik nogmaals via
deze weg de mensen bedanken die me op het pad hebben gebracht
en die me hebben laten zien wat er werkelijk achter kinderleed
zit. Kinderleed, zul je zeggen. Ja, want alles begon met de vraag
“Waarom mag kinderleed niet opgelost worden terwijl er een
simpele formule is wat kinderleed kan opheffen”. Het was een
zware weg en in het verleden heb ik al in het totaal 10 boeken
hierover geschreven (zie lijst boeken achter in het boek). Via vele
ingezonden stukken, de vele signalen en de vele mensen die op
mijn pad kwamen, werd de weg in kinderleed steeds duidelijker.
Bij dit boek wil ik de cirkel sluiten en wil ik de mensen alles wat
de laatste jaren op mijn pad kwam, overzichtelijk voorleggen.
Wat er daarna mee gedaan wordt, ligt aan de lezer zelf. Ik wil
geen vonnis wijzen, geen oordeel vellen en zeker geen mensen
veroordelen. Wat ik doe, en dat al mijn leven lang, is “signaleren”
en “rapporteren” en nu publiceren wat nog de enige manier is,
daar diverse instanties helaas de deuren gesloten hebben voor mij.
Ik wil duidelijk maken dat veel via mijn “energie” binnen komt en zeker bij het tekenen van belangrijke mensen, die
de sleutel waren / zijn in het geheel. Mede namens hen is er veel
uitgekomen. Vele mensen hadden en hebben een eigen visie en
een eigen manier van denken over de zaken. Dat recht hebben ze,
maar helaas is gebleken dat veelal hun stellingen door en vanuit een gemanipuleerd systeem komen en een gehersenspoelde
maatschappij. Mensen worden de waarheid ontnomen door valse
24
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berichtgeving, gemanipuleerde films en reportages. De manipulerende en indoctrinerende pers wil hebben dat men niet te veel
te weten komt en dat men niet het gehele plaatje gaat zien.
Mensen mogen niet weten dat bijvoorbeeld kinderleed
en pedofilie juist er zijn om de grootste handel op de wereld te
beschermen. Ja, ik heb lang gedacht dat drugs, ontroerend goed
en de financiële markt de absolute top was in het wereldverkeer.
Maar zonder kinderhandel en uitbuiting daarvan, is er geen wereld zoals hij nu bestaat met zoveel ellende, oorlogen, pijn en
onbegrip. Onder kinderleed is alles weer terug te vinden en onze
“wereldorganisatie”, die zich achter de CID en neven clubjes verschuilt, is daar de motor achter. Door met kinderen te handelen en
volwassenen zich aan hen te laten vergrijpen, zijn de afpersingen
van alle wereldleiders en hooggeplaatste personen toe te passen,
via clubjes en criminele organisaties. Daarop gaan we allemaal
zeer diep in en ik wil je dan ook vragen om je voor te bereiden
op zeer schokkende passages en zeer schokkende mogelijke bewijzen waarom de groten der groten hun handel drijven om en
rond kinderleed. Dat maakt dat kinderleed niet mag verdwijnen
en zelfs niet kan verdwijnen! Het is de motor achter alles in het
huidige systeem.
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HOOFDSTUK 1
Ingezonden stukken en brieven
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Als vanouds gaan we eerst de laatste ingezonden stukken
en brieven plaatsen. Daarna gaan we langzaam maar zeker de
wereldmap opentrekken en, van daaruit komen we weer bij ons
Nederlandje waar ook wij mee te maken hebben.

1-1 Wie is john h. baselmans-oracle
Even mijn eerste stukje lanceren waar ik me voorstel aan
enkele mensen die menen me geheel te kennen en andere, onder
valse namen, die mij kennelijk door en door kennen.
john h. baselmans-oracle is geboren 60 jaar geleden in een
groot bos in Aalst-Waalre Nederland. Hij is; allround kunstenaar
(tekenaar/schilder/beeldhouder/enz), schrijver, filosoof, actievoerder, reclame man, ontwerper van 200 postzegels.
Zijn eerste 8 jaren heeft hij geleefd met de dieren en de
planten om zich heen en zijn ouders hielden hem tot de laatste dag
wettelijk toegestaan, van school. Van dag een was hij betrokken
met de natuur en al haar facetten. Hij ontwikkelde zichzelf door
alsmaar op onderzoek uit te gaan en dat doet hij tot de dag van
vandaag nog.
Na Aalst is hij in Asten gaan wonen en daarna in de stad
Eindhoven terechtgekomen waar hij het niet naar zijn zin had.
Scholen werden niet afgemaakt en zijn kunst werd met de dag
belangrijker. Doordat hij uitblonk in de kunst, kreeg hij een baan
als reclametekenaar waar hij daarnaast ook de grafische school
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bezocht had. Maar snel nam hij ontslag en keerde terug naar de
natuur zonder enig inkomen. Met wat tussendoor baantjes in winkels, kreeg hij zo toch wat geld binnen om verder te leven. Zijn
kunst begon steeds beter te verkopen en kon hij met de winkels
ook stoppen. In 1982 verhuisde hij naar Curaçao en ging full time
werken als kunstenaar. In het totaal zijn er over de 60 exposities
voor hem georganiseerd totdat hij die 10 jaar geleden ook af zegde.
Tussendoor werkte hij ook in de natuurgenezing en had hij daarna
nog 12 jaar 3 reclamebureaus in 3 landen. In 2003 sloot hij alle
bureaus en ging weer terug naar zijn natuur, dieren en tekenen.
Het opkomen voor dierenleed en de natuur is al een strijd
van 60 jaren. Zo waren onder andere de dolfijnen op Curaçao ook
een van zijn acties.
Van 1982 tot 2002 heeft hij samen met zijn overleden
vrouw over de 50 kinderen opgevangen die in slechte situaties
waren terechtgekomen. Na haar heengaan is hij zich meer gaan
concentreren op de kunst en een jaar later op het schrijven. Ondertussen zijn er 54 boeken van zijn hand gekomen in 9 jaren tijd.
Het boekje “Geboren voor één cent” wat over kinderleed gaat, was
zijn eerste boek en wat over de miljoen keer gratis werd gedownload. Later kwamen de boeken “Leren tekenen met gevoel” (1.4
miljoen), “Curaçao Maffia eiland” (1.2 miljoen) en als 4de boek
is “Curaçao achter gesloten deuren” al goed onderweg (760.000
downloads). Andere graag gelezen boeken zijn “Makamba” en
“Lifework”. In totaal zijn er nu over de 6.4 miljoen boeken gratis
gedownload.
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Hij vraagt geen geld voor diensten, tekeningen, boeken
en zaken die MKK doet. MKK is een select groepje mensen dat
corruptie signaleert en rapporteert. In de natuur heeft hij namelijk
geleerd van de planten en de dieren, dat men eerlijk moet zijn en
dat de energie die men ter beschikking heeft, respecteert. Anderen letsel of pijn doen mag niet, en geld en materie zijn ook geen
opties in het leven.
Nu leeft hij samen met zijn vrouw op Bandabou. Ze halen
hun groente uit de knoek, het water uit de grond en leven met een
minimum voor de maatschappelijke begrippen. Daarnaast is hij
soeverein en dus niet meer gebonden aan de wetten en de regels
van de maatschappij.
john baselmans-oracle leeft volgens de wetten van de
natuur. Hij heeft een eindeloze energie omdat hij werkt met de
energie die hij krijgt van moeder natuur. Leven is gebonden aan
mensen die de natuur respecteren en, leven met en van de energie.

1-2 Wie is onze Gouverneur?
We zijn nu een paar weken verder na de eedaflegging van
onze nieuwe gouverneur.
Is het u trouwens ook opgevallen? Je kunt geen foto zien in
de internationale of lokale pers, of mevrouw Lucille George-Wout
wordt op de tweede plaats gezet door de fotografen! Zelfs bij de
- De MATRIX Deel 1

29

eedaflegging stond heer Herman George centraal op de staatsfoto.
Bij onze vorige gouverneurs waren de partners altijd op
de achtergrond en waren ze hooguit te zien bij recepties. Maar
we zien nu dat onze nieuwe gouverneur blijkbaar niet mevrouw
Lucille George-Wout is maar heer Herman George! Neemt hij
misschien ook alle beslissingen over ons eilandje?
john h. baselmans-oracle
Afloop
De eerst volgende verschijning van gouverneur Lucille
George-Wout, na dit stuk, was inderdaad zonder haar man. Mijn
vermoeden is dan ook dat de nieuwe gouverneur niet mevrouw
Wout is maar heer Herman George. Dat is niet vreemd want naar
verluidt, heeft heer Herman George al een behoorlijk verleden
opgebouwd en er zijn klaarblijkelijk vele zaken verscholen. Maar
laten we eerlijk zijn, wie wil zo’n job nog hebben en wie vind je
die nog werkelijk integer is? De tijden van gouverneur Römer en
Saleh zijn al lang vervlogen.
Aantekening: Dit is overigens niet een uitspraak van mij
maar van een persoon die vele jaren geleden de nieuwe gouverneur
moest gaan zoeken van de kroon.
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1-3 Excuus aan Andy Melaan en
Nozaï Thomas
“Ik schaam me”
Nadat jullie lang in onrecht hebben geleefd, is het recht
weer in jullie leven gekomen. We hebben helaas (te)lang moeten
vechten voor dit recht maar uiteindelijk toch gekregen.
Maar ik schaam me.
En de reden daarvoor is dat we er mensen bij betrokken
hebben die blijkbaar niet alleen voor recht vechten maar kennelijk
over de ruggen van onrecht geld weten te maken. We dachten de
goede weg ingeslagen te hebben en inderdaad we hebben jullie
vrij gekregen. Maar mijn eerste gevoel is nu harde werkelijkheid
geworden. Er is waarschijnlijk handel in “onschuld bewijzen”. Om
dan met die onschuld, zo te lezen, miljoenen te maken en ego te
strelen. Het werd mij te laat duidelijk dat ook in deze zogenaamde
“pro deo” tak mensen zijn die alles doen om geld te vergaren. Geld
maken over de ruggen van mensen in nood. Iets wat we ook zien
bij onze kerken, banken maar ook in het gehele huidige systeem.
Nu dat jullie vrij zijn gesproken, komt de aap uit de mouw
en is de geldmachine gaan draaien. Via jullie namen worden nu,
na gelezen te hebben, miljoenen geclaimd en is duidelijk geworden via mails, dat van dat bedrag alle “onkosten” vereffend gaan
worden! Ook wij (MKK) staan, naar horen zeggen, op die lijst!
Daarom willen we meteen verklaren dat ELKE cent ooit door
ons betaald en verdere onkosten die gemaakt zijn en betaald gaan
- De MATRIX Deel 1
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worden uit die “pot”, weer overgeschreven zullen worden op jullie
rekeningen. Wij doen zaken vanuit onze hart en ziel en voor geld
en ego is daar geen plaats voor.
Ik schaam me, dat ik niet naar mijn gevoel heb geluisterd.
Ik schaam me, dat we maar één kant zagen van de medaille,
namelijk jullie vrijheid.
Andy en Nozaï, ik schaam me diep en hoop dat jullie in
gaan zien welk spel hier gespeeld wordt want mij werd voorgehouden dat het voor het recht was en niet voor het geld.
Mijn excuus Andy Melaan en Nozaï Thomas, mijn excuus
voor deze fout.
john h. baselmans-oracle
MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon Curaçao)
Afloop
Die schadeclaim was al voor het proces kennelijk bepaald
want de Telegraaf wist dat al voor enig proces te vermelden. Toen
ik hier de familie Knoops over aanschreef, kreeg ik te horen dat
het een uitspraak van de Telegraaf was, niet van hun. Na de vrijlating kwam het identieke stuk weer in de Telegraaf en toen was
er geen ontkenning. Tijdens het proces en de vrijlating van de
jongens werd duidelijk dat de advocaten Knoops een groot bedrag
in hun hoofd hadden als zijnde schadevergoeding. Ook kreeg ik
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via een van de mensen te horen dat ook het geld wat wij in al de
jaren ingestoken hebben in deze zaak, terug zouden krijgen, net
zoals de onderzoekers en begeleiders. Ik klapte uit mijn vel want
als men zegt tegen mij “we werken pro deo”, ga je er niet vanuit
dat het grote geld later gaat komen. Pro deo is pro deo en komen
er later niet allemaal vergoedingen opduiken. In een interview bij
heer Humberto Tan op de TV in Nederland, had hij blijkbaar ook
door dat er iets niet pluis was want haar gesprek week alsmaar
uit naar de stichting van de familie Knoops. Dat werd meerdere
malen door heer Humberto Tan afgekapt en terug gegaan naar
Andy, waar het tenslotte om ging. Om op zo’n manier aan geld te
komen is niet onze stijl en ik vond dat we dat de jongens moesten
laten weten. Pro deo is pro deo en dan moet er geen “maar” komen
als men geld gaat ruiken.
Uiteindelijk zijn er bedragen toegekend aan de jongens.
Later in een mailwisseling wist een van de onderzoekers mij te
vertellen dat die bedragen geheel ten goede komen aan de jongens
en dat hun schadeclaim die ingediend is, nog niet behandeld is
geworden. In ieder geval hebben de jongens werkelijk nu een
bedrag ieder op hun naam staan en is de zaak afgesloten.
Later kreeg ik ter informatie dat de familie Knoops ook
enkele personen ging verdedigen die op het eiland Bonaire, naar
verluidt, veel op hun geweten hebben. Toen ik hen schreef dat
ze als de “advocaten van de duivel” werden beschreven op onze
eilanden, was er snel geen contact meer en kreeg ik alleen nog te
horen dat eerst bewezen moest worden of deze persoon wel schul- De MATRIX Deel 1
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dig was. Dat is waar maar naar verluidt, blijkt dat vele mensen de
dupe zijn geweest van het handelen van deze mensen. Ik moet dan
ook denken aan de vele slinkse juridische stappen waarmee vele
gedupeerden in het open veld gestuurd worden. En lopen, zoals we
veel zien op onze eilanden, de machtigen der machtigen gewoon
rond en zit je als onschuldige en als minderbedeelde, jaren vast
in deze verrotte maatschappij en hun kamertjes.
“Klassenjustitie” wordt momenteel keer op keer bewezen
en slinkse constructies vliegen je momenteel letterlijk om de oren.
Het tijdperk van de “maffia advocaten”, zoals men die nu noemt,
is duidelijk aangebroken en dat zien we in de vele gevechten
tussen advocaten groepen en zelfs advocaten tegen rechters. Dat
allemaal omdat het werkelijk uit de hand gelopen is door de scheve
uitspraken, afpersingen en bedreigingen in het gerecht.
Als je dat aan gaat halen, merk je dat je verbannen wordt
uit justitie en bij het Openbaar Ministerie. Maar daar lees je later
nog meer over in de brieven naar onze nieuwe Procureur Generaal
die kennelijk door de bomen het bos niet ziet.

1-4 Open brief aan heer de Brabander
Geachte heer de Brabander.
Met grote verwondering heb ik uw acties gevolgd. Er
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kwam dan alsmaar in me op; Heeft deze man wel eens een wetenschappelijk rapport gelezen of bijscholing gehad?
Laat ik me even voorstellen ik ben John H Baselmans-Oracle en vanaf zeer jonge leeftijd genees ik mensen. Volgens uw
criteria val ik zeer zeker onder die kwakzalvers waar u het alsmaar
met een paar mede collega’s over heeft. Kanker, suikerziekte en
vele ziektes waar uw club van medici grof geld mee maken, zijn
zeer eenvoudig te genezen mits de energiewereld van die persoon
het zelf toe laat. Maar we gaan even naar uw “vak” tandarts. In
uw “vak” wordt zoals u zelf ook weet vreselijk veel gerommeld.
Al van dag één wordt er gif in de vele monden geplaatst in de
vorm van amalgaam. Praten we nog niet over diverse gebitten
en implantaten waar stoffen in gebruikt worden die alles behalve
lichaamvriendelijk zijn. En dan hebben we het nog niet over het
verdoven of geheel platspuiten van patiënten. Het is daarom ook
begrijpelijk dat u, met enkele collega’s, geheel achter het vergif
fluoride staat. Het past namelijk geheel in de lijn van u en uw
collega’s om mensen met voorbedachte rade ziek te maken. Met
voorbedachte rade schrijf ik, omdat ik mag aannemen dat u als
tandarts de nodige lectuur (die u behoort te lezen) leest. U beweert iets wat reeds vele collega’s en regeringen rond de wereld
openlijk hebben toegegeven, namelijk dat fluoride schadelijk is
voor de mens.
Ik snap niet wat achter uw actie staat maar ik kom alsmaar
op, dat het een persoonlijke vete is en/of een belangenverstrengeling samen met de huidige regering.
- De MATRIX Deel 1
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Dan kom ik op artikel 5 van “The Universal Declaration of
Human Rights” wat duidelijk aangeeft, ik citeer; “No one shall be
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment”.
Aan deze regel die wereldwijd in elke wet van elk land geldend is, houdt u met enkele van uw collega’s en onze regering niet
aan deze regel en vergiftigt u en uw clubje bewust onze bevolking.
Ik wens u en de ongelovigen om u heen bezinning, veel
wijsheid en in het bijzonder lef toe om in te gaan zien dat u moedwillig een geheel volk aan het vergiftigen bent.
john h. baselmans-oracle

1-5 Baas over eigen leven
Is het u ook opgevallen? Heer de Brabander gaat meteen in
de verdediging bij elk geschreven stuk en komt met voorbeelden
van “vroeger”! Dat, als mensen durven op te komen voor hun
gezondheid.
Enkele heren doktoren noemen fluor “preventieve medicatie”. Andere, zoals heer de Brabander, noemen het “natuurlijk
voorkomend sporenelement”. Maar wat kreeg ik te horen in een
mail van onze Spa fabriek? Die stelde dat hun fles bronwater
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0.1 p.p.m. fluoride bevat (zie etiket), daar men niet geheel zeker
van is dat het geheel fluoridevrij is en daarom wordt deze marge
vermeld. Maar heer de Brabander gaat verder en schrijft openlijk
dat er ook “chloor” en “smaakmakers” toegevoegd zijn aan ons
drinkwater. Rijst bij mij de vraag: En wat nog meer?
Waar het mij om gaat, is dat als we naar een huisarts/specialist gaan, mogen wij als burger beslissen of we de medicijnen/
spoorelementen in willen nemen of de operatie willen ondergaan.
Waarom krijgen wij bij enkele tandartsen en aangekoppelde politiek op dit eiland niet deze keuze? Wij betalen Aqualectra voor
zo ZUIVER mogelijk drinkwater en in zuiver drinkwater behoort
van nature GEEN fluoride als ik Spa mag geloven!
Verder is gebleken dat er geschermd wordt met WHO.
Maar diezelfde WHO heeft ook nog steeds DDT (zeer zwaar uit
de handel genomen vergif) op hun lijst staan! Fluor stamt af van
de tijd van fabricage van de atoombom waar fluor voor nodig was!
Dus zo up to date is deze organisatie niet. Wat ook blijkt, is dat
ondertussen vele landen fluor snel verwijderen uit hun drinkwater
nadat gebleken is dat WHO er een potje van maakt en met zwaar
verouderde informatie werkt. Zelfs Amerika doet een stap terug
inzake fluor.
Het is heel simpel;
Wij mensen van vlees en bloed willen ZELF bepalen wat
we voor medicatie/sporenelementen in nemen.
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Wij mensen van vlees en bloed claimen enkel ons recht
dat duidelijk vernoemd staat in diverse internationale regels en
overeenkomsten. Wij willen baas blijven en de verantwoordelijkheid behouden over ons eigen lichaam! Of leven we soms toch op
een dictatoriaal eiland?
Wij mensen van vlees en bloed willen simpel schoon
onbewerkt drinkwater!
john h. baselmans-oracle

Bron:Antilliaans Dagblad

1-6 Politieke fluoride
Het woord is er uit, we hebben te maken met politiek fluoride! Met verbazing heb ik het ingezonden stukje mogen lezen
van de heer de Brabander. Ik vermoedde al lang dat het gehele
fluoride gedoe niets meer was dan een politieke vete onder twee
kampen. Maar eindelijk liet heer de Brabander het duidelijk blijken in dit stuk; fluoride is politiek. Een trieste show waar artsen
kennelijk zich inlaten en laten misbruiken door politiek gekrakeel
en manipulaties.
En wie zijn weer de dupe van deze vete? DE BURGERS.
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Maar laat ik heel duidelijk zijn naar alle politici en artsen,
specialisten en ambtenaren toe; ik wil als mens van vlees en bloed
ZELF beslissen of ik sporen, medicijnen of vergif wil innemen via
water. Net zoals het in internationale regels en wetten beschreven
staat. Zo simpel ligt de hele zaak.
john h. baselmans-oracle
Afloop
Heer de Brabander bleek van zwart wit te creëren en wist
kennelijk niet waar het werkelijk om ging. Hij hanteerde vreselijk
oude rapporten die reeds lang achterhaald waren. Men beweerde
dan ook dat de heer de Brabander gunsten zou ontvangen om voor
de regering deze zaken in de wereld te brengen. Nu kun je dat
niet zo maar bewijzen, maar zijn artikelen zetten wel vraagtekens
bij de “knowhow” en de gedachtegang in deze zaak. Ik wil niet
beweren, zoals men door liet schemeren, dat er geld onder de tafel
is gegaan maar men kan duidelijk stellen dat vreemde uitspraken
uit zijn pen kwamen.
Fluoride is een kwalijke zaak en mensen worden nu op
Curaçao BEWUST vergiftigd. Maar dat was al lang bekend. We
kregen zelf te horen van het Aqualectra personeel dat er ook chloor
en zoutzuur toegevoegd worden in ons drinkwater. Eens werd
ons afgeraden om op die dag water uit de kraan te gebruiken. We
kregen toen flessen water van Aqualectra in onze straat. Op de
vraag waarom wij alleen en niet de gehele buurt, werd er beant- De MATRIX Deel 1
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woord dat, dat te veel zou kosten en wat niet weet wat niet deert!
Later gebeurde hetzelfde toen we een kop koffie namen in Avila
hotel waar we letterlijk van het vergif in de vorm van chloor, een
brandende mond hadden en ons verteld werd dat er “gespoeld”
werd in die omgeving.

1-7 Brief aan heer Piar in zake handelen
heer S. /Openbaar Ministerie
To: Heer D. Piar		

Curaçao: 09-01-2014

Betreft; Vreemde werkwijze heer S. en het machtsmisbruik
die hij tentoonstelt via een Openbaar Ministerie.
Geachte Heer Piar
Hoe is het mogelijk dat heer S. zo’n misbruik kan maken
van zijn macht en burgers die een conversatie aan gaan bij vrienden, zo aan spreekt. Dan gaat deze meneer daags daarna dit in de
krant zetten:
Bron:Amigoe
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Ik stuur u mijn conversatie bij de heer R. de W., waar Heer
S. als volgt reageert:
john h. baselmans-oracle: Heer S. op dezelfde manier dat
de helikopter haar successen heeft getoond zal ook het onbemande
vliegtuig dat doen. Geef het 3 maanden en geef dan commentaar
zou ik zeggen.....
john h. baselmans-oracle: R. snap jij het niet? Er moet
weer geld uitgegeven worden aan fantasie zaken. 1 drone doet
NIETS en dat is al lang bewezen in het buitenland. Maar nu moet
iedereen bang zijn, want ergens hangt dat onding naar je te kijken.
En heer S. hoe ging het met de helikopter? Een vislijntje,
weg helikopter! Die drone een kogel, weg drone! Let op mijn
woorden. Er is nu al een beloning op dat ding uitgeloofd onder
de criminelen!
N. E. S.: “Dan hr. Baselmans dan doen we toch niets !
Lekker handen over elkaar en niets doen. U bent blijkbaar in de
minderheid met die gedachte. Wij blijven doordenken en gaan
keihard door. Ik ken uw denkwijze over mijn werkgever. Dit is
overigens MIJN commentaar en NIET van mijn werkgever......”
john h. baselmans-oracle: Heer S. u heeft gelijk u en uw
OM doen NIETS, puur omdat men met handen en voeten gebonden
is. U laat het volk geloven dat men nu de zaak aan gaat pakken,
terwijl OM al lang weet wie er achter zitten en wat er achter zit.
- De MATRIX Deel 1

41

Mensen met goede intenties worden als achterlijke gebombardeerd
of geblockt en criminelen worden beschermd! Ik durf met u te
wedden dat ik BINNEN een half jaar de criminaliteit weg kan
werken, maar dan ga ik eerst schoon schip maken in de hoogste
gelederen. Een zielige drone kan niets doen en dat ding ligt zeer
snel aan flarden. Ik zit alles behalve met mijn handen over elkaar,
maar ik krijg geen medewerking van die instanties lokaal die mij
bij zouden moeten staan. Nee, ik moet via het buitenland dingen
hier zien te regelen en op laten dragen EN DAAR heer S., ligt het
crimineel probleem van Curaçao!
N. E. S.: “uw persoonlijke probleem maakt u zo publiekelijk. Knap van u. Altijd hetzelfde verhaal van Baselmans. ALTIJD
hetzelfde, blah, blah, blah. En ook dit is mijn PERSOONLIJKE
mening en niet van mijn werkgever, want u grijpt vaak naar de pen
en verkondigd MIJN mening als die van het OM. Ik ben klaar met
de discussie met u. Veel bla, bla, bla. Bonochi R., jouw vrienden
zijn mijn vrienden niet......”
john h. baselmans-oracle: En dit is heer S. die geen tegenspraak duldt! Ook hier zien we dat de criminaliteit NIET opgelost
mag worden en dat mensen werkende voor OM, zo gehersenspoeld
zijn dat ze elke discussie uit de weg gaan. Zelfs de vele aangiftes
waar ik nog mee met OM over zou praten, is tegengehouden want
tja, je mag de ware daders niet aangeven. Een half jaar OM, een
half jaar en er is geen criminaliteit meer!
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PS heer S., ik hoef niet te liegen, bedriegen en heb geen
geheimen en daarom kan ik het overal schrijven en vertellen!
Ik ben benieuwd hoe lang dat ding in de lucht kan blijven
en welk bereik het heeft, want zelfs de 15.000 euro modellen zijn
zeer beperkt in bereik en in air time! Maar we zijn blij, we zijn
beschermd!
Sinds vorige aanvaring met heer S. ben ik persoonlijk
geblokt voor de Openbaar Ministerie Facebook pagina. Heer S.
duldt geen commentaar noch enige inbreng van mij, terwijl de
pagina wel voor anderen opengesteld is. Vrijheid van meningsuiting of dictatuur?
Is dit werkelijk de weg van het Openbaar Ministerie?
Een vriendelijke groet
john h. baselmans-oracle
Afloop
Het Openbaar Ministerie met als woordvoerder heer S.,
heeft nog nooit zo ver van de mensen gestaan als deze tijd. Zoals
je ziet op de verschillende persconferenties en hun eigen pagina’s
op het internet, het volk wordt werkelijk zand in de ogen gestrooid
en valse informatie wordt via dat kanaal naar buiten gebracht, om
de burger zo te bespelen en te laten geloven wat er allemaal gaande
is. Vanuit intern kreeg ik eens te horen dat men niet aan veel betere
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werknemers kan komen. “Je weet, het zijn politieke benoemingen”
werd mij aangegeven. De bevestiging is er wel als ik zie hoe de
mens als burger behandeld wordt. Maar dat een Openbaar Ministerie burgers openlijk bedreigt en bedriegt, is zorgelijk. Hoe ver
is de maffia daar al kennelijk binnengedrongen? Van horen zeggen
en uit hun eigen kringen (advocaten / oud-rechters), al heel ver.
Dat heer S., als woordvoerder van het Openbaar Ministerie, zo reageert is duidelijk. In het verleden beloofde deze man
mij, verschillende zaken door te geven. Ik zou zelfs eens met een
officier van justitie praten over de verschillende punten die door
mij aangehaald waren. Dat bleken uiteindelijk allemaal leugens,
uit naam van het Openbaar Ministerie.
Maar het is duidelijk hoe justitie werkt en is niet veel
anders waar dan ook op deze aardbol. Het voorbeeld vanuit deze
hoek is duidelijk, want door powerplay te spelen wil men mensen
de mond snoeren. Dat, door mensen openlijk te bedreigen en belachelijk te maken. DAT, is waar justitie NU voor staat. Het zal je
later duidelijk worden wie er werkelijk achter deze methode zit.
Dat daar dan de lokale pers nog eens bijgeroepen wordt, is geheel
zorgelijk. Want zoals we al weten, de lokale pers is met beide
handen gebonden aan dit verziekt systeem en hun verziekte mensen. We zien dat bij alle ministers van justitie die in het verleden
al gezeten hebben op die stoel. Deze mensen zijn werkelijk door
de maffia ingepalmd, en zijn stuk voor stuk “mietjes” geworden
zonder nog enige power en bang om wat er boven hun hoofd hangt
hun leven lang. Personen die vóór hun ambtsaanvaarding een grote
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mond hadden. Dat doet me nog denken aan een gesprek met heer
D. Dick die letterlijk aan heer D. Piar en mij vertelde, dat hij niet
de baas was. Wie die baas was, was niet erg moeilijk te raden,
zeker niet gezien de gedragingen van alle andere ministers van
justitie. Justitie is met handen en voeten gebonden en door wie.
We gaan dat nog lezen.
Wel ben ik heer S. zeer dankbaar dat hij openlijk de burger
laat zien, dat er met twee maten gemeten wordt en dat zelfs het
Openbaar Ministerie, die hij vertegenwoordigt, privé niet van werk
kan scheiden. Mijn dank is groot en velen hebben nu het bewijs
waarom het Openbaar Ministerie dus met twee maten meet en die
burger links laat liggen puur omdat de druk op deze instantie te
hoog is. Men meent door het zwijgen op te leggen en het negeren
van mensen, zaken op te lossen. Een ziekelijke instelling als het
niet zou gaan over vele juridische zaken waar men kennelijk bang
voor is.

1-8 Brief aan alle instanties in verband met
mijn curatele
								
Curacao: 01-26- 2014
Secretary of Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Subject : The Dutch state accountable
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Sir
Herewith the undersigned Johannes Henricus Baselmans,
Passport number NU907L808, personal identification number
1954052010, born in Waalre, the Netherlands, wants to bring the
following to your attention.
The undersigned lives since 1982 on the island of Curaçao,
which is a part of the Kingdom of the Netherlands and is by a
constitution, within the province of the crown of King William
Alexander.
The undersigned’s work varied from graphic designer to
being an artist and he had various freelance jobs as intermediate.
Since 2004 he retired and he keeps himself busy writing books,
drawing and defending the human rights.
From the beginning of his stay on the island of Curaçao,
the undersigned had regularly contact with people from the Netherlands who had specific questions about the state of affairs on the
island. He had also contacts with the then Governor Römer, with
whom he came home regularly and talked about different issues
with him. Later it was Governor Saleh and at that time the undersigned had contact with the Director of the Cabinet, to whom he
had passed many cases he has experienced in daily life. As result,
a good relationship between this person and himself.
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In the first 20 years of his stay on the island most of the
time the undersigned, together with his wife, took care of those
local children who were abandoned and abused. In those years
they have had a total of more than 50 children at home.
At the same time the undersigned obtained more information about the real state of affairs in politics, corruption and the
local mafia practices. Those cases were always reported to the
Governor, or to his director. The undersigned did the reporting to
the Governor since he, after a case about the dolphins, was threatened with a gun. The gun was pointed at his bed. The local Public
Prosecutor refused to do anything about this case. Even then it
appeared that the entire judicial system was ruined by the mafia.
Only after a visit to the then Prime Minister ........................... and
he brought this to her attention.
That is why the undersigned, from that time, passed on
all reports about corruption, judicial and political issues to the
Governor or his Director. Meanwhile, the undersigned has launched MKK, which is an organization that signals corruption and
issues that should not see the light of day and reports this to the
Governor. The Governor, from his office dealt with the necessary
declarations and issues. All this went on, up to and including the
time of Governor Goedgedrag. In the year 2011, the undersigned
received a notification of a very big case. That comprehends;
drug shipments in containers, including weekly diverting tens of
millions of dollars .................. At a second call Mr. Goedgedrag
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hinted that he was wiretapped in his office. So we continued talking about general matters.
Things became very grim, because we got some reports
and data as well about the sale of oil under our local waters to
Mr. .........., meant for Venezuela. Furthermore, it became clear
that, with the contract 10-10-2010, our local gas has been bought
by the Netherlands for 3 billion, as so- called; reorganization of
the islands.
It was suddenly very quiet and it was difficult, not to say
impossible, to get an appointment with the Governor or his Director. The undersigned also noted that he was kept in bringing
out various small cases at the local and at the Dutch press as
well. Even so the local politics and the Netherlands who hardly
responded at his posts. The same happened with our former Queen
Beatrix and later with King William Alexander, who both refused
him an audience.
Until the day when undersigned, not suspecting anything,
went to renew his passport, and stood there in a large hall with
about 100 people around him. He put down his passport and the
lady behind the counter looked at the document, saw something
appearing on her screen and yelled down the hall: “What means
guardianship?” The undersigned looked oddly at her, even so many
people around him. After the chief had intervened, the undersigned
was dispatched and went home.
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At home the word “Guardianship” still bothered him, for
the undersigned was not convicted of any receivership as far as
he knew. The undersigned did some research and came across
a receivership imposed by the Security. He called some of his
people and asked them to investigate on his person at the various
departments. Within 10 minutes, the undersigned was called with
an appointment to meet them in a public place.
The undersigned was told the following:
Since July 2011 you’re under guardianship at the local
Security (later, apparently at the Dutch one as well). They know
what time you go to bed, who you call and that you’re on voice
recognition. They know what you do with your credit cards and
your banking. Several times they have copied your entire computer and they have to monitor every conversation! You have often
been disturbed in interviews. Radio stations were taken off the
air during the time you had an interview, and Skype has been
disturbed many times.
You do understand that the undersigned got silent for a
while. But, the story was not finished yet. They continued that
the undersigned is allowed to leave the island for good, without
even further meeting to any legal obligations. The single ticket
was ready. Should the undersigned return to Curaçao, although
he is legally admitted since 1992 , they would interrogate him and
lock him up! The way how they interrogate was also clarified and
they explained how they work in the Security on the island (and,
incidentally so the public prosecution and police work too). And
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that was about, that the undersigned would be “watered”, or they
would simulate suffocation! That, in order to get data about the
cases he brings out and the names of his informants.
After this hearing with his people, of which one worked
for the Security, the undersigned did further research. This was
one side of the story, but the undersigned truly wanted to know
more. Meanwhile, in the last few years the undersigned got a lot
of “strange” local and Dutch visitors who all warned him that he
had to stop. There were also people who literally required him not
to write any more books, and that he had to retire completely. And
even the request for an audience with King William Alexander was
promptly denied. Furthermore, the threats became more violent,
until everything was completely silent in 2013.
In the interim the undersigned wrote the book “Curatele,
de curatele die wij niet mogen weten” (Guardianship, the one
we are not allowed to know). That book was downloaded about
10,000 times, for free. In response to that book there were some
strange denials of the existence of this particular receivership. The
undersigned was provoking things to see how they would react:
He offered a reward for a document that would show that there
is no legal restraint to his name. The Prime Minister and the new
Governor did not respond at all. But our new Minister of Justice,
Mr. Navarro, exposed some more by one of his employees. This
person said that he actually saw the name of the undersigned
in their system. Moments later the undersigned was told via a
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Dutch informant that they, from the Netherlands, had seen that he
is found indeed in the files of the Security. By further checking
with our local immigration they also revealed, according to that
person, that the undersigned, in their system, has “guardianship”
after his name. That person did not want to tell the undersigned
what would happen then.
In all this, the undersigned got also the impression that
the Attorney General, Mr Piar, knew more about the whole thing
and he sent him a letter. And as it turned out, he was inaccessible
as well. While in the past they often had contact about many issues. It was remarkable that, in that period, first the government
disappeared and so did his Minister of Justice Mr. Wilsoe. Shortly
after, Governor Goedgedrag also disappeared, as “excuse” health
problems. Then, shortly after a request for a conversation with the
Attorney General, he was sent home as well.
Before all this, the head of Security on behalf of Prime
Minister Mr. Schotte was placed on half-pay. Shortly after, commissioned by Mr. Schotte, all the digital files of the Security Curaçao, have been copied to hard drives. These were delivered to
the Colombian mafia after being processed! Included American
and Dutch documents which were highly confidential, and here
we talk about a bag full of hard drives. It took 2 days to copy.
Later they had to destroy certain files in the system, which was
not successful and so they left. Everything was quickly covered
up, done by the Dutch politics, as well as by local politics.
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Together the undersigned had seven times the confirmation
that he is under guardianship by the Security, and that he has this
“stamp” listed on his name at various authorities.
A strange incident from our population was by August
2013. They sent the undersigned (after living for 32 years on the
island) a call, if he still lived on this island. He had to come personally or he was deleted from the population. He reported tidily.
Now in 2014, there was a lady at his door to check whether the
undersigned really lived at the address indicated.
The undersigned is also many times intimidated by the
government who, with shuttered cars, stopped demonstratively in
front of his house. Or, cops who stood still in front of his house
and drove away as the undersigned walked toward them. You
should know, he lives on a secluded road, very rural and usually
there are only a few neighbors that come along. That is why the
police and big black cars are conspicuous.
					
The undersigned has been repeatedly threatened with death, just because he interferes too much with the Mafia and he is
certainly no friend of our corrupt judiciary and politics. For many
years the undersigned has not left the island, because according to
various sources, he will not be allowed again on the island or at
least he will be “edited”. The undersigned sees himself as a prisoner without a court order! In short, the undersigned is a prisoner
of the Dutch state. That happens while the Netherlands outward
occurs to be so holy and supposedly respects human rights.
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The undersigned, Johannes Henricus Baselmans, wants to
claim his right as a man of flesh and blood, and that he freely can
move between the countries of the world and its habitat Curaçao.
That, without any consequences of torture or loosing possessions,
all located on the island of Curaçao.
Furthermore, the undersigned wants to let you know that
he is not sick and has no suicidal tendencies. Should anything
happen to him, the undersigned will assume that your organization
will examine the way in which the Dutch State, under the head of
King William Alexander, has treated him.
Three governors of the kingdom of the Netherlands have
told the undersigned that he did nothing but monitoring and reporting. Unfortunately, that will be the death of the undersigned.
Apparently, honesty and working from your heart and soul
is no longer welcome in the current system, which is now used in
the Kingdom of the Netherlands.
Sincerely;
Johannes Henricus Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao, Lesser Antilles
Home: +0059
Port: +0059
E-Mail: john@
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C. C.
Secretary of Palais des Nations
Secretary of Amnesty International
King Willem Alexander
Governor of Curaçao Attn Mrs. L.A. George - Wout
Government of the Netherlands Attn Mr. M. Rutte
Government of Curaçao Attn Mr. I. Asjes
Afloop
Met deze brief is de bevestiging gekomen van diverse
instanties die aangeschreven zijn. Wat opmerkelijk was dat na
ongeveer 7 weken de kopie aangetekend aan heer Asjes, ongeopend terug kwam! Iemand was getipt voor deze brief en niemand
durfde hem open te maken. Met vele stempels erop van diverse
afdelingen ben ik dezelfde dag nog naar het fort (zitplaats premier) gegaan en gevraagd naar de secretaresse van heer Asjes.
Een kleine oudere vriendelijke mevrouw kwam naar buiten en
ik liet haar dit ongeopende aangetekend stuk zien. Ik vroeg haar
waarom de minister-president deze brief niet mag lezen en angstvallig weggehouden werd. Ze vertelde me dat alle aangetekende
stukken geboekt behoren te worden en dat dit een “vreemde zaak”
was. Ik opende de enveloppe en overhandigde haar persoonlijk
de brief. Ze vertelde mij dat hij per direct geboekt zou worden,
door haar persoonlijk.
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De getipte brief was werkelijk op 5 afdelingen geweest,
terwijl hij netjes aan heer Asjes inclusief goed adres aangeboden
is geweest door de lokale posterijen.
Dit was het begin van mijn soeveraniteit en de 07 code
achter mijn naam. Dezelfde code als dat Willem Alexander en
diplomaten achter hun naam hebben staan. Maar ook dat gaan we
later nog uitvoerig over praten.
			

1-9 An exceptional sign
Playing with two kids (5 and 3).
Together we made a railroad and a complete city on the
porch. That was a wonderful time. After we finished I observed
their reaction. We solved all building problems so his train, called
Thomas, did the whole track without any problems.
As grandfather I was tired and found a new playing ground:
The TV! We have a 15 years old TV. It has 2 channels and we do
not use this old thing, just standing there in the middle of the room.
I took a chair and placed it in front of the TV. I sat there
watching the black screen. I started laughing and the 2 kids came
and sat in another chair next to me. Together we looked to that
black screen. Looking out of the corner of my eye, I saw that they
were watching me and I started to laugh again. They looked again
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at the black screen and started to laugh too! We looked at each
other and told each other what a nice movie it was on that black
screen! We sat there for about 15 minutes, laughing and had a
wonderful time in front of a black screen.
The kids went home. Later that day my wife and I went to
the computer and we saw a fragment of a Charlie Chaplin’s film
with the song “Smile”, written by Charlie Chaplin.
I saw my twin soul near me and know from this moment,
life is about smiling. It’s all about the matrix you create by yourself, for example that black screen in front of two children together
with their grandfather.
SMILE

1-10 Aruba bank
								
Curaçao 25-01-2014
Aan: Directie Aruba bank
Betreft: schending auteursrechten/geestelijk eigendom
Geachte directie
Vandaag zaterdag 25 januari ziet ondergetekende J.H.Baselmans in de Amigoe van Aruba op pagina 3, dat u zonder mijn
toestemming mijn tekening heeft gebruikt voor uw advertentie.
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http://www.johnbaselmans.com/Portraits/Portraits_Croes/
Portraits_Croes.htm
Hoe denkt u dit financieel te gaan vergoeden? Daar u wel
mijn geestelijk eigendom heeft gebruikt zonder enige toestemming
en zonder vermelding van mijn naam!
In de hoop dat u dit waardig zal afhandelen wacht ik op
uw antwoord.
John H Baselmans-Oracle
c.c. Amigoe redactie
advertising Aruba bank
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Afloop
De Aruba bank nam direct contact met me op en gaf hun
excuus voor dit voorval en of het financieel te regelen was. Ik
heb uitgelegd dat het mij niet om het geld ging en ik liever een
advertentie als rectificatie zag.
Dat hebben ze ook meteen gedaan, zie hier onder.

Het was een geweldige ervaring zoals deze bank deze zaak
afhandelde. Alles liep correct en in een zeer goede sfeer. Nogmaals
mijn complimenten, Aruba bank.
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1-11 Klokkenluiders
Men heeft de laatste tijd de mond vol over “klokkenluiders” op dit eiland. Vreemd genoeg ziet men personen die politiek
voeren ook als een klokkenluider, en gebruikt men die politieke
informatie om verdere oppositie te voeren! Er zijn inderdaad
enkele ware klokkenluiders op onze eilanden waar men niets van
hoort, niets van ziet omdat deze mensen al heel veel jaren achter
de schermen werken, en voor hen, in de publiciteit komen niet
op de eerste plaatst staat. Het klokkenluiden is veelal niet via een
pers of via open kanalen. De meeste klokkenluiders vermijden
dat omdat men zaken toch uit hun verband haalt, maar ook dat
het dan weer in een politiek gaat belanden of dat het als eigen ego
strelen gezien wordt.
Klokkenluiders zijn op onze eilanden een “ras” dat met alle
mogelijke manieren aangepakt wordt. Men begint eerst deze personnen te bedreigen om hen het zwijgen op te leggen. Daarna gaat
men valse beschuldigingen op hen zetten, zodat ze veroordeeld
kunnen worden. Ook is er dan al een curatele op een persoon gezet
en worden alle kanalen om hem heen gecontroleerd en geïsoleerd.
Mocht dat niet helpen dan is er een laatste redmiddel, en dat is
die persoon opruimen! Verschillende klokkenluiders op dit eiland
zijn al verdwenen door hen te vermoorden. Op deze eilanden is
een klokkenluider een vogelvrij verklaard persoon zonder rechten
en zonder enige bescherming. Dat zien we nu vanuit de politiek/
juridische hoek waar men in plaats van klokkenluiders te gaan
beschermen, zoals wereldwijd nu gaande is, de klokkenluiders de
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mond wil gaan snoeren en zelfs wettelijk spreekverbod opleggen
of vervolgen. De politieke justitiële “maffia” heeft er alles aan om
mensen hun monden te snoeren daar deze personen zelf nu meer en
meer in het gedrang komen. De lijn naar de maffia in het juridisch
systeem wordt steeds duidelijker en duidelijker door deze actie.
Doch door deze acties vanuit de politiek en vanuit de juridische hoek, zal een klokkenluider zijn mond niet houden. Er zijn
vele wegen om misstanden naar buiten te brengen en zeker in het
huidige elektronisch tijdperk, is er een leger aan mogelijkheden om
elk misverstand te signaleren en te rapporteren. De klokkenluiders
weten dat ze door het internationaal recht zijn beschermd en daar
kan een lokale wet of een lokale regel zich niet aan onttrekken. Het
is duidelijk dat de voormalige Antillen veel te verzwijgen hebben
en dat de vele klokkenluiders meer en meer gelijk krijgen in de
misstanden die zij gerapporteerd hebben.
john h. baselmans-oracle

1-12 Cpost is Cniks
Ongeveer 9 jaren wonen we op Bandabou. Ik moet zeggen,
werkelijk terug in de tijd. Maar het meest opmerkelijke is wel onze
“nieuwe” posterijen die sinds kort Cpost mag heten.
9 jaar geleden kregen we 2 maal per week post en met de
gratie van onze hogere postbode soms 3 maal per week. Maar we
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misten nog wel eens een brief en zeker als het om bankkaarten ging
of andere belangrijke post uit het buitenland. Het probleem was
niet alleen bij ons maar ook bij vele medebewoners. We meldden
dit netjes aan de post en op een gegeven moment ging de postrecherche te werk. Er zouden via de directeur brieven verzonden
worden om te kijken wat er gaande was. De eerste brief arriveerde
netjes afgeleverd door onze postbode, zelfs aanbellend dat er een
brief was van de directeur! Ja, een mooie test! Na weer contact
opgenomen te hebben dat dit geen test was, werd er besloten bij
meerdere bewoners enkele brieven te bezorgen, ook weer via de
directeur. Na enkele weken ontvingen we inderdaad een brief.
Nadat die in de bus was gedeponeerd en door mij direct uit de
bus was genomen, zag ik de postbode vanuit het dorp met een
noodgang weer terug komen. Hij maakte mijn brievenbus open
en belde aan. Hij vroeg waar de post gebleven was en of er een
brief bij zat! Ik vertelde hem dat hij deze informatie niet kreeg en
hij de tipgever maar eens moest bedanken voor zijn daad. Nieuwe
post heeft verder nooit meer iets ondernomen. Maar als toegift
kregen we soms weken geen post of werd de post “per ongeluk”
in het dorp bezorgd!
Na dit “onderzoek” kregen we, tot afgelopen jaar, met de
regelmaat van een stilstaande klok, 2 maal per week de post. Tot
dit jaar. We hebben nu een Cpost en nog wel internationaal ook
nog! Oude puinhoop onder een nieuwe naam. De tarieven zijn
nu onderhand 4 gulden voor een briefje naar Nederland en aangetekende stukken die op kunnen lopen naar 16 gulden! Tarieven
om post in China te krijgen! Maar we hebben nu ook vast in het
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nieuwe jaar EEN keer per week post, maandag morgen rond half
een! Ja, eenmaal per week zijn wij verzekerd van wat reclame
folders, telefoonboek en van wat rekeningen, meestal niet alle
rekeningen.
Het gaat goed, van de nieuwe post gaan we nu naar de
Cpost die duidelijk Cniks is! Wat is het volgend jaar heren post?
Mogen we dan eenmaal per week op Cpost niks te Otrabanda zelf
onze post ophalen?
john h. baselmans-oracle
Afloop
Na het verschijnen van het artikel nam Cpost contact met
me op en we hebben wat zaken doorgenomen. Opvallend was
dat er meteen post werd bezorgd en brieven die 2 weken er over
gedaan hadden op dit eiland, zaten in een keer in de bus. In ieder
geval het probleem werd opgelost en het is jammer dat er eerst
stukken in de krant moeten komen voordat een overheidsinstantie
gaat ingrijpen oftewel, reageren.

1-13 Rekeningloze UTS
Onze alleraardigste UTS heeft een klantvriendelijke rekening geïntroduceerd! Jawel, de rekening die we niet mogen zien
en niet mogen ontvangen via Cpost!
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Sinds de invoering van de nieuwe rekening hebben wij
geen rekening meer ontvangen en zien we wel in de kranten staan
dat we de rekening voor een bepaalde datum moeten betalen! Wat
moeten we betalen dames en heren UTS? Waar is onze rekening
dames en heren UTS?
Als u geen rekening stuurt, hoe moeten wij dan als klanten
raden wat het openstaand bedrag is?
O ja, We hebben Mikuenta! Even vlug kijken...... en wat
zien we, ook Mikuenta heeft nog niet één nieuwe rekening geplaatst!
Het is triest dat wij als klanten wel aangemaand en zelfs
afgesloten worden als we te laat zijn met betalen, maar dat UTS
al maanden verstek laat gaan om rekeningen te versturen, moeten
wij als klanten maar voor goed nemen!
Of is de nieuwe rekening zo gemaakt dat we maandelijks
aan een van de UTS kantoren moeten schooien om a.u.b. een
rekening te krijgen?
Foei UTS, u heeft totaal geen respect meer voor de klant
en uw service (mocht u weten wat dat woord betekent) is allerbelabberdst! Wij wachten rustig af tot we de eerste nieuwe rekening
mogen ontvangen.
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UTS, u blijft op uw eigen statuten vreselijk in gebreke.
Ben benieuwd wat een rechtbank hierover zou oordelen.
Afloop
Dezelfde dag werd ik door enkele mensen gebeld vanuit
UTS en ze boden me aan om hun nieuwe website te bezoeken.
De rekeningen waren daar voortaan te zien. Ook daar bleek dat
er rekeningen miste en ik kreeg wederom het bedrag mondeling
door. Tot laat in het jaar bleef UTS problemen houden en ze
hebben het maar voorlopig opgelost dat we de rekening op vele
manieren kunnen opvragen. Simpel via de post lijkt nog steeds
een moeilijke oplossing.

1-14 Frauderende/afpersende UTS?
We hebben er weer de laatste dag op zitten dat we onze
UTS rekeningen moeten betalen. Al ruim 4 maanden heeft UTS
problemen met hun nieuwe “billing” systeem. De rekeningen
worden niet verstuurd of men ontvangt een rekening die dan al
verlopen is. Steevast zien we de oproep in alle kranten dat we voor
de zoveelste van elke maand moeten betalen. Maar wat moeten
we betalen als we geen rekening krijgen? Je belt op en je hoort
dan van een van de medewerksters dat je maar een gemiddeld
bedrag in voren moet storten! Of je krijgt een nieuwe website en
die heeft zware problemen om op je scherm te verschijnen! Heb
je na 3 bakken koffie eindelijk kontact, dan zie je niet één van de
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“invoices”! Als je toch niets te doen hebt, mag je ook de bus of
wagen nemen en dan kun je op enkele betaalpunten je geld op de
UTS rekening storten! Het is gewoon van de zotte.
Wat vreemd is, is dat de wet zegt dat je als bedrijf VERPLICHT bent een factuur/rekening te overhandigen aan de klant
met nummer, datum, bedrag en OB. Maar UTS meent dat, dat niet
meer hoeft. Ook de statuten van UTS zeggen dat men de maandelijkse rekening op tijd moet betalen. Nogmaals heren bestuur
van UTS, welke rekening? U kan en mag ons niet afsluiten daar u
als UTS wettelijk in gebreke bent! U handelt compleet tegen alle
wettelijke regels maar ook tegen uw eigen statuten! Ik kan niets
anders concluderen dat UTS zwaar in gebreke is en zich totaal niet
aan de wet houdt, en dat dan nog wel als semi-overheid die ons
wel allerlei regels oplegt. Waar is onze minister van economische
zaken? Want ik vind het hier ruiken naar fraude/afpersing, waar
je mensen maar een bedrag laat storten en waar je niet weet wat
je aan het betalen bent. Je ziet nauwelijks nog een rekening en je
moet maar geloven dat je bedrag wordt verrekend! Geen bewijzen
van UTS zijde.
Ik zie me bij een supermarkt staan en de caissière zegt
tegen mij: “Och geef me maar 400 gulden. We verrekenen het
wel met de volgende keer boodschappen.” Want dat laat u nu toe
als overheid! Waar is onze overheid? Waar zijn onze beschermers
van de burgers, denkende aan Openbaar Ministerie?
john h. baselmans-oracle
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Afloop
Deze overheidsinstantie had eerst een duwtje in de rug
nodig, eer er werkelijk iets gedaan werd. Na het eerste verschenen
stuk veranderde er nog niet veel, maar geduld is de schoonste
zaak in deze.

1-15 Een woord van dank aan UTS, Cpost en
minister Balborda
Langs deze weg wil ik bovengenoemde bedrijven en minister bedanken op de manier er met klachten wordt omgegaan.
UTS heeft zoals we allemaal weten, en wat ik geschreven heb, vreselijke problemen met hun nieuwe billing. Nu los je
dat niet even snel op maar ik werd na de klacht opgebeld door
mevr. Lodewijks en die bracht me in contact met heer Deney die
openstond om hun nieuwe website (http://www.uts.cw/miuts/)
werkende te krijgen en waar ik sinds deze maand mijn rekeningen
kan vinden.
Cpost was ook een geweldige ervaring. Mevr. Heerenveen
nam contact met me op en schreef dat Cpost mijn klacht zeer
serieus neemt en dat men drukdoende is om de verschillende gevallen uit te zoeken. En, inderdaad we mogen ons verblijden met
een postbode die veel vaker door onze straten rijdt. Verschillende
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post heeft nog wel helaas 3 weken de tijd nodig om bezorgd te
worden. Maar de goede wil is getoond en er wordt aan gewerkt,
dus ook dat zal zeker gaan veranderen.
Lange tijd hebben we geklaagd over een gatenkaas die we
de weg naar Westpunt noemen. Sinds dat minister Balborda op
de bekende stoel zit, zien we over het gehele eiland de geweldige
inhaalslag die er gevoerd wordt om onze wegen weer begaanbaar
te maken. Laten we met zijn allen zorg dragen voor deze wegen.
Het is gewoon een genot om weer over de weg naar de stad te
rijden. We kunnen niet wachten totdat het laatste stuk onderhanden
wordt genomen; van landhuis Daniel tot en met de benzinepomp
Tera Cora. Maar dat gaat zeker ook een geweldig stuk worden.
Ik wil via deze weg UTS, Cpost en minister Balborda bedanken voor hun inzet en hun wil om tot een betere service maar
ook een beter eiland te komen. Dat er soms nog krantenartikelen
aan vooraf moeten gaan, is jammer maar ik waardeer het erg dat
er in ieder geval een wil is en met die wil is er een (westpunt)weg.
Dank u allen
john h. baselmans-oracle
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1-16 Onze beschermheer voor de sport op
Bandabou
Met veel tam tam en lang wachten hebben we een klein
gedeelte van het beloofde vanuit de politiek gekregen in de vorm
van een open sporthal hier op Barber.
Onze politiek stond voorop toen de hal overgedragen werd
en we kregen zelfs een beschermheer in de vorm van heer Asjes die
er alles aan zou doen om de sport op Bandabou te ondersteunen.
Ongeveer een half jaar geleden kregen wij de mogelijkheid
om tussen de 20 to 40 kuub sportmaterialen voor een symbolisch
bedrag (een Euro) naar Curaçao te halen voor onze sportvereniging hier op Bandabou. Het enige wat dit bedrijf eiste dat het
niet verkocht mocht worden en dat wij garant zouden staan. We
kregen foto’s opgestuurd van alle materialen die zij naar een containerbedrijf wilden afleveren in Nederland. Dat allemaal gratis.
We gingen op onderzoek uit en kregen korting bij een
lokaal vervoersbedrijf. Maar ons grootste struikelblok bleek de
douane die deze spullen een prijs zouden gaan geven al waren het
tweedehands goederen en bestemd voor de kinderen. We moesten
dan invoerrechten gaan betalen op deze oude handel. De vereniging ging op pad en werd maandenlang aan het lijntje gehouden.
De politiek was stil en onze beschermheer heer Asjes bleek van
de aardbodem verdwenen. Wat deze goede man beschermt, mag
Joost weten maar niet onze Bandabousche sportclubs.
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Het bedrijf in Nederland heeft ons nog een laatste termijn
gegeven en dan is de kans voor gratis matten, springbokken, touwen enz enz voorbij, en gaat de hele zending naar het Oostblok
waar de spullen met open armen ontvangen worden!
We krijgen goed materiaal voor niets, vervoer is te regelen en dan is het de overheid in de vorm van douane en onze
beschermheer die het voorbij laten gaan! Willen we wel iets doen
voor onze kinderen of is het maar politiek geklets en loze beloftes?
john h. baselmans-oracle

Nos patrón di deporte na Bandabou
Ku hopi beheit i despues di a warda tantu, porfin Barber
a haña un pida chikí di lokual e polítika a primintí; Un hal di
deporte habrí.
Nos polítika tabata opviamente presente dia ku e hal a
ser entregá i hasta nos a haña un patrón esta señor Asjes, kende a
primintí di hasi de todo pa sostené deporte na Barber.
Mas o menos 6 luna pasá nos a haña e posibilidat pa trese
Korsow materialnan di deporte, entre 20 – 40 kuup, pa un suma
simbóliko (un Euro). Esaki pa e klub deportivo aki na Bandabou.
E empresa ta eksihí solamente ku e materialnan lo no wòrdu
bendí i pa esei nos mester para garante. Nos a haña potrèt di tur e
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materialnan kual nan ta dispuesto pa entregá na un kompanía di
kònteiner situá na Hulanda. Tur esaki gratis.
Nos a bai hasi nos trabou i a haña rebaho na un empresa
di transporte lokal.
Pero nos obstákulo di mas grandi ta parse e duana kende
lo duna e artíkulonan aki un preis aunke ku nan ta di segunda
mano i destiná pa nos muchanan. Nos lo mester bai paga derecho
di duana riba artíkulonan usá kaba. E asosiashon mes tambe a bai
pidi ayudo i pa lunas nan a ser tení na liña.
E polítika a keda den silensio i nos patrón señor Asjes
tampoko no ta duna kuenta. Ta ken e angel aki ta protehá, Kristu
lo sa en todo kaso no ta nos klubnan deportivo di Bandabao.
E empresa na Hulanda a duna nos un delaster término i
despues di esaki nos ta pèrde e oportunidat pa haña e artíkulonan
gratis. Por ehemplo mat, springbòk, kabuya pa hasi diferente deporte, etc etc. Despues di e término aki nan lo manda esakinan pa
Bloke Oriental. Aya, nan si lo risibí esaki ku brasa habrí.
Nos ta haña bon material por nada, transporte por keda
reglá i awor ta gobiernu den forma di duana i nos patrón ta laga
nos na kaya.
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Ta di bèrdat nos kier hasi algu pa nos muchanan of tur
esaki ta solamente wega polítika i ta webo di gai?
john h. baselmans-oracle
Afloop
Het stukje was net gefaxt naar heer Asjes of de secretaresse
belde al op voor meer informatie. Ik stuurde haar deze informatie
en kreeg kort daarop een gesprek met heer Asjes samen met de
voorzitter van de club. Ook had de douane gebeld wat er mis was
gegaan en ook daar legde ik het uit. Ook van haar kreeg ik later
meerdere telefoontjes omtrent de vrijstelling.
Binnen een week hadden we de vrijstelling gekregen waar
we 5 maanden over gedaan hadden. Het is jammer dat ook zo’n
douane kantoor weer eerst wacht totdat alles mis loopt en je het
dan wereldkundig gaat maken. Dan kan in een keer alles en vallen
deze sportgoederen wel in een keer onder vrijstelling.
Het zou goed zijn dat bij de diverse overheidskantoren
eens een centrale punt was waar men terecht kon om zaken voor
te leggen. En waar mensen hun klachten kunnen deponeren. Er
blijken al klachtenpunten te zijn maar die worden heimelijk stil
gehouden.
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1-17 De Koninklijke Marine
Curaçao: 18-03-2014
Aan:
Commandant der Zeemacht in het Caribisch
Gebied (CZMCARIB)
Betreft: KLACHT, Onbehoorlijk gedrag van de
Koninklijke Marine.
Geachte heer
Ondergetekende john h. baselmans-oracle kreeg uw naam
niet door van uw dienst, vandaar dat ondergetekende u via uw
titel aanschrijft.
Het gaat om het volgende;
Ondergetekende woont vanaf 1982 op het eiland Curaçao
en heeft in het verleden aardig wat keren samengewerkt met defensie en ook diverse contacten gehad met uw dienst.
In oktober 2013 kregen wij (mijn vrouw en ik) een grote
partij sportmaterialen toegewezen van de stichting Sports for
Children uit Eindhoven. We hadden ook al contact met Marine
basis Parera waar die persoon ons aangaf “Ben snel, dan kan het
nog met deze boot mee”. We vertelden hem dat we eerst vrijstelling
van invoerrechten wilden aanvragen wat okay was.
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Die aanvraag bij de Douane op Curaçao duurde 6 maanden
en we hebben er alles aan gedaan om deze vrijstelling te krijgen.
In die tijd raakten we de naam van die persoon kwijt! Niet erg, we
bellen gewoon en dan komen we wel bij de juiste man, was mijn
uitgangspunt. Ik belde 13 maart 2014 en kreeg uiteindelijk heer
R. aan de telefoon. Hij vertelde mij “Zet alles op papier, sluit de
documenten erbij in en dan stuur ik het naar heer G. in Nederland,
die moet uiteindelijk beslissen”.
De 15de had ik alles klaar en ingescand en verzonden
naar heer R.
Maandag middag (17de) belde ik heer R. rond 13:00 uur
op om te vragen of hij mijn mail had ontvangen. Hij vertelde mij:
“Ja, ik heb hem verzonden en heb al antwoord terug. Het kan niet
doorgaan want de komende 1 1/2 jaar zijn de schepen te klein
voor zoveel goederen. Maar je bent altijd nog welkom. Ik stuur u
zo dadelijk de mail”. Ik legde de hoorn neer en ontving om 14:38
een mail van heer G. met de vraag aan heer R. mij uit te leggen
dat het niet kon ivm te kleine schepen.
Ik keek niet verder en ging meteen aan de slag om de alternatieven aan te schrijven voor het bekostigen van deze goederen.
Op een gegeven moment kwam de mail weer op het scherm
maar mijn oog viel op een derde mail:
“Ik weet dat jij blij wordt van dit soort aanvragen ;)!
Greetz,”
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Deze regel kan een geintje zijn. Wel bleek het de begeleidende mail te zijn die heer R. stuurde met de aanvraag van
ondergetekende.
Commandant, dat er intern geintjes gemaakt worden, is
okay maar dat je als aanvrager zulke mails moet ontvangen is net
zoiets van “Heb je weer zo’n schooier”!
Ik belde maandag 17 maart om 16:45 Marine basis Parera
wederom op, om te vragen of uitgezocht kon worden of het normaal was hoe heer R. deze zaak had afgehandeld. De persoon die
ik aan de lijn kreeg (overigens zonder naam) op 463-7100 vroeg
me: “Waarom praat u niet met heer R.?” Ik vertelde hem dat ik
gewoon wilde weten of deze manier voortaan normaal is bij de
Koninklijke Marine en wederom werd me gevraagd van “praat
met hem”. Weer legde ik uit dat, dat niets zal veranderen in zijn
handelen. Ik vroeg waarom heer R. zo beschermd werd. Uiteindelijk nam die persoon mijn gegevens op met de mededeling dat
ik dinsdagmorgen zeker er meer van zou horen.
Dinsdagmiddag rond 14:20 uur belde ik zelf de basis maar
weer op het nummer 463-7100 en kreeg een Antilliaanse jongen
aan de lijn. Ik vroeg de naam van de grote baas op de basis waar
ik een klacht kon deponeren. Hij vertelde dat ik maar de recherche
op moest bellen! Ik vertelde hem dat ik niet de recherche hoefde te
bellen om een naam te krijgen van de verantwoordelijke persoon.
Ik kreeg dus geen naam en ik werd doorverbonden met heer S.
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Het eerste wat heer S. vertelde was dat hij de persoon
was die achter het nummer 463-7100 zit. Ik antwoordde dat ik
duidelijk een andere persoon aan de lijn had gehad. Ik legde heer
S. alles wederom uit en vroeg hem of het normaal was dat je zo
behandeld wordt door defensie. Dat was kennelijk niet zo. Maar
ondertussen werd mij gevraagd of ik een militair was en mijn naam
klonk hem ook bekend in de oren! Ik legde hem netjes uit dat ik
meerdere malen met hen in contact was geweest en dat ik ook nog
wel eens in kranten sta. Maar een naam kreeg ik niet waar ik me
kon beklagen over de gehele afhandeling en de mail. “Waarom
praat je het niet uit met heer R.?” Weer legde ik uit dat heer R.
niet zal veranderen door zijn woorden aan te horen.
Heer S. nam de zaak op en zou me terug bellen wat hij
prompt na 15 minuten deed. Hij liet me weten dat heer R. morgen
mij gaat bellen! Ik vertelde heer S. dat ik daar niet om vroeg en
dat ik een naam wilde hebben! Wederom geen naam maar de volgende zin “Het is beter dat u met heer R. gaat praten want mocht
u in de toekomst nog zaken willen laten vervoeren door.....” Ik
onderbrak hem en werd vreselijk gepikeerd. Ik vertelde hem dat
heer R. duidelijk beschermd wordt door personen op de basis. Het
blijkt dus dat ik maar mee moet doen met deze manier van werken.
Dat om later misschien, bij de gratie Gods, nog ooit een beroep
te kunnen doen op defensie, moet ik nu alles maar uitpraten! Het
enige wat ik nog hoorde was dat ik alles onder een vergrootglas
legde en dat ik morgen gebeld wordt door heer R.
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Heer Commandant,
Ondergetekende wil officieel een klacht indienen over de
manier waarop de huidige Koninklijke Marine op Curaçao Parera te werk gaat en burgers behandelt. We hebben aan alle eisen
voldaan. We hebben alles begeleid met een correct onderbouwde
brief (zie bijlage) en dan wordt men afgescheept met een doorsturen van een mail met een 2de mail met daarin een denigrerende
opmerking. Als men dan ook nog deze persoon in bescherming
neemt, en als men dan ook nog weigert uw naam door te geven
zodat ik geen klacht kan indienen, is dat zeer betreurenswaardig.
Ik kan me niet voorstellen dat defensie zo laag gedaald is naar
een maffia in een maffia.
Mijn excuus voor deze uitdrukking maar hier worden
mensen beschermd ten koste van de burger.
						
Ik heb geprobeerd het intern op te lossen maar kennelijk
is hier meer gaande en daar doe ik niet aan mee. Vandaar deze
brief/klacht en hoop dat u als vertegenwoordiger van de Koning
en in dienst van de Koning niet toe laat dat defensie zo laag gaat
zakken zoals we ook zien in de huidige maatschappij.
Er vanuit gaande dat u als Commandant der Zeemacht in
het Caribisch Gebied (CZMCARIB) wel de normen en waarden
respecteert en zal beantwoorden, teken ik met alle respect naar
u toe,
john h. baselmans-oracle
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Afloop
Ik werd, net toen deze brief verstuurd was, opgebeld door
die persoon die deze zaken behoort af te handelen. Deze liet me
weten dat alles goed mis was gelopen en dat, dat niet de manier
van de Marine is.”U heeft met iedereen gesproken behalve met
mij”. Ondertussen hadden diverse mensen al op moeten draven
bij de generaal volgens deze persoon; “Maar als ik uw verhaal zo
hoor, ga ik weer met de generaal praten want er is meer gebeurd
dan een misverstand en een verkeerde mail. Het lijkt onderhand
op een afpersing en intimideren van een burger en dat neem ik
zeer hoog op.”
Verder heb ik tot het schrijven van dit boek, nog geen
verdere contacten gehad maar ik verwacht zeker nog een update
in deze zaak.

1-18 Barberaanse roddel
Zo is het leuk eens in het dorp te zitten en een roddel aan
te horen waar je zelf in berokken bent.
Lekker zittend op een houten kruk hoorde ik het verhaal
aan van en over de schietpartij die we enkele dagen meegemaakt
hebben aan de overkant van de straat. 3 schoten kort achter elkaar
met een zwaar geweer en waar men het volgende verhaal omheen
brouwde;
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Er was een schietpartij bij Seru Kabaje en een dienstmeisje
was alleen aan het werk in dat huis. Achter haar hoorde ze drie
schoten en belde meteen mevrouw op. Deze vertelde haar om de
politie te bellen en de overbuurman. Die lange makamba kwam
en vertelde dat hij eerst koffie ging drinken en durfde niet over
het land naar die schoten te gaan kijken. De politie kwam meteen
en er was de gehele tijd een helikopter vlak boven het huis! Ze
zeggen dat het om geiten afschieten gaat maar niemand zag iets.
Triest hè, dat die makamba niet kwam helpen en bang was om
het stuk land op te gaan. Ja, die makambas zijn niet veel meer dan
schijtlijsters en koffiedrinkers!
Het ware verhaal
Ik zat te tekenen en hoorde 3 schoten voor me. Ik liep
naar buiten en mijn overbuurman kwam ook meteen naar buiten.
Ondertussen belde hij de politie via zijn portable. Ondertussen
liep ik naar beneden en vroeg aan de hulp of alles okay was. De
buurman en ik liepen toen snel naar een hoger gelegen stuk aan
de overkant om te kijken, of we iemand weg zagen gaan. Waar we
stonden, hadden we een totaal overzicht van het geheel. De hulp
kwam later ook naar buiten en wilde perse hebben dat de buurman
met de wagen ging rondrijden en dat ik de knoek in zou gaan. We
legden haar uit dat, dat geen zin had en ze liep mopperend naar
binnen. Na ruim een half uur gingen we naar binnen en nog was
er geen politie te bekennen. Binnen aangekomen hoorde ik op
San Juan allemaal een helikopter erg hoog vliegend! Hoger dan
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dat KLM over onze huizen gaat! Van San Juan ging hij via Flip
naar Bou Barber en bleef op grote hoogte hangen. Even leek het
er op dat hij naar de plaats van de schoten zou komen, maar hij
week weer af nu richting Soto en verdween naar Westpunt! Na 5
minuten zagen we de helikopter via Wakawa wegvliegen en heeft
NIET de moeite genomen regio Seru Kabaje te vliegen! Pas toen
de helikopter weg was, zag ik een politie patrouille die snel onze
weg af reed en nooit meer terug kwam! Er werd niets opgemaakt
en nergens gestopt. Bang voor lastige vragen.
Uiteindelijk:
Schutter nooit gevonden. Geiten en schapen leven nog
allemaal en een heerlijke roddel door een kleppende hulp die van
de ene leugen in de ander viel.
Barbaraanse roddel anno 2014
Afloop
Diegene waar het over ging is het hem nu wel duidelijk
geworden wat er werkelijk speelde. Het roddelen op dit eiland is
vreselijk en overtreft de dorpjes in Nederland en/of kleine gemeenschappen. Als men eens minder gaat roddelen, zouden we wat
meer met verstand kunnen werken, helaas is dat nog geen optie.
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1-19 Zijn de inwoners van Curaçao juridisch
soeverein?
Al lange tijd ben ik bezig over onze naam; bijvoorbeeld
John H. Baselmans (kleine letters) en JOHN H. BASELMANS
(onze corporatie) waar de staat miljarden op aan het lenen is en
dat per persoon!
Sinds december 2012 zijn de UCC wetten geldend en wereldwijd wettelijk erkend door het internationaal gerecht in Den
Haag, als zijnde de wetten van de soevereine mens van vlees en
bloed. Sinds kort hebben we 2 mensen die geheel soeverein zijn
op Curaçao. Ze hebben hun naam geclaimd en teruggekregen van
Koning Willem Alexander. 2 mensen op Curaçao die soeverein zijn
en dezelfde status hebben als die van een Koning en diplomaten
rond de wereld.
Maar we zijn verder gaan zoeken in de wetten en regels
van Curaçao. Wat blijkt? Curaçao is een bijzonder land op de
wereld waar een kapitale fout is begaan in het registreren van de
mensen wonende op dit eiland. De belastingen gebruiken onze
corporatie naam (HOOFDLETTERS) om ons aan te slaan. Deze
aanslag is opgelegd op een corporatie. Reeds voor twee mensen
op dit eiland is dit niet meer geldend.
Maar wat blijkt?
Er zijn twee kapitale fouten gemaakt, namelijk; We hebben
op onze sedula een nummer staan wat tegelijkertijd onze identiteit80
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snummer is (geboortedatum). Dat geeft aan dat we een mens zijn!
Ook staat onze naam in kleine letters op zowel het rijbewijs als
op onze identiteitskaart. Dat wil zeggen, dat wij mensen wonend
op Curaçao, strikt juridisch gezien en volgens het internationaal
recht, soevereine mensen zijn. Hierdoor zijn we niet gekoppeld
aan het systeem gehanteerd op dit eiland!
Ik heb van enkele juristen, die zich met internationaal
recht en UCC bezig houden, de bevestiging gekregen dat dit een
uitzonderlijke status is. Zo mag juridisch gezien de belasting ons
niet aanslaan, de politie ons niet bekeuren, rechters ons geen vonnis
wijzen, en ga zo maar door. U hoeft namelijk niet te reageren op
uw naam in hoofdletters, daar dit een corporatie verantwoordelijk
stelt, die opgericht is door de staat en niet door de mens. En u heeft
het bewijs dat u een mens bent namelijk uw sedula/rijbewijs met
een geboortedatum als identiteitsnummer!
Curaçao is op de wereld ver vooruit, al weet men niet wat
voor juridische blunders er gemaakt zijn door de heren en dames
autoriteiten. Welkom 150.000 soevereine mensen op een eiland
genaamd Curaçao.
john h. baselmans-oracle
Afloop
Op dit stuk kwam totaal geen reactie en men is werkelijk
als de dood dat dit werkelijke vormen aan gaat nemen. Maar ik
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ga in een apart hoofdstuk hierover diep in en uitleggen wat 3
soevereine mensen zouden kunnen veroorzaken op een eiland als
Curaçao. Duidelijk is dat niemand weet waar de hoofdletters voor
staan, en nog duidelijker is dat iedereen domgehouden wordt over
dit zeer belangrijk punt. Want als officiële instanties zogenaamd
niet weten waarom we in hoofdletters aangeschreven worden, zijn
zij allen tegen de wetten en de internationale verdragen bezig. Dit
gaan we allemaal later uitleggen.

1-20 Een vreemd bericht
Gisteren ontving ik het volgende bericht van iemand die
blijkbaar werkzaam is voor de veiligheidsdienst Curaçao.
Heer Basselmans
Uw stukje in de Amigoe;
OM heeft in opdracht van de VDC U geblokkeerd omdat
U via verschillende media te gevoelige informatie naar buiten
brengt. De moorden op het Chinese echtpaar, moord Wiels, moord
Suyvesant, drugstransporten, witwassen van zwart en drugs
gelden, zaak VDC in connectie met Colombia en andere zaken
hebben ons er toe besloten U nog verder geen kans te geven om
welke informatie dan ook naar buiten te brengen. Zoals U al ge-
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merkt heeft zullen min jus, PG en OM niet op Uw diverse brieven
reageren. Deze regel konden wij invoeren omdat U, zoals U al
lang weet, onder curatele staat bij VDC.
groet.
....
Afloop
We hebben deze persoon kunnen achterhalen en nog enkele
andere vragen kunnen stellen.
Mooi was dat het bericht als zijnde “fake” werd afgedaan.
Maar dat heb je snel hier als men de macht aan het verliezen is
en voor schut staat.Vreemd is dat mensen dan helemaal schuilen
achter vreemde taal en valse namen. Maar in ieder geval was het
wederom een bevestiging van wat er speelde en waar ik de internationale organisaties al over verwittigd had. Officieel sta ik dus
onder curatele.

1-21 Brieven naar onze nieuwe Procureur
generaal
1-21a Brief 1
								
Curacao; 20-02-2014
Tav; PG heer Schram
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Hendrikplein z/n,
Willemstad,
Curaçao
Betreft: “Nieuwe actie OM op Facebook”
“Nieuwe actie OM op Facebook”
Dit stond donderdag 20 februari groot in de krant.
Ik meteen naar de faceboek pagina “Openbaar Ministerie
Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao” en wat zie ik...? Ik
ben nog steeds geblokt door onze “Openbaar Ministerie Curaçao /
Public Prosecutor’s Office Curaçao”. Ik mag noch een commentaar
leveren, noch een mail naar hen sturen!
Kennelijk wil het “Openbaar Ministerie Curaçao / Public
Prosecutor’s Office Curaçao” alleen maar mensen hebben die het
eens zijn wat “Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s
Office Curaçao” schrijft. Het is duidelijk dat het de heer S. die de
dienst uit maakt bij het “Openbaar Ministerie Curaçao / Public
Prosecutor’s Office Curaçao”.
Vrijheid van meningsuiting? Verre van dat bij “Openbaar
Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao”!
“Mijn mening, Jouw mening”?
Laat me niet lachen Openbaar Ministerie Curaçao / Public
Prosecutor’s Office Curaçao, u bedoelt UW MENING!
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john; van de familie baselmans
1-21b Brief 2
Tav: Heer Schram						
15 maart 2014
PG Curacao
Betreft: Amigoe 15 maart
“Daarnaast vindt de nieuwe PG het heel belangrijk dat
het OM transparanter wordt voor de samenleving. “Het OM moet
contact houden met de samenleving.” Hij omarmt de nieuwe acties van het OM om de samenleving via de sociale media meer
te betrekken bij het brainstormen over de mogelijkheden om de
criminaliteit te bestrijden. Schram is tevreden over het feit dat het
OM de luiken openzet, waardoor het heel veel informatie van de
bevolking kan krijgen.”
- Waarom heer Schram, wordt mij elke mogelijkheid
ontnomen om de vele informatie die wij als MKK binnenkrijgen aan OM door te geven?
- Waarom wordt ondergetekende geweerd op zowel uw
website als op uw sociale pagina’s zoals Facebook?
Het zou u en OM sieren om werkelijk transparant te zijn
en de meldingen over onrechtmatigheden eens serieus genomen
worden. Zoals de melding van witwassen 10 tallen miljoenen,
wekelijkse drugstransporten enz enz.
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Helaas, tot op vandaag mogen deze meldingen van uw
persvoorlichter niet vermeld worden.
In de hoop dat OM werkelijk openstaat voor Jantje Publiek.
Een vriendelijke groet
john; van de familie baselmans
1-21c Brief 3
Heer Schram							
15-04-2012
Betreft: Wat zou u doen?
Heer Schram
Kennelijk komen mijn mails en faxen naar u als PG, niet
aan. Ondertussen is duidelijk dat u als PG / OM geen contact mag
hebben met mij wat bevestigd is door de instantie die mij onder
curatele heeft gezet vanaf juli 2011.
Maar dat terzijde.
Wat zou u doen in mijn geval (en dat is mij overkomen);
- Afgeperst wordt om 2 maal 50.000 dollar te betalen?
- Er een geweer op mij gericht stond toen ik ‘s avonds op
mijn bed lag.
- Op mijn wagen is ingereden.
- Een andere wagen total loss is door een vreemd ongeluk.
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- Waarschuwing bij Gouverneur Goedgedrag dat we af
geluisterd werden bij een melding over drugs en witwas
sen van miljoenen per week.
- Ongewenste bezoek bij ons woonhuis en de mededeling
dat we moesten stoppen met ons werk.
- Intimidaties van zwart geblindeerde wagens voor ons
woonhuis.
- Intimidatie van politiewagens stoppend voor ons woonhuis en wegrijden als ik vraag wat ze aan het doen zijn.
- Waarschuwing naar ons van 3 verschillende personen
over de actieve rol van CID ivm acties tegen kinderleed.
- Afpersing van een politicus dat bij ondergetekende kinderporno gevonden zal worden op zijn computers.
- Het afluisteren van alle gesprekken van ondergetekende.
- Vele bedreigingen via mail en telefoon.
- De pers verbiedt interviews met ondergetekende.
- Het leeghalen van diverse Harddisks van verschillende
computers.
- Het meerdere malen onderbreken van internetverbinding
tijdens radio interviews.
- Het bespioneren van ondergetekende en diens vrouw in
hun woonhuis.
- Uw OvJ’s zeggen mij bij div aangiftes dat ze niets kunnen doen en de aangiftes nutteloos zijn en niet behandeld
zullen worden omdat die personen die er achter zitten te
machtig zijn?
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Daarnaast hebben we heer S. die me enkele keren bedreigde en bij het bezoek van koningin Beatrix in 2012 opdracht gaf
om mij te laten verwijderen. De Nederlandse veiligheidsdienst
beschermde mij, en gaf wel toestemming om langs de weg te
mogen staan.
Diezelfde heer S. beloofde me in wat andere zaken dat
ik contact zou krijgen met wederom een OvJ betreffende enkele
zaken die ik kenbaar maakte, en dat bleek een grote leugen te zijn
en hij delete al mijn briefings!
Heer Schram, welk spelletje er ook gespeeld wordt en
dat weet ik van de oude PG en van de oude min v Jus , ik zal niet
stoppen om onrecht aan te pakken. Maar helaas is veel onrecht
terug te vinden in uw OM.
Ook op deze brief zal ik geen antwoord krijgen en is wederom een bevestiging van wat ik van een van de medewerkers
van de veiligheidsdienst mocht vernemen. Het is in en in triest
dat een burger die alleen signaleert en rapporteert als een boef
wordt behandeld.
Mocht ik hier verder geen antwoord op krijgen, dan is
duidelijk dat het OM en PG geen contact mogen hebben met ondergetekende daar hij onder curatele staat van de veiligheidsdienst.
Groet
john; van de familie baselmans
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Afloop
Heer Schram had kennelijk meer fatsoen dan de rest van
het Openbaar Ministerie en zijn justitie, want hij schreef mij netjes
een brief waarin hij aan gaf dat hij van de diverse zaken kennis
had genomen en indien nodig mij zou oproepen. Kijk, dan zie
je weer dat er toch vanuit een Nederlandse achtergrond ook wat
fatsoen zit in deze persoon.
In hoeverre dat heer Schram dit door kan gaan voeren bij
zijn personeel, is nog een vraag.

1-22 Olie en gas
Lang heb ik geschreven hierover en heb daar veel ontkenning over gehad, en zeer veel tegenwerking maar nu ziet men
meer en meer stukken verschijnen die toch wat vrij geven wat er
werkelijk gaande is. Mijn dank aan die mensen die zaken naar
buiten brengen.
Een stukje wat ik publiceerde over de olie en gas.
Our King is friends with Venezuela because there is Light
crude oil under our islands.
Light crude oil can be found at the northern side of Curacao. Heavy crude oil can be found between Curacao and Venezu- De MATRIX Deel 1
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ela. Further, there is found a gas field Light crude oil.
From Wikipedia, the free encyclopedia; Light crude oil is
liquid petroleum that has a low density and flows freely at room
temperature. It has a low viscosity, low specific gravity and high
API gravity due to the presence of a high proportion of light
hydrocarbon fractions. It generally has a low wax content. Light
crude oil receives a higher price than heavy crude oil on commodity markets, because it produces a higher percentage of gasoline
and diesel fuel when converted into products by an oil refinery.
john h. baselmans-oracle

1-23 Gepubliceerde stukken betreffende olie
en gas
1-23a Koninkrijk haalt band met Venezuela aan
Den Haag “Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan hun
politieke en economische samenwerking met Venezuela verdiepen. Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) heeft
daarvoor dinsdag in Caracas een overeenkomst getekend. Hij deed
dat samen met premier Mike Eman van Aruba en premier Daniel
Hodge van Curaçao.”
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“Volgens Timmermans, die een eendaags bezoek bracht
aan Venezuela, willen de vier landen van het Nederlandse koninkrijk een brug zijn tussen Europa en Latijns Amerika. Er schuilt
een enorm potentieel in onze relaties, maatschappelijk, politiek
en economisch. Dit bezoek is een belangrijke eerste stap.”
“Venezuela is het grootste buurland van het koninkrijk.
Aruba en Curaçao liggen vlak voor de kust van Venezuela. Over
en weer zijn er uitgebreide handelsbetrekkingen en familierelaties.
In Nederland wonen circa 4500 Venezolanen. Ongeveer 1500
Nederlanders wonen in Venezuela.”
“In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt
over intensivering van de samenwerking op gebied van landbouw, watermanagement, milieu en energie. Vanuit Venezuela is
er vraag naar kennis en technologie op gebied van bloemen- en
aardappelteelt. Shell heeft technologie in huis die de Venezolaanse
oliemaatschappij PDVSA goed kan gebruiken. Venezuela heeft
een van de grootste olievoorraden ter wereld.”
Bron: Telegraaf.nl

- Deze opmerkelijke actie kwam van wat ik intern hoorde,
dat het een bezoekje was om duidelijk te stellen dat Nederland
niet voor niets de 3 miljard sanering had gedaan in de eilanden
en dat het, het gas was waar men vanuit Nederland interesse in
heeft. Om als goede vriendjes te blijven met Venezuela en Ansary
mogen zij de olie exploiteren. Wat nog een opmerkelijk detail was,
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was dat heer Hodge na dit gebeuren snel vertrokken was en de
bevestiging kreeg van wat ik hem doorgegeven had.
1-23b Enkele citaten
Enkele citaten uit een juridisch stuk wat niet zou zijn verschenen als olie en gas geen optie was op deze eilanden.
“Does Curaçao have oil and gas in its seabed? This question has given rise to heated political debates several times during
the past years. All this has also been the reason why legislation
on this topic is being drafted at present, namely the Petroleum
National Ordinance. ....”
“Furthermore, an explanation is given of the sea border
between Curaçao and Venezuela and its significance for oil and
gas extraction. By way of conclusion, attention will be paid to the
impact the discovery of oil or gas could have for Curaçao and its
population; will we actually become ‘Curarabs’?”
“In 1960, OPEC was founded in Baghdad, on the initiative
of Venezuela, i.e. the Organization of the Petroleum Exporting
Countries. The founders, apart from Venezuela, were Iraq, Saudi
Arabia, Iran, and Kuwait.”
“In the sixties, Indonesia was the first country that provided
for its oil and gas extraction by means of a PSC with a private oil
company; many countries would follow, such as Nigeria, Angola,
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India, China, but here in the region also countries like Peru, Ecuador, and recently even Aruba. The contents of these contracts can
vary greatly, but the key elements are often the same.”
“In general, a PSC can be defined as a contract by which a
government gives an oil company the right to engage in activities
consisting of the exploration and exploitation of oil and gas within
a defined part of its territory.”
Bron: ekvandoorne.com
Oil and gas extraction in Curaçao
August 2013. Dirk Ormel

Aanhaling
Als er geen olie en gas onder onze eilanden waren, dan
zouden deze artikelen overbodig zijn en we kunnen dan ook
concluderen, dat onze rechtsschrijvers er alles aan het doen zijn
om alles juridisch waterdicht op papier te krijgen. Dat bleek ook
wel in gesprekken met diverse kantoren die duidelijk door lieten
schemeren dat er nog wel wat zaken vastgelegd moesten worden.
Maar de artikelen bleven verschijnen en nu met de regelmaat van de klok, horen en lezen we wel weer over gas, olie onder
onze eilanden. Heer Hodge was niet voor niets geschrokken. Maar
wat ook bleek, was dat Nederland erg kriebelig was over hun gas en
wat nu werkelijk de territoriale wateren waren van deze eilanden.
Want sinds Bonaire een gemeente is, zijn zij de eigenaar van die
gasbel! Via Aruba maken ze nog wat aanspraak op de olie, maar
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Curaçao wil er niets van weten om iets te delen. Dat naar buiten
toe, maar in het 10-10-2010 contract is duidelijk vastgesteld, in
die week achter gesloten deuren, dat de 3 miljard geen schenking
was maar het kopen van de grondeigendommen.
Gelukkig beginnen nu mensen zich zaken af te vragen en
de pers laat af en toe wat glippen.
1-23c Zeegrenzen Caribisch deel van het Koninkrijk
In de Caribische Zee grenst het Koninkrijk der Nederlanden aan diverse andere landen. Soms heeft dit geleid tot grensverdragen, vaak nog niet. Ook tussen de landen binnen het Koninkrijk
zijn de grenzen van maritieme zones vastgelegd. Alle grenzen en
zones zijn beschikbaar via deze pagina.
Grenzen met andere landen in de Caribische Zee.
De zeegrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Venezuela ligt vast in een verdrag.
Deze grens bestaat uit 4 sectoren:
Sector A begrenst Aruba aan de westzijde.
Sector B begrenst Aruba, Curaçao en Bonaire aan de
zuidzijde.
Sector C begrenst Bonaire aan de oostzijde.
Sector D beschrijft de grens van Saba en Sint-Eustatius
met het Venezolaanse eiland Aves.
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Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ook zeegrenzen met
landen in de Caribische Zee die niet officieel zijn vastgelegd.
Het gaat om de volgende landen:
Frankrijk (aan beide zijden van de landsgrens van Sint
Maarten met Frans Saint Martin. De oostelijke grens is
ook de grens met Frans Saint Barthélemy).
Verenigd Koninkrijk (Anguilla).
Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden).
Sint Kitts en Nevis.
Dominicaanse Republiek (noordgrens van Aruba en
Curaçao).
Maritieme grenzen binnen het Koninkrijk.
De grenzen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
Caribisch Nederland zijn per wet geregeld. Tussen Saba
en Sint Eustatius bestaat alleen verdeling van de territoriale
zee van deze eilanden van Caribisch Nederland.
Bron: defentie.nl

1-24 Afsluiting ingezonden stukken
Na het boek “Curaçao achter gesloten deuren” is er een
stormvloed aan informatie binnen gekomen. De cirkel waar we
het zeker nog over gaan hebben, die de vele groepen aan elkaar
koppelt, is gesloten en de weg is duidelijk kenbaar.
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Soms was het moeilijk om te geloven in wat we tegenkwamen. Het zal zeker nog wel voorkomen in dit boek, dat je aan
zaken gaat twijfelen of als “onzin” gaat bestempelen.
Wat ik doe, en dat schrijf ik keer op keer, is dat ik signaleer en rapporteer. Ik ben geen wetenschappelijke onderzoeker,
geen jurist en geen hooggeplaatste persoon in deze ziekelijke
maatschappij. Ik ben een mens van vlees en bloed die zijn naam
terug heeft gekregen en die nu gewoon door gaat in zijn leven als
een mens, dat normen en waarden hanteert. Ik doe niet mee aan
wat de maatschappij vindt, noch wat de maatschappij van mij
verwacht. Ik ben van vlees en bloed en doe het enige wat mijn
levenspad uitstippelt en ik bewandel wat mijn gevoel door geeft.
Elke morgen sta ik op zonder dat ik weet wat er gaat komen, of wat ik moet doen. Sinds ik met mijn 47 jaar gepensioneerd
ben, hanteer ik die levenswijze. Wetten en regels zijn voor slaven,
niet voor mensen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat over de
98% van de mens slaaf wil zijn. Ze klampen zich vast aan een
leider, groep of geloof, en ze zijn bang om beslissingen te nemen
en de gevolgen te dragen. Het is overigens aan iedereen zelf wat
hij met zijn leven doet. Dus respecteer ook dat ik op onderzoek
blijf gaan, en me laat informeren daar waar ik interesse in heb.
Alles wat ik doe, alles wat ik schrijf en alles wat er naar
buiten komt, is doorgegeven door mijn gevoel of is op mijn pad
gekomen via mensen die mij op zaken attendeerden. Zolang ik
mijn gevoel blijf volgen, weet ik dat ik het juiste pad volg en dat
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er niets is wat menselijk niet mag. Mijn gevoel is het pad en zo
ook mijn ingezonden stukken, mijn brieven en boeken.
Dat daar vele mensen problemen mee hebben is duidelijk,
want gevoel is een vijand geworden van de mens in plaats van
de drijfveer van het leven. Gevoel is iets kwaads, puur omdat het
de waarheid vertegenwoordigt. Daar ik geen kwaad ken en ook
geen kwaad doe, kan ik vertrouwen op mijn gevoel, mijn weg en
mijn informatie. Deze informatie is 100% betrouwbaar, en keer
op keer bewezen.
Gevoel is de kracht van elk mens wat helaas bij velen
weggenomen wordt door een ziek systeem, met daarom heen een
ziekelijke maatschappij met vele ziekelijke geesten. Doch, ik blijf
volhouden en doorgaan omdat de energie komend uit een puur
gevoel niet te verstoten is, en niet te overwinnen is door ziekelijke geesten. Puur gevoel is waar wij als mens terug naar moeten
en dan heeft criminaliteit en ziekelijke geesten, zoals we ze hier
boven weer kunnen zien, geen poot om op te staan en vallen ze
eens stuk voor stuk door de mand.
Blijf vertrouwen in het goede en blijf vertrouwen in je
gevoel dat is de enige juiste weg.
We gaan nu over naar deel 2. Het is een rapport en bewijzen, die laten zien wat er allemaal om ons heen kan gebeuren.
We gaan nu veel zaken in de verder komende hoofdstukken
behandelen, zodat je kunt zien waar we allemaal in terecht zijn
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gekomen en nog in zitten. Het zal niet gemakkelijk zijn om hier
door heen te worstelen maar het geeft het totale beeld van waar
jij en ik in leven.

1-25 Moderne slavernij
Het blijft een onderwerp waar nog steeds documentaires,
films over gemaakt worden en veel over geschreven wordt. Dat
nog steeds in de huidige tijd. Men vertelt dat het een bewustwordingsproces is en ze willen de wereld tonen wat er allemaal goed
mis is gegaan door de ogen gezien van deze tijd. Doch wetende
dat slavernij nooit verdwenen is.
Want wat zien en maken we mee op de dag van vandaag?
- Journalisten worden hun mond gesnoerd en voor 2
weken de toegang ontzegd.
- Werkgevers die hun personeel, via zeer louche constructies beschermd door de wet, van ‘s morgens vroeg
tot laat in de avond in hun winkels laten werken.
- Een paspoort verlengen (wat je vrijheid zou 		
moeten geven) 3 tot 4 maanden duurt.
- Geld lenen bij banken vanwaar we weten dat het
geld niet meer bestaat en alle risico is voor de lener.
- De schijn die ons voorgehouden wordt dat we
democratisch onze leiders mogen kiezen maar in
werkelijkheid door slimme constructies die
personen gaan zitten die al voorbestemd zijn.
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- Lange rijen bij openbare instanties die weten dat er
zo’n 150.000 mensen wonen op het eiland en dat er
zeker 2/3 geholpen moeten worden door 3 loketten.
- Regeringen die jaar in jaar uit de burger leugens
voorschotelen en zelf wegkomen met wat alles tegen
de wet is en duidelijk niet voor hen geschreven is.
- Exorbitante hoge bedragen om een simpel bewijs
te ontvangen dat je tot deze gemeenschap behoort.
- Het 1.5 ppm fluoride vergif die tegen alle rechten van
de mens in, in ons drinkwater geloosd wordt samen
met nog andere stoffen om ons langzaam maar zeker
te vergiftigen.
- We hebben een gezondheidszorg die beetje bij
beetje dichtgeknepen wordt voor de burger en
expansie maakt bij de cash betalende particulieren
en privé klinieken.
- Als burger niet naar buiten mogen brengen als je
onder dwang zaken hebt moeten ondertekenen of dat
je 40 dagen gemarteld bent in je cel.
- Water en Electra worden per direct afgesloten, maar
bij de “onschendbare” en de “rijke” bedrijven mogen
die schulden in de miljoenen lopen.
- Het onmogelijk bereiken van ambtenaren die simpel
weg niet of nooit op hun plaats zitten.
- Het niet na leven voor een selecte groep van deze
maatschappij van de regels en wetten omdat ze
zich beroepen op onschendbaarheid.
- De burger waar alleen nog maar een “krom” recht
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hoort uitgesproken te worden, omdat de advocaten die
je moeten verdedigen, voor jouw zaak maar 2 uren
uit mogen trekken en nauwelijks betaald worden
voor pro deo zaken.
Zo kunnen we met deze lijst nog wel even doorgaan maar
we kunnen hieruit al duidelijk opmaken dat we, als simpele burger,
als een slaaf behandeld worden, alleen het is in een nieuw jasje
gestoken. Slavernij is er nog steeds en dan wel in een “nieuwe”
vorm waar alsmaar langzaam maar zeker de kraan van al het
menselijke, gesteund door de politiek, wordt dichtgedraaid. Je
bent als “mens” niets meer dan een cribnummer.
Slavernij wat we kennen vanuit de geschiedenis is nooit
weggeweest. We zijn door een slimme manier van interpreteren
wat slavernij is, om de tuin geleid en heeft men mensen doen
geloven dat er vrijheid bestaat. Alles behalve dat is waar.
john vdf baselmans-oracle
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HOOFDSTUK 2
Gif, Philips, Bunker en Vrijmetselarij
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In dit rapport haalde ik 4 zaken aan die zeer pijnlijk zijn
voor heel wat mensen en een wereldbedrijf, Philips genaamd.
Deze informatie heb ik allemaal van eerste hand want ik was er
zelf bij. Het zijn voorvallen en zaken die ik met mijn eigen ogen
heb gezien en ervaren en kon daar eigenlijk met niemand over
hebben. Als ik mijn mond in die tijd had opengedaan waren er veel
mensen in gevaar gekomen. Zo moest ik het geheim houden en
het maar laten voor wat het was. Nu dat we 50 jaren verder zijn,
is het tijd om het te melden. Maar hoe gevoelig de informatie is,
is duidelijk zowel in de Nederlandse politiek als de gemeentelijke
politiek. Voor de diverse overheidsinstanties inclusief de pers, is
het duidelijk dat Philips nog steeds een grote vinger heeft in het
landje Nederland. En wat kun je dan als simpel burgertje doen?
Niets meer dan het te publiceren en dat het in ieder geval vast staat
voor latere generaties.
Lees het maar eens door en zie de reactie vanuit de gemeente.

2-1 Rapport vuil storten 6 februari 2014
2-1a MIJN GEHEIMEN
4 zaken die ik mee gemaakt heb in mijn geboorteplaats,
in mijn geboortehuis.
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- Giflozing in “Engelse tuin” Aalst, gemeente Waalre

- Bunker in “Engelse tuin”
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- Connectie Philips met Nazi Duitsland

- Vrijmetselarij, Jonkheer Smits van Ooyen
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2-1b De 60 jaren oude geheimen
Op 20 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat ik John H Baselmans geboren ben en in mijn jeugd zaken zag, die speelden
en nog steeds spelen. Ik denk dat het onderhand tijd is dat er wat
zaken naar boven moeten komen. Ik ben geboren in Aalst gemeente Waalre, langs de Engelse tuin op Prins Maurits weg 24.
Wonend in een grote villa, “Bosrand” genaamd van mijn oma en
opa, groeide ik op in een bos samen met de natuur en met de vele
dieren en planten om me heen. Het zandpad werd enkel en alleen
gebruikt door onder andere de bewoners, mijn familie en de melk-,
groente-, kolen-, visboer, bakker en scharensliep.
2-1c Mijn opa als hoofdinkoper van Philips
Mijn opa Jo Verhoeven was hoofdinkoper metalen van
Philips te Eindhoven. Hij was dag en nacht als enige inkoper van
dat bedrijf aan het onderhandelen voor goederen die geleverd
moesten worden.
Ik herinnerde me dat hij regelmatig zeer boos was als
hij de 0,001 cent niet verminderd kreeg op de tonnen metaal die
gekocht werden in Duitsland.
Zijn rol in de 2de wereldoorlog was, naar horen zeggen,
een vreemde en nog steeds duistere taak. Philips was een van
de weinige fabrieken die in de tweede wereldoorlog materialen
kreeg vanuit Nazi Duitsland. Mijn opa was ook minimaal 2 maal
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per week met zijn DKW (nu Audi) op weg naar de Duitse staalfabrieken waar hij voor Philips de beste metalen voor de laagste
prijzen moest afdingen. Zijn grootste vriendenkring zat dan ook
in de tweedewereldoorlog onder de Duitsers. Opa, oma en hun 3
kinderen hadden het niet slecht in de oorlog en oma deelde dan
ook zeer regelmatig voedsel uit aan onder andere de Engelse soldaten, die ondergedoken lagen in de Engelse tuin, maar ook naar
mede dorpbewoners.
Het was opmerkelijk dat Philips, toen nog gezeteld in
de stad Eindhoven, er niet zo slecht af kwam als er weer eens
bombardementen waren op de stad. Verder was opa altijd zeer stil
als het ging over de opdracht die hij had als zijnde hoofdinkoper
Philips en als onderhandelaar met de Duitse nazi tijdens de oorlog.
Hij heeft dit geheim meegenomen in zijn graf.		
			
Situatie overzicht
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2-1d Smits van Ooyen en de vrijmetselarij
We woonden met drie families in een groot huis wat gelegen was aan de Engelse tuin. Voor ons het kasteel van Philips waar
de familie Smits van Ooyen woonde. Een plaats waar wekelijks
bijeenkomsten waren van “vreemde” mensen. Later bleek, dat de
vrijmetselarij met hun vrienden van Philips daar samen kwamen.
Welkom was je daar niet als kindzijnde en ik werd ook regelmatig
weggestuurd, zeker als er weer eens een duister gezelschap daar
aanwezig was. Later werd het kasteel gebruikt voor “bijeenkomsten” van alleen hooggeplaatste Philips mensen.
Aan de rechter kant van ons bos was verder nog een ander
huis wat in 1959 verwoest werd door een straaljagerongeluk waarbij de buurvrouw overleed en het huis verwoest werd. Sindsdien
was ook dat bos mijn speelpark.
2-1f Een vreemd gebouw, de bunker				
		
De Engelse tuin was een plaats waar mijn ouders me
veelal verboden om te komen. Juist dat maakte het spannend om
daar dan op onderzoek uit te gaan. Buiten de vele sloten en soms
grachten die zeer diep waren, was men richting Animalie, wat
een voormalig vogelpark was en waar ook een internaat stond,
drukdoende om de voormalige E3 snelweg aan te leggen. De
weg is nu de A2 randweg van Eindhoven. Zeer veel zand werd
er gestort en zeer veel op- en afritten en constructies werden er
gebouwd. Zand kwam hoofdzakelijk vanuit Valkenswaard (wat nu
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E3 strand heet). Ook kwam er veel zand vanuit de Engelse tuin.
Op die plaats waar een viaduct kwam, wat de mogelijkheid geeft
om zo binnendoor naar Eindhoven te kunnen fietsen, werd er een
diep gat bij de viaduct gegraven en dat werd dieper en dieper. Ik
ben daar regelmatig gaan kijken maar werd ook net zo regelmatig
weer weggestuurd!
Volgens opa en mijn ouders werd er op die plaats een
enorme bunker gebouwd voor als er een nieuwe oorlog zou uitbreken. Ik moest blij zijn, want wij waren dan altijd veilig. Er
werd me verder verteld, dat wij ook daar in mochten gaan wonen
als er oorlog zou komen. Het was een enorm complex met grote
ruimtes en vele kamers. Regelmatig was ik daar te vinden als
men even niet keek of als de bouwvakkers verdwenen waren en
de bewaking even niet oplette.
Het enorme gebouw onder de grond maakt nog steeds een
vreselijke indruk op mij. Na de bouw viel het me op dat er maar
een piepklein gebouwtje boven de grond was gebouwd. Dat werd
me toen door opa uitgelegd dat, dat niet echt groot mocht zijn want
het zou dan te veel opvallen en men zou er achterkomen wat er
dan onder de grond zit. Zelfs de bebossing werd teruggeplaatst en
het gebouwtje werd na de bouw hermetisch afgesloten. Het was
na de bouw een duister en geheimzinnige plaatst waar lange tijd
niemand meer binnen de afrastering welkom was.
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2-1g De giflozing door Philips
Zoals ik al aanhaalde, ook vanuit de Engelse tuin werd
zand gebruikt voor de E3 snelweg. De diepe en grote gaten midden
in het bos werden opgevuld door grote afgedekte vrachtwagens
die daar tonnetjes loosden van diverse maten in de diepe waterige gaten. Als men door had dat ik in de buurt was, als kleine
opdonder, werd ik door zeer boze gasten weggestuurd die op die
plaats bleven tot na het lozen. Dan werd die plaats afgedekt met
veel puin en oud beton.
Toch was de lading niet altijd goed afgedekt. Mijn vader en
ik gingen nog wel eens in het weekeinde kijken, als er geen boze
mensen waren. We vonden kleine tonnetjes, met doodshoofden
erop, met o.a. rode poeder daarin. Mijn vader dacht meteen aan
rode kleurstof. Hij heeft deze poeder in beton gebruikt om rond
de villa van opa en oma mooie dieprode paden te maken!
Later werd het mijn vader duidelijk gemaakt dat die tonnen
zeer zwaar gif bevatten en dat de rode stof niet pluis was. Mijn
vader heeft de tonnen gepakt en ze weer in een van de gaten in de
Engelse tuin gegooid. Wetende van het giflozen door Philips was
kennelijk ook de reden dat opa het huis niet wilde kopen ondanks
het aantrekkelijk aanbod van Philips.
Met het storten van de kleine dikkartonnen tonnen en ook
grotere tonnen, is heel wat jaren doorgegaan. Er zijn in het bos
heel wat vrachtwagens binnengereden met die tonnen die dan in
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de zeer diepe sleuven en gaten gedumpt werden. Ook waren er
dagen dat er af en aan gereden werd met zwaar puin dat gestort
werd over deze tonnen met gif als inhoud.
Na de drukte in het bos langs ons huis, werd het na verloop
van tijd stiller en werd het gehele bos weer netjes afgedekt en op
de open kale plaatsen werden zelfs weer bomen gezet. Dezelfde
soort bomen die er verder in het bos ook stonden. Wel bleven er
lange tijd enkele sloten op sommige plaatsen zeer diep. Ik kon
zelfs daar vissen met een vislijn die de bodem niet kon halen! Ik
zat daar dan ook regelmatig te vissen daar het water het gehele jaar
daar bleef staan. Mijn ouders en oma waren er niet zo blij mee dat
ik daar was want het was erg gevaarlijk. Ik werd gewezen op de
steile kanten en de diepe gaten. Ze waren daar niet zo gerust op.
Later pas, tegen het einde dat ik daar woonde, werden die diepe
gaten in de sloten ook gedempt en was de vislol eraf.
Rond de jaren 1986 was ik weer eens in Nederland (woon
vanaf 1982 op Curaçao) en hoorde van mijn vader dat er op het
stuk bos waar wij gewoond hebben een grote wijk was gebouwd. Ik
vroeg mijn vader of ze ook in de Engelse tuin hadden gebouwd. Hij
vertelde mij dat, dat nog steeds een bos was. We pakten de wagen
en gingen ter plekke kijken. Het was erg veranderd en er was een
weg gelegd van de Aalsterweg langs het kasteeltje van Jonkheer
Smits van Ooyen naar de hoek van ons bos. Er was inderdaad een
hele wijk gebouwd. De Engelse tuin was mooi gesnoeid en was
een “model bos” geworden en de immense schuilkelder bleek iets
te zijn van de brandweer.
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We hebben daar wat rondgelopen en ik kon me nog de
plaatsen herinneren waar het puin en vergif toentertijd werden
gestort door Philips. Zelfs mijn vissloot was er nog, alleen was
deze nu een werkelijke ondiepe sloot! Bij mijn vader thuis aangekomen, belde ik de gemeente Eindhoven en vroeg wie over gif
in de grond ging. Ik werd doorverbonden en kreeg een man aan
de telefoon van milieudienst. Ik vertelde mijn verhaal. Hij vroeg
om meteen te komen met mijn vader.
We werden ontvangen in een gebouwtje aan de Rondweg,
Boutenslaan. Deze man zette ons in een kamertje en legde de
grondkaarten neer van de Engelse tuin. Ik wees de plaatsen aan
waar mijn vader en ik de tonnen hadden gezien en ze ook opgepakt
hadden. Ook vertelde ik waar de diepe gaten waren waar tonnen
en puin werden gestort in die tijd. De man keek even vreemd en
liet los; “Ja, we hebben meer meldingen van giflozing gehad, maar
we konden niets vinden. We kwamen niet erg diep de grond in
want het was te hard”.
Ik vertelde hem dat hij op puin was gestoten en dat hij
met een kraan de toplaag van het zand moest weghalen en daarna
het puin opzij moest halen. Daaronder zou hij zeker nog resten
vinden van tonnen en zeker nog gifmonsters kunnen nemen. Het
gesprek was snel afgelopen. Volgens die man konden ze niet weer
gaan onderzoeken in die omgeving. De huizen stonden er al en er
waren verder geen “vreemde” meldingen vanuit deze hoek van
de stad/dorp.
						
- De MATRIX Deel 1

111

Het grondwater in deze gehele hoek was altijd zeer
hoog. Als je een gat maakte in het bos van nog geen 30 cm, dan
stroomde het water het gat al in. Bij het maken van de “bunker”
werd er dagelijks voor de bouw een macht aan water in de sloten
gepompt. Nu, kun je nagaan hoe dat gif in de vele hard kartonnen
tonnetjes aan het verspreiden is via datzelfde grondwater in de
gehele omgeving.
De man bij de milieudienst rolde de kaarten weer op, nam
onze gegevens nog eens op en vertelde ons dat er verder weinig
gedaan kon worden. Daar antwoordde ik nog op; “Natuurlijk,
want wie heeft het lef om Philips aansprakelijk te stellen voor
het dumpen van gif. Het gaat maar om een paar burgers toch?”
Toen stonden we buiten. Nooit meer enige contacten gehad
met wie dan ook over deze kwestie.
In dit document is beschreven:
- Een opa die duidelijk banden onderhield met Nazi Duits
land namens Philips.
- Jonkheer Smits van Ooyen met de “vreemde” mensen
van Philips die in de vrijmetselarij club vertoefden.
- Een immens grote bunker aan de E3 snelweg (huidige
randweg, A2).
- Gifstorting door Philips in de gehele Engelse tuin, afgedekt met zwaar puin.
4 geheimen die 60 jaren door mijn hoofd spookten en nu
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eindelijk hier op papier staan. Maar wie o wie heeft het lef om
dit nog eens te onderzoeken om zo kinder- en mensenlevens te
besparen in de toekomst?
In waarheid opgemaakt; Curaçao, 4 februari 2014
Johannes Henricus Baselmans
Geboren: 20 mei 1954
Prins Maurits weg 24, “Bosrand”, Aalst gemeente Waalre,
Nederland.
Huidige woonplaats:
Dokterstuin 237
Tel :+599-9-8
Curaçao, Lesser Antilles
Koninkrijk der Nederlanden
				

2-2 Reactie 31 maart 2014 Gemeente Waalre
Geachte heer Baselmans,
Op 6 februari jl. ontving de gemeente Waalre uw email
betreffende “rapport voor burgemeester”.
Het rapport is ter kennisgeving door de burgemeester
aangenomen.
Wij danken u voor het delen van uw bevindingen in het
rapport “Mijn geheimen”. Op basis daarvan zien wij echter geen
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aanknopingspunten voor verdere vervolgstappen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester Kortmann
René van den Kerkhof
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid & Rampenbestrijding

2-3 Het staartje
Dit rapport is naar enkele landelijke en regionale kranten
gegaan net zoals ook de afdeling milieu en de rijksoverheid en
ook de milieupolitie. Daarnaast heb ik het ook naar enkele huidige bewoners gestuurd ter kennisgeving. Dat een overheid Philips
beschermt, is duidelijk en dat moet ook wel omdat Philips als
familie net onder het koninklijkhuis vielen en dat als link tussen
hoogovens Nederland en staal Duitsland waar mijn opa een schakel
in was. Deze man had “vreemde” Duitse contacten en wat bleek
dat Bernhard ook de Nederlandse hoogovens liet beschermen door
Nazi Duitsland. Deze zaken gaan nog besproken worden verder
in dit boek en bevestigden mijn zaken die ik door had gekregen.
Zo werd ook de sterke arm van de Vrijmetselarij verder in het
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boek bewezen. Wat beschreven is in dit rapportje, is nog maar een
zandkorrel van wat de vrijmetselarij werkelijk is in de wereld. We
gaan zeker in de kern van dit boek er nog uitgebreid over praten
en ook gaan we het hebben over die organisaties die boven dit
alles staan en wie de uitvoerende organisaties zijn.
De macht is groot maar niet onschendbaar.
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HOOFDSTUK 3
De zaak Wiels sluimert voort
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3-1 Wat interessante stukken
Ik wil beginnen met een interessant stuk wat ik gevonden
heb op Strategic-Culture.org. Zeker het laatste stuk is interessant
daar het in de hoek komt waar onze heer Wiels door vermoord
is. Nee, niet uit de Venezolaanse of Amerikaanse hoek maar wel
vanuit de club die hem als een gevaar zagen. En net zoals ook aangehaald wordt, velen waar we niets meer van horen en verdwenen
zijn uit het dagelijks leven. Maar het is duidelijk dat heer Wiels
een gevaar was en voor wie, dat laat ik even in het midden en laat
ik aan je onderzoeksvermogen over.
With special thanks to Strategic-Culture.org
3-1a Individual Terror as Pattern of Washington”s Foreign
Policy
Physical elimination of foreign politicians fallen out of US
favor has become a routine matter for Obama”s administration.
The US special services have put to good use the experience of
international terrorist organizations as well as the inventions of its
own, like, for instance, purposeful cancer contamination or the use
of «radioactive delayed action mines». The Empire has not ended
the clandestine operations against Latina America”s «populist
leaders» even after the death of Hugo Chavez…
Someone will say - is it the «conspiracy theory» again? Is it
the story about the cruel methods used by the United States ruling
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circles to clear the way for establishing Pax Americana – from
unprovoked wars to individual terror? Exactly… The cleansing
aimed at getting rid of «inconvenient» unfriendly politicians continues. The Obama”s credibility has suffered a lot since he took
office. He has started to face crisis situations more frequently.
The confidence is growing in the country and abroad that some
forces of global establishment call the shots behind the scenes by
influencing the administration”s decision making.
As a result of Syrian deadlock, the US needs to counterbalance the failure by reaching breakthroughs in some other
key directions of foreign policy. Cautious sounding out Tehran
to see if is ready to narrow the gap of differences and step on
the way of constructive dialogue hardly has any prospects for
future taking into consideration the influence of Israeli lobby in
the United States. This is one of the reasons Washington has intensified subversive activities against Venezuela. The efforts are
concentrated on undermining the country”s economic, financial
and political stability, step by step the US special services implement a series of operations aimed at toppling Nicolas Maduro, the
successor of Hugo Chavez. The story with the presidential plane
gives reasons for alarm. As is known Nicolas Maduro refused to
take part in the 68th session of United Nations General Assembly, there was information from some sources that he was going
to be assassinated in New York. Mr. Maduro had visited China
before the General Assembly started its work to sign a number of
agreements on energy, construction of car assembly facilities, as
well as on getting multibillion loans among other things. A month
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before his departure for China, the President ordered to thoroughly check his Airbus A-319CJ after it had gone through the five
months (!) maintenance at Airbus in France. Maduro said he had
a hunch («corazonada») to justify his decision. It was not in vain.
The Venezuelan technical experts found a serious fault in one of
the wings. That forced the Venezuelan President to make the trip
to China on a plane belonging to the regional group ALBA, an
Ilyushin IL-96 belonging to the Cuban airline Cubana de Aviacion.
To complicate things, the US at first forbade Maduro to
overfly Puerto-Rico, something that never happened before. Initially the pilots had to insert corrections into the flight plan to go
around it and fly along the unknown path, including the skies over
the Arctic. The United States changed its position finally and gave
the last minute permission to take the route through the Puerto Rican airspace. Upon the return from his China trip, Maduro put the
blame for what happened on «international reactionary circles»,
saying that they had been informed about the planned China trip
and had been plotting against him. They thought that by killing
Nicolas Maduro they would put an end to the Bolivarian revolution.
According to him, they knew little about the Venezuelan people
and what the Bolivarian armed forces were capable of. The US
State Department wanted him to come up with corresponding
evidence to prove the fact of plot, the outlets involved in propaganda efforts do their best to make the Venezuelan President look
like a «laughing stock». Airbus refutes the accusations on the part
of Venezuelan leadership, which is adamant to go the whole hog
and make head or tail of it so that all the details of the planned
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subversive action would come to the surface. Airbus has started
its own investigation. It is believed in Venezuela that the suspects
are the US Central Intelligence Agency”s residence in France,
Israeli Mossad and French power structures, which have acted
most frequently as US partners recently. Washington appears to
believe the elimination of Maduro will lead to internecine struggle
in the Bolivarian leadership ranks, undermine the existing balance between civilian powers and the country”s military and clear
the way for the victory of radical opposition. Its leader Enrique
Capriles cooperates with Washington and Tel Aviv. If he gains
revenge for the defeat at the last presidential election, then an
«exemplary butchery» of the incumbent government supporters
is guaranteed. That”s what they should constantly remember and
counter any attempts by the «fifth column» to drive a wedge in
the relationship between the Chavez associates – Nicolas Maduro
and Diosdado Cabello, the President of the Venezuelan National
Assembly (parliament).
There was one more sign Maduro was in jeopardy. Helmin
Wiels, the leader of Pueblo Soberano (Sovereign People, the largest political party in the Estates after the October 2012 election)
has been murdered recently on the Island of Curaçao, 40 kilometers
from Venezuela. After his election victory in October last year,
Wiels has tried to create a left-wing and centrist coalition. Of all
left wing politicians of Curaçao, he was the closest associate of
Chavez, and then Maduro. He stood for full independence of the
island and an end to the United States military presence there. The
American armed forces are stationed in Curaçao under the pretext
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of countering drug traffic; the US aircraft patrol the areas in the
vicinity of Venezuela. The CIA residence in Willemstad that acts
under the cover of US General Consulate in Curaçao has targeted
Wiels since a long time as the politician, who posed a major threat
to the United States interests being «funded by Chavist regime».
All his movements (especially visits to Caracas and Havana) were
closely watched, phone calls tapped, internet messages intercepted. He was shot seven times while enjoying a rest on the island”s
Marie Pampoen beach. The bodyguards had been sent home and
the killers knew about it. Police detained one of suspects but he
was reported to «commit a suicide» while being behind bars. The
islanders don’t believe this story. Nothing is known about other
perpetrators of the crime. It”s quite possible the ones who were
behind the assassination are enjoying themselves in some place
like Miami, for instance, waiting for new missions to be set, while
the bodies of «local» killers are resting in the barrels filled with
cement lying on the bottom of the Caribbean Sea.
Bron: Strategic-Culture.org

3-2 KPMG, ABN/AMRO, UTS,
Familie Wiels
Op 1 maart 2014 publiceerde ik het volgende stuk wat een
chronologische volgorde was van de werkelijke mogelijke angstvallige connectie (rode draad) tussen mevrouw Wiels en Helmin
Wiels. Al lang schrijf ik hierover dat vele links in elkaar passen en
dat er te veel “toevalligheden” zijn. Frappant is dat het Openbaar
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Ministerie het ook alsmaar heeft over de “intellectuele bron die
moeilijk te pakken is”. Maar heer Wiels heeft die bron(nen) zelf
aangehaald in zijn NRC interview wat ik uitvoerig in het boek
“Curaçao achter gesloten deuren” heb behandeld. Deze zaken
vullen zich op en meer en meer vinden we publicaties die alsmaar
in elkaar vallen. Ik vond vele artikelen en die heb ik eens gewoon
op een rijtje gezet. Maar laten we even de handel en wandel van
mevrouw Wiels doornemen.
Wiels, ABN/AMRO en KPMG, wat hebben ze gemeen?
3-2a Curriculum Vitae Mavelyne Wiels
- 2009-2011
“... Project Director.
Het splitsen van de financiële grootboek van ABN/AMRO
Bank..........”
“Met succes zeer complexe projecten gemanaged en
en met goed resultaat afgerond”
“Juni 2005 tot juli 2012
Hoofd Operational Support voor ABNAMRO Bank
Trade & Guarantees EMEA, Nederland, Dubai en
London.”
In opdracht van het Raad van Bestuur verantwoordelijk voor 73 miljard Euro project.Verantwoordelijk
voor de grootboek van Royal Bank of Scotland
(RBS) Banco Santander, Fortis Bank, Deutsche Bank.
Project afgerond zomer 2011.”
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“Het opzetten van het (SQC) Service Quality Centre voor
ABNAMRO divisie Wholesale Van 3 fte naar 246 fte in
Nederland, Duitsland, London, India en Dubai.”
Bron: http://www.kkcuracao.com/?p=42271&cpage=1#
comment-3623

2010 “Accountancy news”, 11-02-2010 16:01 • ABN
AMRO
“ABN AMRO Bank kondigt vandaag de benoeming van
een externe accountant aan als onderdeel van de voorbereiding van de integratie ABN met Fortis. Aan de aandeelhouders wordt het voorstel voorgelegd om KPMG aan te
stellen als de externe accountant verantwoordelijk voor
de financiële audit van de nieuwe groep, waaronder de
nieuwe gecombineerde bank en al de dochterondernemingen.”
3-2b Externe links
- Dec 19, 2013 “... door de Canadese branchegenoot Constellation Software. TSS krijg advies van ABN AMRO, Rothschild,
KPMG, BDO en Allen & Overy.”
Aanhaling: Let even op de naam Rothschild die dus kennelijk iets te maken heeft met de twijfelachtige zaken waar
mevrouw Wiels midden in zat, als we haar curriculum
moeten geloven.
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- “KPMG, ABN AMRO, SG | Facebook”
- “KPMG, ABN-AMRO en ‘Burgemeesterechtpaar’ Tilburg pleegde misdaden voor/met Vestia en vieren nadien
feest.”
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/08/20/
kpmg-abn-amro-en-burgemeester-echtpaar-tilburg-pleeg
de-misdaden-voormet-vestia-en-vieren-nadien-feest/

- “Financial Times” - ABN AMRO Private Banking
www.abnamroprivatebanking.com › Home › News

May 7, 2013 - “A big chunk of their offering is in the “white glove” service,” says Matthew Thomas, partner in investment management at KPMG, referring to the ...
- “Dutch company entangled in Israeli fraud case”
- archief nrc.nl
vorige.nrc.nl/international/Features/article2485661.ece
NRC Handelsblad

Feb 17, 2010 - “For commercial reasons to be discussed
between ABN Amro and KPMG”,

3-2c KPMG connectie UTS Curaçao
- Jul 18, 2013 - UTS website. “The KPMG Outstanding
Achievement Scholarship was established with the support
of KPMG to assist a high achieving ...”
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- “PRESENTASHON BUKI TELEFON 2014 UTS KPMG
NIEUWE......”
- “KPMG Open for Inspection! UTS Survey”
- “KPMG is running an hour long behavioural interview
skills workshop for UTS Bsoc members on Wednesday
the 6th of April. What time of day would be best for...”
Dan gaan we nu naar Curaçao waar Helmin Wiels volop
bezig was tegen UTS, in verband met de SMS loterij en de duistere zaken waarin dit bedrijf is beland door deze connectie en die
personen die daarachter zitten.
Ondertussen kwam ik diverse stukjes tegen over de connectie KPMG en UTS die ik toch ook even wil laten lezen.
3-2d Overdenking
We hebben via de pers vernomen, en is het heel duidelijk,
dat mevrouw Wiels beschermd wordt door zowel Nederland als
ABN / AMRO Bank in haar niet zo zuivere Curriculum Vitae en
de werkzaamheden die ze doet. We zien ook steeds het ene na het
andere persbericht verschijnen over banken, KPMG en projecten
(lees deel 9, Banken en KPMG). Het gaat kennelijk niet zo goed
en te veel zaken komen naar boven. We zien ook dat het mis gaat
tussen Helmin Wiels en mevrouw Wiels. Iets wat werd toegege-
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ven door mevrouw Wiels in een mailwisseling naar mij toe. Mijn
leefwijze zegt dat er geen toeval bestaat.
Laten we even wat stukken uitlichten.
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3-3 Ingezonden stuk
3-3a De zaak Helmin Wiels
Het Openbaar Ministerie maakte weer bekend; ze hebben
nog steeds niet de intellectuele dader waar onder andere F. het over
had. F. die naar verluidt vermoord is door verstikking en marteling
in de cel van Barber omdat hij niets wilde zeggen. K. zou bekend
hebben en dat deed hij net in de tijd toen er geen advocaat erbij
was en ook hij werd in zijn cel gemarteld, wat ik ter informatie
kreeg, om deze bekentenis af te leggen. Denk maar eens aan de
martelingen van Melaan in de zaak Spelonk waar na vele jaren de
waarheid naar boven kwam, maar de martelaars nooit vervolgd
zullen worden omdat dat de deal is! Zie nu de afloop van de zaak
Zambezi waar niet het delict wordt behandeld, doch door fouten
van het OM zijn de mensen vrij uit gegaan.
K. en zijn maatjes zijn absoluut niet de moordenaars
van Wiels. De 2 personen die Wiels hebben vermoord waren
opdrachtgevers van de groep die Wiels noemde en kwam uit de
bank, accountants en project wereld. Hij vernoemde dit éénmaal en
zweeg, 2 dagen later was Wiels dood. Hij had de namen van deze
groepen op zijn laptop en de belangrijkste stonden op een briefje
wat in zijn studio lag (heer Asjes was ook hiervan op de hoogte
gebracht). Verder is het helemaal opmerkelijk, dat de mensen die
nu vast zitten achter de schermen “maatjes” waren van Wiels, ze
hielpen hem met wat “zaken”. De wrijving zus en broer Wiels liep
vreselijk op omdat, zoals we weten ABN/AMRO een vriendje is
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van KPMG (wat men in vele rapporten kan lezen) en dat was net
wat Wiels ook wist. De link naar de financiële wereld was er, en
zus Wiels vond dat wel te veel naar een kant neigen. Op de HD
van de laptop is een kleine file met de namen. De vraag is; Wie
heeft deze HD met de link naar de intellectuele moordenaar die
daar ook bij staat? Wie houdt deze informatie achter en waarom?
Maar er is nog een link die kennelijk nog niemand heeft gevonden
en die gaat vrij komen als het gehele proces voorbij is. Die link
zal de intellectuele moordenaar alsnog aanwijzen. Wiels had zijn
zaakjes op orde en al is het briefje weg, zijn HD verdwenen en
zijn papieren vervalst, er is nog één link die iedereen zal verbazen
volgens heer Wiels.
Heer Wiels, we gaan door in onze strijd. OM dwaalt omdat
ze bang zijn of onder druk staan door de opdrachtgever die momenteel zeer regelmatig in nationale en internationale kranten in
opspraak komt. De waarheid zal naar boven komen, helaas zullen
weer onschuldige mensen eerst door een hel moeten gaan.
L’histoire se répète

3-4 Wat is er gaande
In eerdere krantenartikelen is er gebleken dat mevrouw
Wiels echt geen “vriendje” was van heer Wiels. Ze liet dat ook
jaren terug doorschemeren in mails persoonlijk naar mij geschreven. Ook blijkt alsmaar dat er iets gaande is tussen ABN/AMRO
128

- De MATRIX van het systeem

en KPMG en dat dit als een rode draad door alles heen gaat. Heer
Wiels wist blijkbaar veel over de connecties UTS en KPMG. Maar
hij zat ook met het gokken via SMS en de daar aan gekoppelde
en mogelijk niet zo zuiver organisatie, die de heer D. S. vertegenwoordigt. Op dat samen deed heer Wiels een zeer opmerkelijke
uitspraak, ik citeer het interview NRC:
“Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen.
En die zit hier op Curaçao diep.
- Bankiers,
- Registeraccountants,
- Projectontwikkelaars:
op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in.”
Mijn zienswijze is de volgende, maar ook bij het tekenen
van heer Wiels werden vele van deze zaken doorgegeven door hem.
ABN/AMRO is op sterven na dood (zie het boek “de Prooi” van
Jeroen Smit en wat Schmittmann ook al bevestigde). Zie wie er
parallel loopt met ABN/AMRO en dat is wel heel erg veel KPMG
met daarbij Ballast Nedam. Zie de spelers lokaal met onder andere een mevrouw Wiels, ABN/AMRO en weer KPMG! Laten we
nog even de “banken”, zoals heer Wiels aanhaalde, buiten schot
houden. Doch, dat er banken lokaal meespelen is duidelijk want
wat doe je met geld als het niet via een bank gaat? O ja, de lokale
projectontwikkelaars en Ballast Nedam, dan komen we op die
groep! Deze groepen stampen de ene na de andere mega projecten
uit de grond. En dan hebben we de drie spelers van heer Wiels,
waar hij het duidelijk over had.
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Openbaar Ministerie weet er ook niet echt goed raad
mee en probeert alles eerst in wat straatjongens en hun bende te
schuiven. Op een gegeven moment werd er een groep aangehaald
van wat zakenmensen die met elkaar soep aten (grupo soppie), en
dan schrijft men dat het moeilijk is de intellectuele moordenaar
vast te zetten cq aan te pakken. Ondertussen hebben ze wel een
zogenaamde bekentenis en dat doet me wederom denken aan
wat er gebeurde in de zaak Spelonk waar een van de jongens, na
martelingen maar wat tekende en toegaf, in ruil voor minder lijfelijke straffen in hun cel. Later zal een zeer bekende nog opduiken
onder wiens gezag deze jongens afgeperst en gemarteld werden.
Want heer W. is ook in Nederland geen lekkertje geweest in zijn
functie als politie.
Alles bij alles komt in deze zaak duidelijk naar voren dat
de diverse hogere der hogere beschermd worden door justitie en
zal er ook alles aan gedaan worden om deze te beschermen. Hetzelfde zullen we nog veel keren zien voorvallen in dit boek, wat
ook gebeurt in andere landen en andere plaatsen op deze wereld.
Maar ook zullen we die “hogere” zeker gaan ontleden en zelfs de
kern hier gaan bespreken.
Ook is het duidelijk dat de groten en de hooggeplaatsten
zich schuil houden achter criminele organisaties, motorclubs,
straatbendes en groepjes die snel opgepakt kunnen worden of
vooruit geschoven kunnen worden als zijnde de moordenaars of
criminelen. Voor wat hoort wat, niet waar? Maar ook dat grote
plaatje zul je gaan zien als we deze zaken wereldwijd gaan belich130
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ten. Heer Wiels gaf een duidelijke tip voor zijn moord: “Bankiers,
Register Accountants en Projectontwikkelaars.” Het was geen
uitspraak in het niets, het was een duidelijke hint.
Alsnog voor alle duidelijkheid; Dit is wat ik doorkrijg en de
weg die mijn zienswijze is. We gaan later in dit boek lezen hoe de
groten der grote beschermd worden en dat deze menen onschendbaar te zijn. Maar de woorden van heer Wiels en de aanwijzingen
die ik heb doorgekregen van hem zijn niet mis. Want zoals ik al
eens aanhaalde: Op een briefje in de studio (wat snel verdween)
stonden de namen en de connecties. Op de Harddisk van zijn privé
laptop stond een file met de lijn die naar de spelers leidde, ook die
verdween. Maar er is een derde tip die heer Wiels later vrij gaat
geven. Dat zal gaan gebeuren als het gehele proces afgelopen is
en dat men er heilig van overtuigd is dat de zogenaamde “ware”
daders berecht zijn. Openbaar Ministerie wil nergens van weten
al kom ik keer op keer woorden tegen en zelfs zinnen gelanceerd
door mij, in hun nieuwste verklaringen.
Zoals ik tegen iedereen zeg in alle zaken: “Ik heb geduld
en de tijd zal de waarheid openbaren.”
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HOOFDSTUK 4
Tekeningen
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Tussen mijn voorgaande boek en nu, ben ik ook nog wat
actief geweest achter mijn tekentafel. Enkele mensen die ik nog
wilde tekenen maar steeds vooruitschoof, heb ik uiteindelijk op
papier gezet. Dat ik ze alsmaar opzij legde, werd me later wel
duidelijk. De reden was eenvoudig, “deze mensen zijn geen
mensen”, het zijn wezens met een zeer slecht karakter maar ook
zonder enige ziel. Nu wil ik bij deze uitspraak even een man daar
buiten laten, en dat is de eerste man die we zodadelijk gaan zien.
Deze man is een schoolvoorbeeld hoe de hogerhand de politiek
vormt, en in de tang heeft. Hij was de enige die vanuit zijn hart en
ziel meende nog een land te kunnen veranderen en los te rukken
van het totale systeem en zijn matrix. Helaas ook hij, zoals velen,
werd vermoord omdat hij simpel niet toe gaf en niet door de knieën
ging ondanks alle bedreigingen die op hem afgevuurd werden.

- De MATRIX Deel 1

133

4-1 Gilberto François “Betico” Croes
January 25, 1938 - November 26, 1986

Op een bepaald moment vroeg heer Croes mij de aandacht
toen hij midden in de nacht me vertelde: “Ik ben vermoord”. Ik
had hem nog niet getekend en was eigenlijk dat ook niet van plan.
Maar met die boodschap die nacht kwam bij mij het signaal over
van dat ik hem moest tekenen.
Met wat speuren op het internet kwamen diverse foto’s
tevoorschijn en met wat scrollen bleef deze foto me alsmaar in
mijn hoofd achtervolgen. Ik heb daarom heer Croes zo gekozen
omdat hij hier puur en ongeremd op stond.
Bij het opzetten kwam er al een deel van zijn geschiedenis vrij. Waaronder zijn kruistocht naar het onafhankelijk zijn en
zijn tragisch ongeluk en de tijd op zijn bed in coma. Tijdens het
tekenen begon hij signalen door te geven over de moord zoals hij
dat al in die nacht had laten weten.
“Ik ben vermoord om de reden dat ik niet met Amerika
in zee wilde gaan na onze onafhankelijkheid! Ik was meerdere
malen benaderd door die organisatie vanuit politiek Amerika die
de maffia op zijn plaatsen houdt, wereldwijd. Ik wil geen Amerikaanse inmenging maar ook geen inmenging van een kerk. Ik
wil mijn land clean maken”. Hij vervolgde met de zinnen; “Nederland is de slaaf van Amerika. Ook wil ik niet dat Nederland
ons via Amerika enige wil op kan leggen. Mijn hoofddoel was los
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te komen van Curaçao en de andere eilanden. Dat alleen omdat
anders Nederland (lees Amerika) dan toch inbreng zou hebben
op ons eiland Aruba”. Door zich geheel los te maken van deze
machtspositie kreeg heer Croes te maken met veiligheidskwesties
en met wetten die in kleine kamertjes gelden. Er wordt namelijk
veel gedaan buiten wetten en regels om. Er zijn onder andere
contracten die getekend moeten worden waar een land (eiland)
zich aan moet houden. Later is nog eens een politiek persoon
vermoord om diezelfde redenen. Als minister van justitie en als
Procureur Generaal worden zaken je opgelegd via Nederland, in
opdracht van Amerika.
Heer Croes wist dat en dacht met zijn onafhankelijkheid
daar los van te komen. Door alsmaar te weigeren van het ondertekenen van die contracten, werd hij meerdere malen bedreigd.
Hij maakte er geen melding van (wat ook niet kon) want hij was
een vrije vogel zonder werkelijke bewaking. De tijd drong en de
dag voor de grote onafhankelijkheid werd hem als laatste poging
nogmaals deze contracten onder de neus gehouden. Na het weigeren werd hem wat toegediend waardoor hij tijdens het rijden naar
een andere locatie de macht over zijn stuur verloor. Wel werd er
als een soort backup met hem meegereden en werd hij opgejaagd
volgens een geplande actie.
Men had zeker niet verwacht dat hij zo lang in coma zou
blijven. De bewuste organisatie heeft daarom 3 maal toe iemand
gestuurd om de opdracht af te ronden. Dat lukte niet, pas bij de
4de poging wisten ze heer Croes zijn leven te ontnemen.
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Direct bij het ongeluk zijn enkele contracten alsnog voorzien van de nodige handtekeningen, als zijnde dat alles geregeld
was tijdens die bewuste dag. Als laatste gaf heer Croes mij mee
dat de gehele onafhankelijkheid, zoals deze na zijn dood is ingegaan, NIET de onafhankelijkheid was die hij tot de laatste dag
heeft verdedigd. Aruba zou, door de niet getekende contracten,
juridisch los zijn van Nederland en los van Amerika als zijnde de
beschermers van de maffia. “DAT was mijn opzet. DAT was mijn
droom. Los van die landen die de maffia in stand houden. Los van
de moderne slavernij”.
Buiten dat alles kwamen nog wat zaken naar boven wie
deze heren zijn, waar ze in zitten en het probleem waar heer Croes
zich los van wilde rukken. Helaas heb ik hiervoor geen ja-woord
van hem gekregen om deze te publiceren en dat moet ik als kunstenaar respecteren. Doch moeten de gegevens hier boven, volgens
heer Croes, enkele mensen voldoende aanwijzingen geven wat er
met Aruba is gebeurd.
“Eens zal iemand op gaan staan”.
En toen zweeg heer Croes.
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4-2 Differences
Een tekening van twee verschillende gezichten in een
gezicht
De linkerzijde is een donker kind en de rechterzijde is
een blank kind. Met deze tekening kwam ik verstrikt tussen twee
zielen die beide niet veel goeds in petto hadden. Het was de eerste
tekening die me kennis liet maken met een andere wereld.
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4-3 Eye
Het leven in een leven
Door het oog ziet men de ziel van een persoon. Dit oog
was een tekening waar ik relatief lang op gewerkt heb omdat het
zeer moeilijk was. Er kwam zoveel naar boven en er was zoveel
te beleven dat het me soms dagen lam legde. Uiteindelijk heb
ik het tot een einde kunnen brengen maar zover ik nu weet, zal
dit het laatste oog zijn waar men zo diep in de ziel kan kijken.
Door deze tekening werd ik voor de tweede maal in een korte tijd
geconfronteerd met een andere wereld. Onze matrix zoals wij
hem beleven, heeft vele gezichten en dit oog liet me met een niet
prettige wereld kennis maken.
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4-4 Barack Obama (Jeffery Henderson)
B 0 (nul)
Bij het tekenen van Barack Obama code naam B 0 (nul)
was er een vreemde wereld die voor me open ging.
Bij het tekenen van de ogen kwam ik er achter dat deze
ogen niet behoorden aan een donker persoon. Een schokkende
ervaring was er al vrij meteen bij het tekenen van de pupillen. De
ogen waren identiek als die van Adolf Hitler, iets wat je bij een
donker persoon niet verwacht. Verder bleek dat deze man grotendeels opgevoed is door en in een laboratorium vele verdiepingen
diep onder de grond. Hij kan als mens dan wel geboren zijn maar
er kwam via hem veel naar boven over experimenten en manipulaties. De ideale gekleurde man moest gecreëerd worden en
dit is de eerste in zijn soort. Leider zijn van een wereld kan niet
anders meer dan dat deze mensen geweldig zijn gemanipuleerd
en gehersenspoeld met gegevens die zij moeten gaan gebruiken
in de toekomst.
Het is bij het tekenen gebleken dat deze persoon een half
computer half mens is en dat zijn gehele leven is opgezet voor de
post waar hij nu zit. De bedoeling is om hem op te ruimen nadat
hij niet meer nodig is en of als er te veel naar buiten komt vanuit
zijn kant. Zijn leven is niets meer dan een nummer, een project en
is afgeschreven na zijn doel te hebben gehaald. Zijn moeder die in
Hawaï moet wonen en zijn verre broer zijn simpele spelers in het
spel. In een stukje van zijn leven was zijn naam Jeffery Henderson
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maar als experiment stond hij beschreven als B 0 (nul). B 0 (nul)
werd Barack Obama.
In de tijd dat hij zijn opdrachten op de hoogste plaats
moest vervullen, was/is een van zijn duidelijkste opdrachten, het
creëren van wanorde en het labelen van mensen. De experimenten met hoge frequenties werden en worden nog in hogere mate
opgevoerd en mensen kunnen de golf van geweld, drugs en pijnen
niet verklaren. Erger zijn de diverse natuurrampen zoals in Japan
en rond de wereld die vanuit deze frequenties zijn veroorzaakt.
Het was een afstraffing naar, onder ander, Japan toe voor het vele
stelen van ideeën. Rusland staat ook op de lijst en ook zij zullen
de nodige problemen gaan ondervinden. Rusland is namelijk met
niets afhankelijk, maar vreemde zaken kunnen altijd gebeuren in
de natuur en met mensen.
Terugkomend op de experimenten met mensen in Area
53, op de 24 en 36 verdieping diep onder de grond. Er is een
nieuwe generatie komende onder de code A 0 (nul), hier zit ook
een vrouw bij en zij zal de grote verandering af moeten handelen.
De experimenten met frequenties zullen opgevoerd worden om zo
grote landen als China en Rusland zaken af te dwingen maar ook
over te nemen. De wereld wordt langzaam overgenomen door een
nieuwe generatie van gemanipuleerde mensen / half robotten en
daar zitten de nieuwe koningen en leiders blijkbaar allemaal in.
Barack Obama is de meest vreemde persoon die ik tot
nu toe getekend heb, en er zijn vele vreemde zaken mij duidelijk
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geworden. B 0 (nul) is de eerste van dit soort en is het eerste experiment wat naar buiten is gekomen wat functioneert in dit soort
posities. Meer zullen er volgen daar de wereld niet meer door een
onstabiele mens geregeerd kan worden.
Aanhaling: Met deze tekening werd ik getrokken in de
core van een matrix die bijna niet te bevatten is. In deze persoon
(want het is niet werkelijk een mens) was er geen ziel te bekennen
maar daardoor was hij wel, door zijn energie op te pakken, een
openboek. Met het creëren van dit soort “wezens”, denkt men
alles onder controle te hebben maar men vergeet dat een ziel iets
is dat niet even gemaakt kan worden, laat staan even een persoon
die zogenaamd alles kan verschuilen/afdekken. B 0 (nul) is een
robot van een oudere soort. Men heeft wel de mens gebruikt maar
de ziel is verdwenen en is er informatie ingepompt. De nieuwere
generatie is al voorhanden maar ook daar zal het onmogelijk zijn
de energie af te schermen en een ziel daar neer te zetten. Maar ik
weet, ik schrijf nu “science fiction” en klets maar wat maar eens
zal deze informatie precies passen in het levenspatroon van de
mens op deze planeet.
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4-5 Willem Alexander
Heer van Amsberg, beter bekend als
Koning Willem Alexander
Geboren; 27 april 1967
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Als eerste wil ik nogmaals doorgeven dat de woorden uit
de mond (hart en ziel) kwamen van Willem Alexander. Het is wat
hij los liet vanuit de energiewereld waarbij ik van hem toestemming kreeg dit deel vrij te geven. Voor de duidelijkheid, het zijn
NIET de woorden van de schrijver.
Bij het tekenen van deze man is het zeer zwaar geweest om
naar hem te luisteren en zijn informatie op te nemen. Hij kwam
vrijwel direct met de eerste boodschap dat hij ernstig ziek was en
dat om die reden Maxima alvast als Koningin vooruitgeschoven
was om zo het volk aan deze titel te laten wennen.
Hij liet ook los over de echtheid van zijn persoon en de
verbondenheid met het koninklijk huis. “Genetisch zal er weinig
koninklijk bloed bij mij gevonden worden”, was zijn opmerking.
“Daarom zal en mag er geen DNA van mij naar buiten komen.
Onderzoek maar eens de problemen/ geheimzinnigheid rond mijn
geboorte.” Verder liet hij los; “Mijn opvoeding werd veelal gedaan
door duistere personen om mij heen. Kijk maar eens wat er over
de hofdames tussen 1927 en 1993 geschreven werd, weinig tot
niets.” Mevrouw Ottoline Antoinette (Lieke) Gaarlandt-van Voorst
van Beest is de eerste waar weer melding over gemaakt wordt.
Alexander vervolgde zijn verhaal; “Er is veel gebeurd
binnen de muren van de paleizen. Buiten dat de hofdames mijn
opvoeding in de hand hadden, was er ook een team om me heen
van wetenschappers, psychologen bezig met de vele indoctrina-
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ties.” Engeland had hier ook ergens een deel in maar daar liet hij
niet veel over los.
Alexander gaf ook het volgende via de energiewereld door:
- “Kijk maar eens naar onder andere de connecties met
de nieuwe generatie nazi mensen en de dood van Pim
Fortuyn en Els Borst. Het zou vanuit de ‘groep’ geregeld
worden dat zij moesten verdwijnen.”
- “Zo ook de dood van Friso, dat vanuit het paleis geregeld
moest worden.”
Dat werd als een ‘test’ omschreven door hem.
- “Mijn laatste ‘test’ was op de Antillen, er is daar laatst
een kind geofferd.”
- “Jij stond daar met je vrouw tegen kinderleed te protesteren en mijn moeder reageerde geheel overstuur na
het zien van jullie borden. Ze wist namelijk dat deze
‘test’ net die avond tevoren is afgelegd.”
- “Verder weet je dat er diverse drugsconnecties zijn.”
- “Een van jullie grootste projectontwikkelaars is een van
mijn beste vrienden.”
- “Ik moest daarin wat gas terug nemen, zeker na ons
trouwen.”
Ik kreeg als kunstenaar zoveel vuiligheid over me heen dat
ik de tekening van deze man niet af kon maken. Ik ben gestopt
en maakte geen achtergrond omdat ik niet het niet langer kon
verdragen meer tijd met hem door te brengen. Deze persoon is
totaal gehersenspoeld en klaargestoomd om voor zijn vroege dood
146
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nog even koning te mogen spelen. Men weet wat er gaat komen
en het is in en in triest wat ik hier allemaal te horen kreeg. Vele
zaken mag en kan ik niet publiceren, daar is uitdrukkelijk door
hem om gevraagd. Dit is wat men nu mag weten en meer wil ik
ook niet kwijt over deze persoon. Het is te heftig en te zwaar dat
dit bestaat in een mensenleven.

De tekening zoals ik hem heb laten liggen
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4-6 Opmerking
Na de tekening van Willem Alexander was mijn wereld
even een hel. Deze persoon is het ergste wat ik ooit getekend
heb. Hij liet zoveel los, wat ik ook hier niet neer mag zetten, dat
werkelijk boven het menselijke uit reikte qua gedragingen. Ik
heb hier terug alleen dat gezet wat de ziel van Willem Alexander
toestemming voor gaf. Ondanks dat hij geen Oranje Nassau is,
hebben ze hem wel alles ingeperst wat maar mogelijk was om zo
te gedragen. Dat deze persoon op deze plaats zit, beangstigt me.
Zeker als je het deel in dit boek gaat lezen over de Oranjes en
hun connecties, clubjes en familie. Het gaat ver en diep en pas na
het tekenen, kwam er een rapport binnen dat er niet om liegt. Dat
rapport zal ook gedeeltelijk in dit boek besproken worden, want
het heeft totaal geen zin om alles te zetten terwijl ik het uit eerste
hand door kreeg en weet wat er speelde en nog speelt.
Bij het tekenen van het oog had ik het al moeilijk, omdat ik
nog nooit zo diep in iemands zielenwereld ben geweest. Nu schrijf
ik zielenwereld, maar ik moet zeggen dat de ervaring hetzelfde
was als bij Obama B 0 (nul). Je kunt niet over een ziel meer praten
daar deze er nauwelijks is. Maar bij het tekenen van Alexander
spande de kroon letterlijk en figuurlijk want veel goeds staat ons
niet te wachten. De betrokkenheid van zeer hooggeplaatsten in de
moorden op Fortuyn, Borst en enkele groten maar ook op Friso, is
enorm. De bescherming van Demmink is niet voor niets zo immens
want hij is de ingang van een diepe beerput gecoverd door dit huis.
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We gaan het allemaal lezen en we gaan eerst een rapport
inzien wat aangeeft hoe zaken gaan in onze buurt. De mensen om
ons heen, en de manier om mensen het leven onmogelijk te maken.

Animal tree
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HOOFDSTUK 5
Grote corruptiezaak Hoensbroek
(Heerlen, Limburg)
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5-1 De grote corruptiezaak Hoensbroek
Op een gegeven moment werd ik geattendeerd op het
volgende stuk wat steeds meer leek op een draaiboek wat we
regelmatig tegenkomen, ook om ons heen.
Ik wil de schrijver Arend Zeevat bedanken om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en wil de vrijheid nemen om
het gehele stuk integraal over te nemen zodat ook jij kunt zien
dat er overal deze zaken als een blauwdruk passen in het geheel.

Landkaart Hoensbroek
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5-2 Corruptie alleen in bananenrepublieken?
“Bij de gemiddelde Nederlander, die zich overigens hier
vaak niet eens voor interesseert, leeft toch veelal het idee dat
grootschalige corruptie voornamelijk voorkomt in bananenrepublieken en ontwikkelingslanden. De armoede en wetteloosheid in
dat soort landen zou de voedingsbodem zijn voor een structureel
gecorrumpeerd maatschappelijke orde. Met een paar steekpenningen bereik je daar meer dan zonder.”
“Corruptie heeft echter vele gezichten. De hiervoor genoemde is er één van. Een ander gezicht van corruptie liet wijlen
prins Bernhard bijvoorbeeld zien in de jaren ’70, toen hij steekpenningen aannam van vliegtuigbouwer Lockheed, om hun nieuwe
gevechtsvliegtuig bij de Nederlandse regering en legerleiding
te promoten. Bernhard liet daarmee zien, dat zelfs mensen die
in feite op materieel gebied alles al hebben, hun hebzucht niet
kunnen bedwingen en nog meer willen en dus gevoelig blijken te
zijn voor corruptie.”
5-2a Corruptie als basisgegeven
“De betekenis van het woord corruptie is: omkoopbaarheid, machtsverstrengeling, omkoperij, bederf, bedorvenheid,
rotheid”
“Met het corruptiegezicht dat prins Bernhard liet zien,
wordt tevens duidelijk dat dit gegeven geen armoede en wette152
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loosheid als basis heeft. Het laat zien dat het hier om een fundamentele menselijke karaktertrek gaat, namelijk egocentrisme en
daaruit voortvloeiende hebzucht. Mensen die hun eigen behoeftebevrediging niet in de hand hebben en zich laten leiden door
een ongebreidelde neiging tot het verzamelen van meer materie
en macht, maken zich daarmee gemakkelijk corrumpeerbaar.
Niet voor niets luidt het gezegde, macht corrumpeert, hetgeen
laat zien dat het hier om een verslaving gaat. Men doet alles om
maar het gewenste doel, de eigen behoeftebevrediging te kunnen
uitleven. We komen dit gegeven dan ook overal ter wereld en in
alle maatschappelijke geledingen tegen.”
5-2b Gecorrumpeerde machtsposities
“Juist mensen in machtsposities zijn uiterst corrumpeerbaar, daar zij een status ontlenen aan hun positie, de materiële
welvaart die daaruit voortvloeit en gevoelig zijn voor de verslavende werking van hun machtsuitoefening. Ze menen dus veel
te verliezen te hebben. De gevolgen van hun corrupte handelen
zijn vaak veel verstrekkender en de middelen om hun corrupte
systeem in stand te kunnen houden, zijn vaak heel gewelddadig.
Veelal hangt die corruptiegevoeligheid op machtsniveau samen
met allerlei vormen van illegale handel, zoals wapen-, mensenen drugshandel. Binnen het Ministerie van Justitie, het Openbaar
Ministerie en de rest van het juridische systeem in Nederland is
weldegelijk bekend dat bij vele met name stedelijke politiekorpsen, criminele opsporingsdiensten en recherche, de lijn tussen
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functioneel gedrag en crimineel gedrag uiterst dun is en zeer vaak
wordt overschreden.”
“Eén van de bekendste voorbeelden hiervan, waarbij op
grote schaal sprake was van goed georganiseerde corruptie, was
de IRT-affaire. Daarbij werden onder het mom van infiltratie in
criminele kringen op omvangrijke schaal grote partijen drugs
doorgelaten door opsporingsbeambten. Het riep de verdenking
op dat de betrokken opsporingsambtenaren zelf actief betrokken
waren bij de handel in drugs en daarmee flink aan het bijbeunen
waren, om zo hun luxe en perverse levenswandel te kunnen handhaven. De IRT-affaire speelde in de eerste helft van de jaren ’90.
Er werd zelfs een parlementaire enquêtecommissie ingesteld om
de verwikkelingen rond deze zaak te onderzoeken. De affaire trok
diepe sporen door het Nederlandse justitiële apparaat en droeg bij
aan grote hervormingen er van. Maar of die hervormingen hebben
geleid tot verbeteringen valt ten zeerste te betwijfelen. Want met
de benoeming van Joris Demmink tot Secretaris Generaal van het
Ministerie van Justitie in 2002, is de corruptie, perversie, het ritueel
misbruik van kinderen en door de overheid en haar uitvoerende
organen georganiseerde misdaad verder geïnstitutionaliseerd.”
5-2c Corruptie in het zuiden
“Wie denkt dat corruptie alleen in het verstedelijkte westen van het land voorkomt, zal bedrogen uitkomen. Met name in
het katholieke zuiden van Nederland, waar Rooms Katholieke
grootgrondbezitters en grotere ondernemers de feodale machts154
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verhoudingen in stand houden, is belangenverstrengeling en het
elkaar wederzijds diensten verlenen deel van het dagelijks leven.”
“Mij werd dit onder de aandacht gebracht door Eric Lemmens, die in de plaats Hoensbroek (gemeente Heerlen) woont. Hij
kocht in 2002 in Hoensbroek een pand. Nadat hij daar zijn intrek
had genomen, vielen hem een aantal markante zaken op. Iets
verderop in diezelfde straat nam hij een winkelpand waar. Hier
werd volgens de opschriften op de gevel sportkleding verkocht.
Het vreemde dat hem echter opviel was, dat het pand meestentijds
een gesloten indruk maakte, de rolluiken waren overdag meestal
dicht. Naarmate hij er langer woonde en meer zicht kreeg op de
handel en wandel van de eigenaar van het pand, viel het hem op
dat deze een luxe leven leidde dat niet paste bij de indruk die de
winkel wekte. Het winkelbedrijf kon met de sporadische openingstijden nooit rendabel genoeg zijn om de eigenaar een dergelijk
luxe leven te kunnen laten leiden.”
5-2d Vaak weg
“Ook viel het Eric op dat de eigenaar zich ’s avonds vaak
op pad begaf. Tevens bemerkte hij, dat regelmatige bezoekers van
het pand deel uitmaakten van het plaatselijke politiekorps. Het
meest bizarre is dat hij regelmatig ’s avonds als het donker was,
een dienstauto van de douane voor zag rijden bij het pand en de
douanier in uniform dozen uit de auto zag laden en deze in het
winkelpand zag brengen. Natuurlijk riepen deze waarnemingen
vele vragen op, maar daar liet Eric het in eerste instantie bij. Maar
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na verloop van tijd nam zijn nieuwsgierigheid de overhand en ging
hij op onderzoek uit en sprak met vele mensen. Hij merkte toen, dat
het in de buurt al langere tijd bekend was dat er in het betreffende
pand louche praktijken werden uitgevoerd, die met drugshandel
te maken hadden. Daar er een intimiderende sfeer uitging van hen
die bij deze zaak betrokken waren, durfde niemand er hardop iets
over te zeggen, laat staan het aan de kaak te stellen.”
“Door zijn openlijke onderzoek van hetgeen zich in en rond
het pand afspeelde, plaatste hij zich natuurlijk ook in de schijnwerpers van de betrokkenen. Al gauw merkte hij dat er vaker dan
normaal politieauto’s in zijn directe omgeving waren en kreeg hij
het gevoel gestalkt en gevolgd te worden. Daar bleef het echter
niet bij. Hij werd regelmatig geconfronteerd met de wijkagent, die
de Kasteelheer werd genoemd. Deze speelde een belangrijke rol
in het gehele netwerk. De aandacht die de drugsbende voor hem
had, begon steeds meer te lijken op pure intimidatie.”
5-2e In kaart brengen
“Eric liet zich echter niet zo snel intimideren. Hij is tamelijk onverschrokken en heeft wat dat betreft zijn lange imposante
gestalte mee. Hij vertelde me, dat hij wonend in een andere buurt
zich al in de kijker had gespeeld bij bepaalde autoriteiten. Waardoor hij een kruisje achter zijn naam kreeg, zoals hij dat noemde.
Hetgeen inhoudt dat hij niet geliefd is bij de autoriteiten, oftewel
door hen als een bedreiging wordt gezien.”
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“Eric’s onderzoek van hetgeen zich in het bewuste
drugspand in zijn straat afspeelde, liet hem steeds meer zien wie
en op welke manier bij dit netwerk betrokken was. Hij bracht het
gehele netwerk in kaart. Zo’n beetje zoals Ben van den Brink dat
heeft gedaan met het satanische pedonetwerk in de Duinstreek in
Noord-Holland. Hij kwam tot de conclusie dat er een groep agenten
van het politiekorps Hoensbroek bij deze onverkwikkelijke zaak
betrokken was. Deze agenten leidden allemaal een buitensporig
luxe leven, met dure auto’s, dure caravans, zwembaden in hun tuin,
dure verbouwingen en vele vakanties per jaar. Een levenswijze die
niet betaalbaar is met het salaris van een politieman.”
“Daarnaast kwam hij er achter dat er ook een aantal plaatselijke ondernemers bij het netwerk betrokken zijn. De sociale
ontmoetingsplaats voor verschillende leden van het netwerk zijn
diverse sociaal-culturele- en sportverenigingen. Zij spelen binnen dat verenigingsleven veelal ook een prominente rol. Het laat
zien hoe het sociaal-culturele leven in die gemeenschap volledig
gedomineerd wordt door een elitaire club, die elkaar van alles en
nog wat toespeelt, zolang men aan het corrupte en criminele spel
meedoet. Stap je eruit, dan lig je er ook uit.”
5-2f Tegenwerking
“Dat Eric door zijn eigen recherchewerk er uit lag, begon
hij steeds meer te merken. Onder valse voorwendselen werd er bij
hem huiszoeking gedaan en werd er geïnsinueerd dat hij hennep
kweekte. Daartoe had men kweekbakken bij hem in de garage
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geplaatst, die niet van hem waren. Deze huiszoeking vond vreemd
genoeg plaats zes maanden nadat hij in 2009 een gesprek met de
recherche had gehad over zijn bevindingen en ervaringen. De huiszoeking werd geleid door een vriend/collega van de Kasteelheer.”
“Toen hij op zijn stuk grond naast zijn huis iets wilde
bouwen, kreeg hij geen bouwvergunning. Hij begon steeds meer
te merken dat ook zijn sociale leven kapot werd gemaakt door de
verziekende invloed van het drugsnetwerk. Zijn onderzoek leidde
ook tot het inzicht dat de leden van het netwerk zelf maar al te
gemakkelijk, vaak illegale, bouwvergunningen kregen voor hun
riante stulpen. Hij vroeg een gesprek aan met de burgemeester om
deze op de hoogte te brengen van zijn onderzoeksresultaten en hem
te bewegen een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen, onder
andere via de belastingsdienst. Dit onderzoek, hoewel toegezegd,

Kasteel Hoensbroek
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is nooit uitgevoerd en Eric werd over de dus niet verkregen uitkomsten ervan voortdurend aan het lijntje gehouden.”
“Kortom er vond van alles plaats in de Hoensbroekse gemeenschap, dat het daglicht niet kon verdragen en waarbij mensen
in machtspositie zich misdroegen en zo corrupt als maar mogelijk
bleken te zijn. Zonder medewerking van de burgemeester van
Heerlen zou dit allemaal niet kunnen gebeuren, daar ook hij er
zijn voordeeltjes aan had. Het feit dat veel van wat beschreven is
in de verleden tijd is gesteld, wil nog niet zeggen dat het allemaal
voorbij is. Het vindt nog steeds plaats.”
“Voor Eric werd het op een gegeven moment onhoudbaar
en besloot hij naar een andere wijk te gaan verhuizen. Zijn sociale
leven in de wijk is volkomen kapot gemaakt en verdere ontwikkelingsmogelijkheden worden er voor hem geblokkeerd. Het feit
dat hij nu ergens anders woont en zich aan de intimidatie van het
netwerk heeft kunnen onttrekken, is voor hem de motivatie om,
na tien jaar van recherchewerk en daarmee over zich heen gekregen ellende, nu eindelijk maar eens de zaak in de openbaarheid
te brengen. Daarbij hopend dat het balletje zal gaan rollen en het
netwerk er door omver gerold zal worden.”
There’s enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed
- Mahatma Ghandi Bron: Arend Zeevat
http://hetuurvandewaarheid.info/
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5-3 Reacties
Enkele reacties van mij op bovenstaand bericht staan hier
onder.
John Baselmans schreef op 3 februari 2014
Een typisch verhaal wat zeer herkenbaar is voor mij. Ik leef
33 jaren op Curaçao en ben al 25 jaren bezig tegen de corruptie.
Als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) ben ik beland in corruptie zaken die gaan over corrupte ambtenaren tot zaken als het
wassen van 80 miljoen (Duitse verzekeringsgelden) en het wassen
van 10 miljoen per week drugsgeld van de Italiaanse maffia. Ook
het verdwijnen van vele mensen en vreemde olie handel door een
van de grootste maffia personen in die olie.
Wat Eric mee maakt is een schoolvoorbeeld zoals men in
de corrupte wereld werkt. Zelf ben ik de gelukkige dat zowel de
Nederlandse en de Antilliaanse veiligheidsdienst achter mijn naam
“curatele” heeft gezet. Er is al een geweer op me gezet, aan mijn
wagens geknoeid en ben ik alle contacten kwijt met mijn kinderen. Maar het gaat verder. Ik mag wel het eiland af maar ben niet
meer welkom! Ik zit gevangen op een eiland tussen een blauwe
zee onder de Nederlandse vlag. Ik heb in het totaal 12 boeken
geschreven met het gehele corruptie verhaal op de eilanden en
Nederland (vrij te downloaden). Ook heb ik verschillende bewijzen
dat de corruptie doorgaat tot in de justitie, rechters, OM, lokale en
internationale politiek en dat maakt alles nog moeilijker. Tot voor
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kort hebben we een nieuwe gouverneur die naar verluidt ook in de
corruptie zit en zelfs met haar man al meerdere malen in opspraak
is geweest. Zo blijft er als klokkenluider niet veel over dan alleen
de internationale organisaties hierover te verwittigen. Amnesty,
Europees parlement, Unesco en VN zijn op de hoogte wat er
speelt onder de Nederlandse vlag. Wat erg is, is dat na mijn ruim
25 jarige ervaring duidelijk is geworden dat aan de absolute top
in deze maffia de vrijmetselarij staat die me ook al ruim 14 keren
“bezocht” hebben en met “vreemde” voorstellen zijn gekomen.
Eric hoe hoog je ook gaat, de corruptie wordt alleen aanzienlijker en je zult geen gehoor krijgen. Zie de bovengenoemde
Nederlandse gevallen. Pak je leven op en vergeet het voordat je
uit het land wordt uitgezet.
Succes,
John H Baselmans-Oracle
Curaçao
Mensen begonnen ook hier me aan te vallen en die kwamen
duidelijk uit de hoek waar Eric tegen bezig was. Je kon op de blog
duidelijk zien dat er een infiltratie was van 2 groepen die hem en
iedereen om hem heen, de grond in moesten duwen. Dus ook ik
werd aangevallen op een zeer ordinaire manier. Ik reageerde nog
eenmaal met het volgende stuk wat de bom liet barsten en waar
duidelijk werd dat mensen onder valse namen (ziekelijke mensen
in opdracht van) probeerden anderen de mond te snoeren.
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John Baselmans schreef op 5 februari 2014
In dit stuk staat precies waar we al heel lang mee bezig
zijn en wat er werkelijk op een internet naar boven komt.
- mensen met fake namen
- scheldende mensen
- bedreigende mensen
Het mooie is, hoe harder men schreeuwt des te dichter je
dus bij de waarheid zit.
Zo hebben we al vele zaken in het verleden kunnen oplossen. De mensen die bedreigen hebben veelal zelf een vinger in
het geheel en de schreeuwende en fake naam mensen zijn gasten
die niet weten wat een waarheid is, en zelfs bang zijn voor een
spin in hun omgeving; Mensen achter schermen zich uitgevend
als de held der helden.
Uit de reacties is op te maken dat het geschreven stuk vele
waarheden bevat en de schrijver kan zelf nu wel nagaan waar
men de bedreigingen en de gehele zaak kan uitwerken. Even een
IPtje na trekken en dan zijn de ware namen snel te achterhalen.
Heerlijk internet.
MKK Movimentu Kontra Korupshon.
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5-4 Naschrift
Zoals je ziet, komen in dit stukje nog aardig wat bekende
namen naar boven en ook belanden we hier op een belangrijk punt
van pedofilie, kindermisbruik onder de machtigen der machtigen;
Joris Demmink, prins Bernhard om maar enkele te noemen. Maar
ook hoort men de naam van de beschermheer van deze zaken nog
wel eens vallen en dat is naar verluidt, onze welbekende Bram
Moszkowicz en zijn groep die sinds een tijdje non actief is gesteld.
Dat, naar horen zeggen, omdat hij niet alles precies deed als van
hogerhand hem werd opgelegd. Er gaan steeds meer geluiden op
dat hij de advocaat van de duivel was, en vele vuile zaken moest
beschermen en afdekken van zeer hoge en bekende Nederlanders.
Wel valt het op, dat waar de groten der groten met hun naam
opduiken ook deze naam nog wel eens vernoemd wordt. Later in
dit boek zullen we nog zeer uitgebreid op terugkomen, waar de
artikelen naar boven komen van de groten in en rond Nederland.
Zodra een burger zaken op gaat vallen, wordt er door de
groep belangrijke beschermers van een dorp of gemeenschap,
meteen ingegrepen. Hetzelfde wat ik ook mee maak op de eilanden en in Nederland. Men mag geen zaken aan de kaak stellen
en zeker niet signaleren en rapporteren. En, waar ga je naar toe
als je iets doet? Jawel justitie en die zijn doorgaans allemaal omgekocht of staan onder zeer zware druk van de maffia die weer
handelen namens de hogere der hogere. Dat alles om deze zaken te
verzwijgen. De meeste “hoge heren” hebben allemaal zeer sterke
connecties met justitie en zijn zelf allemaal al afgeperst weer door
- De MATRIX Deel 1

163

derden. Zo beschermt de een de andere aan de top, en als het dan
mis gaat zal men moeten hangen zoals heer Fortuyn, Moszkowicz
en mevrouw Els Borst. Want de connectie met laatstgenoemde
en heer Demmink is overduidelijk naar buiten gekomen, en daar
wilde mevrouw Borst niet aan meedoen.
In de top mag men meepikken en meedraaien zolang men
elkaar maar beschermt. We zien dat in de bankwereld, projectwereld en accountantswereld. Daarin gaan we nu een kijkje nemen.
De top van de wereld en de rol van zeer machtige mensen.
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HOOFDSTUK 6
De Joodse gemeenschap
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6-1 Wat is de rol die de joden spelen in deze
wereld?
We gaan hier vele citaten lezen van bekende mensen die
hun zienswijze vastlegden. Ik citeer hen omdat we op die manier
een goed beeld krijgen hoe het geheel in elkaar zit en ook om
voor jou gemakkelijk de zaken op een rijtje te zien en te lezen, en
dat van anderen. Ik wil die mensen bedanken die deze zaken bij
elkaar gezet hebben en waaruit we met z’n allen veel informatie
kunnen putten over wat er met ons en de wereld gaande is. Het
is bijzonder te lezen dat we niet alleen zijn in deze opvattingen
en het blijkt alsmaar dat er steeds meer naar buiten komt wat er
werkelijk gaande is om ons heen.
Achter in het boek zal ik alle namen uit dit deel nog eens
vernoemen als een extra dank voor hun inbreng.

6-2 Joden beschreven in Wikipedia
De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als
Israëlieten, het Joodse volk of volk Israël. Het Joodse volk leefde
volgens de Bijbelse overlevering gedurende ten minste drieduizend jaar in Palestina, waar het een monotheïstische religie (het
Jodendom) ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking
genoot. De Joden werden na een opstand door de Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna begon de diaspora.
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De Joden hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid waarin
armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar ook
culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door de
jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste
bindende factor tussen de Joden die verspreid over de hele wereld
wonen, maar het belijden van deze religie of het volgen van de
joodse tradities is geen vereiste om tot het Joodse volk te behoren.
Sinds de opkomst van het nationalisme en de Verlichting
hebben ook Joden een transitie ondergaan waardoor velen zich
minder als een volk en meer als een etnische of etno-religieuze
gemeenschap binnen andere volken zijn gaan zien. Deelname aan
alle aspecten van het maatschappelijk leven kon nu toenemen.
Tijdens de diaspora ontstond op veel plaatsen antisemitisme, een vorm van racisme. Als reactie op het antisemitisme
ontstond met name vanuit Oost- en Centraal-Europa een Joodse
nationale beweging, het Zionisme. De zionisten streefden naar
een eigen land voor Joden in Palestina. Een deel van de zionisten
emigreerden dan ook naar dat gebied. Dit droeg bij aan de groei
van de Joodse gemeenschap in het toenmalig Ottomaanse en later
Britse mandaatgebied Palestina en uiteindelijk aan de stichting
van de staat Israël.
Niet alle Joden zijn echter zionist, velen zijn vooral loyaal
aan hun nationaliteit vanuit hun geboorteland, naast de verbondenheid met hun historische/etnische afkomst.
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6-3 De geschiedenis
6-3a Geschiedenis volgens de Tenach
De oorsprong van het Joodse volk wordt gezocht rond het
einde van de derde dynastie van Ur (2070 - circa 1950 v.Chr.),
omstreeks de periode van de twaalfde dynastie van de farao’s in
Egypte en de eerste Babylonische dynastie (circa 1800 - 1500
v.Chr.).
Aartsvader Abraham, wiens geschiedenis in het bijbelboek Genesis staat beschreven, wordt volgens de overlevering
beschouwd als de stamvader van het volk Israël. Abraham (toen
nog Abram) was een nomade, die van Ur in het zuidwesten naar
Haran in het noordwesten van Mesopotamië trok. Daar gelastte
God hem zijn land en familie te verlaten en in een ander land een
eigen volk te stichten. Genesis 12:2: ‘Ik zal je tot een groot volk
maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van
zegen zul je zijn’. Abraham gehoorzaamde en vertrok met zijn
hele familie en al zijn dienaren en vee naar het land van de Kanaänieten in West-Palestina. Daar bivakkeerde de groep in tenten,
groef waterputten voor mensen en vee en trachtte de periodieke
droogte te overleven. Wanneer dat moeilijk werd verhuisde men
tijdelijk naar de Nijldelta in Egypte.
Volgens de bijbelse en Joodse traditie sloot God met Abraham in Kanaän een plechtig en eeuwig verbond. Het teken daarvan was de besnijdenis. Deze gewoonte werd van vader op zoon
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doorgegeven. Nog altijd worden Joodse jongetjes op de achtste
dag na hun geboorte tijdens een religieuze plechtigheid besneden.
Via Abrahams zoon, aartsvader Isaak, diens zoon Jakob en
zijn twaalf zonen werd het geloof in de God van Abraham op het
snel groeiende volk overgedragen. Ook tijdens het vierhonderdjarige verblijf (het exacte aantal jaren is niet bekend, want er is
geen enkel bewijs of spoor van gevonden) in Egypte (mogelijk van
circa 1850 - 1450 v.Chr.) bleef wat er reeds bestond aan eigenheid
van geloof en rituelen bewaard.
Mozes, afkomstig uit de stam Levi, die volgens de bijbelse
geschiedenis door de dochter van de farao werd opgevoed, leidde
het volk Israël in opdracht van God het land Egypte uit (de Exodus). In de woestijn van de Sinaï ontving het volk via Mozes de
Tien Geboden en overige wetgeving en werd een mobiele plaats
van samenkomst, de tabernakel, gebouwd. Mozes’ opvolger Jozua
leidde het volk over de Jordaan het beloofde land (Kanaän) binnen.
Na een periode van oorlog werd het land, verdeeld in stamgebieden, in bezit genomen. Een periode van richters, hogepriesters
en profeten werd gevolgd door de periode van de koningen.
Belangrijk in dit verband is, dat bij vrijwel elke nieuwe ontwikkeling die het volk (en soms een individu) doormaakte, volgens
de religieuze joodse traditie het verbond tussen God en Abraham
plechtig werd bevestigd. Daarmee werd ook steeds opnieuw het
gehele Joodse volk aangespoord God te gehoorzamen en Hem als
enige God te dienen.
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6-3b Joden tijdens de Tweede Tempelperiode
De tijdens de regering van Salomo gebouwde eerste tempel in Jeruzalem, en later de tweede tempel, gebouwd door de uit
Babylonië teruggekeerde Joden, waren centra van onder meer
de nationale viering van joodse feestdagen. Ook hield zich hier
het puikje van de joodse religieuze geleerdheid op, werd er recht
gesproken en onderwezen in de wet en andere Joodse geschriften.
Voor het levend houden van het nationale en religieuze bewustzijn
was de tempel van groot belang.
Na de terugkeer uit de ballingschap was Juda aanvankelijk
een onbeduidend tempelstaatje. Na de veroveringen door Alexander de Grote kwam het eerst onder bestuur van de Ptolemaeën
te staan, later onder bestuur van de Seleuciden.
6-3c Het Joodse land tijdens Herodes de Grote
In 167 v.Chr. brak de Makkabeese opstand uit, die er uiteindelijk toe leidde dat er opnieuw een onafhankelijke Joodse staat
ontstond, onder de koningsdynastie van de Hasmoneeën. In deze
periode werd het rijk steeds meer uitgebreid, tot het de omvang
had die het eens onder koning David gehad had (zie kaartje).
In 63 v.Chr. kwam er een einde aan de zelfstandige Joodse
staat, doordat de Romeinen Jeruzalem innamen. In 37 v.Chr. stellen
de Romeinen Herodes I (ter onderscheid ‘de Grote’ genoemd) aan
als vazalkoning over het grote Joodse land. Hij brengt het land
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economische bloei, hoewel alleen de rijken hiervan profiteren.
Zijn restauratie van de tempel maakte de tempel nog meer dan
voorheen hét centrum van de joodse religie. De streng gelovige
delen van het volk hebben hem zijn cynische machtspolitiek en
zijn pogingen om de Joodse en Griekse beschaving te combineren
echter nooit vergeven.
In de decennia die volgen wisselen bestuur door de Herodiaanse dynastie en direct Romeins bestuur elkaar in de verschillende
delen van het Joodse land af.
Groeperingen binnen het Jodendom in de tijd van de
Tweede Tempelperiode: Farizeeën - Sadduceeën - Boethusianen
- Essenen - Qumrangemeenschap - Zeloten - Sicariërs - Herodianen - Samaritanen
In 66 groeide de zoveelste opstand tegen de Romeinen uit
tot de Joodse oorlog, die eindigde in het jaar 70 met de verwoesting
van de Tempel van Jeruzalem en de rest van de stad. Veel Joden
werden gedood of als slaaf weggevoerd.
Na de Bar Kochba opstand (132-135) werden de Joden
verbannen uit Judea en Jeruzalem. Velen gingen naar Galilea,
waar ze wel mochten wonen. De grond van Jeruzalem werd omgeploegd, en met puin geëgaliseerd. Jeruzalem werd daarna een
puur Romeinse stad.
Bron: Wikipedia
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Nu komen we op een ander onderdeel in de wereld van
de Joodse gemeenschap.
Zeer invloedrijke Joden die hun oorsprong hebben in
Duitsland.
- Rothschild
- Rockefeller
- Goldman Sachs
“België en Engeland zijn Van Saxen-Coburg-Gotha,
Orange was van Duitschen Bloed, Oostenrijk /Hongarije de Dubbelmonarchie”.
Hier komen we later zeker nog op terug in het stuk over
het Koninklijkhuis.
De familie Warburg is een vooraanstaande familie en
financiële dynastie van Duits-Joodse afkomst, bekend om hun
gevarieerde prestaties in investeringsbankieren, fysica, klassieke
muziek, kunstgeschiedenis, farmacologie, fysiologie, financiële,
private vermogen en filantropie.
Ze zijn afkomstig van de Venetiaanse Joodse familie; del
Banco, een van de rijkste Venetiaanse families in het begin van
1500. Vervolgens werden er beperkingen opgelegd op het bankwezen en de Joodse gemeenschap. Ze vluchtten in de 16e eeuw naar
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Bologna en vandaar naar Warburg liggend in Duitsland, waarna
ze hun huidige bekende namen aannamen.
De familie vestigde zich verder in Altona, gelegen bij
Hamburg in de 17e eeuw, en daar werd in 1798 MM Warburg &
Co opgericht, een van de oudste nog bestaande investeringsbanken ter wereld. Banken die gerund worden door leden van deze
familie zijn: MMWarburg & Co, Warburg Pincus, SG Warburg &
Co (steeds UBS Warburg) (onthoud deze laatste naam).
Deze elite is het deel van de elite die zich de illuminati,
“de verlichten”, noemt. Zij bevatten de kern van 13 ongelooflijk
rijke, zionistische families die voortdurend in contact staan met
elkaar. Hun namen zijn: Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce,
Cavendish, De Medici, Hanover, Habsburgse, Krupp, Plantagenet,
Romanov, Sinclair en Windsor. Deze lijst is verborgen voor de
buitenwereld door sommige bronnen zorgvuldig te omzeilen en
namen op een paar plaatsen schuil te houden.
Zij worden ondersteund door nog eens 300 gezinnen, met
vaak bekende namen zoals: Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb,
Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff. Veel machtsbeluste
mensen werken ook met hen samen. We praten dan over namen
zoals: Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill
Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet, Mark Zuckerberg, etc.
Samen beheersen ze vrijwel alle macht en geld op de wereld.
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6-4 Wat wil de Joodse gemeenschap bereiken
op deze wereld?
We gaan daar meteen op door met de volgende 3 vragen
te gaan stellen zodat je een inzicht krijgt wat er gaande is en wat
er allemaal besloten wordt om bepaalde zaken door te voeren.
- Wat is de New World Order?
- Wie regeert de wereld?
- Zijn alle samenzweringen, wilde theorieën?
Er is een plan voor de wereld “een Nieuwe Wereld Orde”
opgezet door de Amerikaanse / Europese financiële elite van immense rijkdom en macht (dat heb je zo juist kunnen lezen in het
vorige hoofdstuk) met oude historische wortels, door sommigen
de “Illuminati” bedacht. Deze oligarchie regelt de politici, de
rechtbanken, de onderwijsinstellingen, het eten, de natuurlijke
hulpbronnen, de buitenlandse politiek, de economie en het geld
van de meeste landen. En, ze controleren de wereldwijde media!
Dat is de hoofdreden waarom we niet veel weten, horen en zien
over hen. Buiten dat proberen ze het geheel zo geheim mogelijk
te houden zodat er ook maar een selecte groep is die een inbreng
in het geheel kan geven.
Moderne democratie, zoals wij die kennen, is minder
dan 250 jaar oud. Maar is deze “moderne democratie” wel zo
democratisch? Voor de meeste van de mensen is de geschiedenis,
behalve voor deze korte periode, een wereld die wordt geregeerd
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door machtige elites die absolute macht over hun samenleving
hanteerden. Zij controleerden de rijkdommen en de middelen
van hun bekende wereld, en domineerden hun volk met geweld.
De “Nieuwe Wereld Orde” smeet plannen om dit model van een
totalitair regime te bewerkstelligen op een wereldwijde schaal. Dat
is al in volle gang gaande en zowel in de pers, muziek en politiek
zijn er al vormen daarvan herkenbaar.
Het eindspel zal bestaan uit “één wereld regering” die
het voorzitterschap heeft over de aarde en dat ten behoeve van
de wereldwijde gekozenen en hun superklasse functionarissen.
De massa van de mensheid zal als slaven dienen voor de elite, en
zal leiden naar verarming en verpaupering. We zien dat nu ook al
duidelijk in deze tijd. We zien de mens steeds agressiever worden
en het verval naar dierlijk gedrag is duidelijk merkbaar. Het plan
omvat wetenschappelijke ontwikkelingen om de wereldbevolking
terug te dringen door middel van: virussen / vaccins / genetisch
gemodificeerd voedsel. Zo wil men de wereldbevolking terugbrengen naar minder dan één miljard. Daarna willen ze de aarde
voor het exclusieve van deze ziekelijke wereldwijde dictatuur
gaan gebruiken.
Deze eeuwenoude samenzwering om een wereldwijde
totalitaire samenleving op te leggen is gehuld in bijna totale geheimhouding. Om alles te begrijpen wat deze kliek in petto heeft
voor de rest van ons, moeten we ons informeren over de oorsprong
en de plannen die ontwikkeld zijn door deze individuen, organisaties en instellingen. Mensen die de fondsen controleren, en zo
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als doel hebben van ons slaafse burgers te maken. Op de komende
pagina’s zul je vele citaten van bekende en onbekende schrijvers
vinden om zo jou te laten ontdekken wat de globale elite in petto
heeft voor onze toekomstige generaties.
De komende pagina’s geven je een indruk hoe vele mensen
die doordenken, vele zaken zien en beleven maar ook meemaken
in hun huidige wereld. Ook zij willen een betere toekomst voor
hun kinderen bewerkstelligen en daar kunnen we nu aan werken.
Lees de vele citaten met veel aandacht en voel wat er met ons
aan de gang is. Besef ook dat dit ons aangedaan wordt door nog
niet 0,1 % van de wereldbevolking. Een elite groepje die meent
ons, ruim 7 miljard mensen, te moeten (ge)misbruiken voor hun
rijkdommen, macht en ego.
6-4a Citaten
We gaan de eerste citaten nu aan je voorleggen en ik hoop
dat je alles met aandacht door zult nemen. Denk aan de toekomst
van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
“We worden geregeerd, hoewel het moeilijk voor te stellen is, door een kleine dynastieke machtsstructuur. Grotendeels
bestaand uit machtige bankiersfamilies, zoals de Rothschilds,
Rockefellers, en anderen. Ze zijn ontstaan om de heerschappij van
het financiële systeem en om hun invloed uit te oefenen op het
politieke systeem, het onderwijssysteem, en de grote stichtingen.
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Ze zijn uitgegroeid tot de dominante sociale krachten van onze
wereld. Zij creëren de instellingen die vorm en veranderingen
moeten teweeg brengen in de samenleving en de moderne menselijke geschiedenis.”
Andrew Gavin Marshall

“De ‘meester planners’ bedachten de strategie van een
grote fusie tussen de naties. Maar voordat een dergelijke fusie kan
worden voltrokken, en de Verenigde Staten gewoon een andere
provincie in een Nieuwe Wereld Orde zal worden, moet er tenminste de schijn van vrijheid worden geopperd in deze deal. Hoe
brengt men de naties van de wereld nader tot elkaar? Door insiders
is vastgesteld dat een tweeledige aanpak nodig is. Gebruik geld
en kennis van rijke landen om de opbouw van de concurrenten te
bewerkstelligen. Terwijl men dan op hetzelfde moment gebruik
maakt van elke slinkse strategie die je kunt bedenken om dit land
te verzwakken en verarmen. Het plan is niet om de levensstandaard
in minder ontwikkelde landen tot ons niveau te brengen, maar die
van ons omlaag te brengen om zo te voldoen aan die van hen! Het
is uw levensstandaard die geofferd moet worden op het altaar van
de ‘Nieuwe Wereld Order’.”
Gary Allen in zijn boek “The Rockefeller File”

- Een zeer interessante stelling en vele zaken verklaren ook
de opbouw van de Europese gemeenschap. Maar ook de opbouw
van een verenigd Amerika dat sinds 2012 van kracht is onder een
nieuwe constitutie.
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“De bevoegdheden van het financiële kapitalisme hadden
een verstrekkend doel, het is niets minder dan controle door een
wereldsysteem van de financiële wereld die in handen is van
particulieren. Op die manier wordt het politieke systeem van elk
land en de economie van de wereld in zijn geheel gedomineerd.
Dit systeem is een ‘leenwereld’ die gecontroleerd wordt door de
centrale banken van de wereld optredend in onderling overleg.
Bekrachtigd door geheime akkoorden die overeengekomen zijn
in privé vergaderingen en conferenties van de machtige families.”
Carroll Quigley in haar boek “Tragedy and Hope”

“De ‘Nieuwe Wereld Mensen’ zouden meer vriendelijkheid, menselijkheid en moraal moeten tentoonstellen. Daar zou
deze wereldregering uit moeten bestaan. Dat is wat we namelijk
nodig hebben. Maar deze mensen zijn vervelende mensen met
een lust voor het geld en een meedogenloze minachting voor
menselijk leed. Helaas is dit allemaal mogelijk gemaakt door een
‘mainstream media’ die eigendom is en gecontroleerd wordt door
deze zeer krachtige mensen.”
Chris Pratt van zijn film “Deception”

“De vraag is niet hoe je goede mensen bij elkaar krijgt om
te regeren, maar de vraag is hoe de krachten te bundelen om de
vele schade die ons aangedaan wordt te stoppen.”
Karl Popper

“Door steun van de VS en de Britse regering ‘voor de
wereldwijde verspreiding van genetisch gemodificeerde zaden’
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was in feite de uitvoering van een decennialang beleid van de
Rockefeller Foundation (sinds de jaren 1930). Er was toen het
nazi ‘eugenetica gefinancierd onderzoek’ dat op massaschaal de
populatie moest reduceren, maar ook een Angelsaksische blanke
elite die de controle heeft over het donkere ras. Naar dit middel
werd gegrepen omdat sommige van deze kringen oorlog als middel zagen voor het verminderen van de bevolking. Het bleek later
niet zo efficiënt.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Meer dan 400 jaar geleden, was de Florentijnse staatsman Niccolo Machiavelli bezig met een grondige studie van de
methoden die worden gebruikt door verschillende heersers om de
absolute macht te bereiken. Dit zijn de bevindingen en regels van
Machiavelli en andere studenten, om macht te verkrijgen:
Het is essentieel om de morele wetten van mensen en van
God te negeren. Die beloften moeten alleen worden gedaan
met de intentie om anderen te bedriegen en te misleiden
om zo hun eigen belangen op te offeren.
Dat de meest brutale wreedheid moet worden vastgelegd
als een kwestie van gemakzucht.
Dat vrienden of bondgenoten vanzelfsprekend moeten
worden verraden, zodra zij hun doel hebben gediend.
Het is ook besloten dat deze gruweldaden verborgen
gehouden moeten worden voor het ‘gewone’ volk, behalve
daar waar het van nut kan zijn om via terreur de medewerking van de tegenstanders te krijgen.
Er moet repressie worden toegepast om een valse welwil- De MATRIX Deel 1
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lendheid en voordeel te bewerkstelligen voor het grootste
deel van de mensen, om zo nederigheid en zoveel mogelijk
hulp te krijgen op de weg die je wilt bereiken.”
EC Knuth in zijn boek “The Empire of the “City”: The Secret History of
British Financial Power”

6-4b Overdenking
Dit doet me denken aan de vele terreuracties die we momenteel op de wereld zien. Denkende aan Boston, 911 enzovoorts.
Ook zien we de vreselijke controles en de manier zoals wij als
burgers behandeld worden door de autoriteiten.
“We moeten een bestuur hebben dat adequaat is om de hele
wereld te besturen. We hebben een cultuur nodig die homogeen
is in de gehele wereld. Dat kan alleen maar als landen de regels
globaal zullen veranderen.”
Michail Gorbatsjov, former President of the USSR, in his keynote speech
at the State of the World Forum 2000 in New York

“Freidrich Hegels ‘dialect van Hegel’ was een manier
van tegenstellingen zoals ‘these’ en ‘antithese’ verzoend zijn in
‘synthese’. De Rothschilds en hun zakelijke rondetafel zagen zich
geholpen door dat dialect. Door het handhaven van het Sovjet
staatskapitalisme, werd het aan de hele wereld als een voorbeeld
van ‘mislukte communisme’ gepresenteerd.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”
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“Onder het bewind van Henry Ford, hebben de economische elite een bloeiende Amerikaanse middenklasse gecreëerd die
nodig was om groei en winst te verhogen. Maar nu, in de huidige
mondiale economie, ziet de Amerikaanse middenklasse dat alles
is achterhaald. Ze zoeken wereldwijd almaar voor winst en voor
goedkope arbeidskrachten in landen zoals China en India.”
David DeGraw

“De intentie en het doel van het Comité van 300 is; Eén
Wereld regering en één eenheid in het monetair systeem, onder
permanente niet verkozen erfelijke dictators. In dit Eén Wereld
systeem, zal de bevolking worden beperkt door hen beperkingen
op te leggen zoals; het aanpakken van het aantal kinderen per
gezin, ziekten, oorlogen en hongersnoden. Totdat één miljard
mensen, die nuttig zijn voor de heersende klasse, in gebieden die
strikt en duidelijk worden vastgesteld, de totale wereldbevolking
moet zijn. Degenen die gehoorzaam zijn en ondergeschikt aan
de Eén Wereld regering zullen beloond worden om met beperkte
middelen te blijven leven. Diegenen die opstandig zijn worden
gewoon uitgehongerd tot de dood of worden vogelvrij verklaard
en veroordeeld tot eliminatie.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300: The Conspirator’s
Hierarchy”

- Dit laatste stuk is anno 2014 al volop gaande en de
honger is al doorgedrongen in vele westerse landen. Maar ook
het opruimen van vele opstandige burgers is al elke dag gaande.
Ook die burgers die te veel weten, krijgen moeilijke tijden en
- De MATRIX Deel 1

181

verdwijnen nu al met bosjes. Ook worden verschillende mensen
ten onrechte veroordeeld en wel als zijnde pedofiel, kinderverkrachter of moordenaar.
“Als je de nationale monopolies wilt herkennen, moet je
de nationale regeringen controleren.
Als je internationale monopolies of kartels wilt vinden,
moet je de wereldregering controleren.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De Rockefeller Foundation, met John D. Rockefeller III’s
Population Council, de Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma
van de VN en de Ford Foundation en anderen, hebben samengewerkt met de WHO (World Health Organization) voor gedurende
20 jaar aan het ontwikkelen van een antivruchtbaarheid vaccin
wat gebruikt wordt in tetanus vaccins, maar kan ook voorkomen
in andere vaccins.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Er is een transnationaal heersende klasse, een ‘superklasse’, die ermee eens is over het oprichten van een wereldregering.
De middenklasse is bedoeld voor verwijdering, omdat de meeste
landen van de wereld geen middenklasse hebben. Om volledig te
integreren en te internationaliseren van een middenklasse, zou het
vereist zijn te industrialiseren een ontwikkeling zoals je kunt zien
in Afrika, maar ook bepaalde plaatsen in Azië en Latijns-Amerika.
Het gaat om een lagere, ongeschoold arbeid georiënteerde klasse,
waarvan men de ultieme rijkdom en macht zal krijgen.
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De wereldwijde economische crisis dient deze doeleinden,
wat inhoudt dat de resterende rijkdom in de middenklasse zal
worden geëlimineerd, met name in de ‘onderontwikkelde’ oftewel ‘de Derde Wereld’ staten.”
Andrew Gavin Marshall, “The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century”

“De partij wil de macht volledig voor zijn eigen belang.
Wij zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen, we zijn
uitsluitend geïnteresseerd in de macht. Niet de luxe, rijkdom, lang
leven of geluk. Alleen maar macht, pure kracht.”
“Macht is geen middel, maar een doel. Men hoeft niet
een dictatuur in te stellen om een revolutie te beschermen, men
maakt de revolutie om de dictatuur te vestigen. Het doel van de
vervolging is vervolging. Het doel van marteling is marteling. Het
doel van macht is macht.”
George Orwell in zijn boek “1984”

6-5 In het begin van de Europese zwarte adel
6-5a Zwarte Adel
We gaan even terug in de tijd en gaan zien hoe zaken totaal
mis gegroeid zijn maar ook uit de hand gelopen zijn.
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“De Zwarte Adel zijn de oligarchische families van Venetië en Genua, die in de 12e eeuw bevoorrechte handelspartners
rechten (monopolies) behielden. De eerste van drie kruistochten,
1063-1123, vestigde de macht van de Venetiaanse ‘Zwarte Adel’
en bundelde de krachten van de rijke heersende klasse. In 1204
verkavelden de oligarchische families voor hun leden uit feodale
enclaves, en vanaf die datum, bouwden zij de macht, totdat de
overheid een gesloten corporatie werd van de toonaangevende
Zwarte Adel families.”
“De Europese Zwarte Adel is verantwoordelijk voor de
verraderlijke verwikkelingen van talrijke geheime genootschappen
en organisaties, die worden ondersteund met de hoge financiële
krachtige politieke connecties. Dergelijke organisaties zijn: Trilaterale Commissie, Bilderberg groep, Council on Foreign Relations
(CFR), de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds
(IMF), de Wereldbank, de Bank of International Settlements
(BIS), de Club van Rome, Chatham House en vele anderen. De
Europese Zwarte Adel families zijn heden verbonden aan het Huis
van Guelph. Een van de oorspronkelijke Zwarte Adel families van
Venetië was het Huis van Windsor en dus de huidige koningin van
het Verenigd Koninkrijk, Elizabeth II.”
Dr John Coleman in zijn boek “The Committee of 300: A Brief History
of World Power”

“Tijdens de middeleeuwen waren Europese machtscentra
samengevoegd in twee kampen; De Ghibellines en de Guelphs.
De paus verbond zich met de Guelphs tegen de Ghibellines wat
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resulteerde in hun overwinning. Alle moderne geschiedenis vloeit
rechtstreeks voort uit de strijd tussen deze twee machten. De
Guelphs werden ook wel de Zwarte Guelphs oftewel de Zwarte
Adel genoemd. Elke volgende staatsgreep, revolutie en oorlog is
gecentreerd in de strijd van de Guelphs voor het behouden en het
verbeteren van hun macht, die nu de Nieuwe Wereld Orde moet
zijn. De macht van de Guelphs groeide door de controle over de
banken en de internationale handel.”
Dr Webster Griffin Tarpley & James Higham in hun boek “The Venetian
Black Nobility and the Concept of Oligarchy”

“De Rothschilds accumuleerden hun enorme rijkdom uit
giften, oorlogsbanden met Black Nobility voor eeuwen, inclusief
de Britse Windsors, de Franse Bourbons, de Duitse von Thurn
und Taxis, de Italiaanse Savoys en de Oostenrijkse en Spaanse
Habsburgers.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers InThe Persian
Gulf”

“De Rothschilds hebben de hoofden van de kroon van
geheel Europa als zijnde bij hen in de schuld en dit was inclusief
de Zwarte Adel dynastie, de Habsburgers, die het Heilige Roomse
Rijk 600 jaar regeerde.”
Auteur David Icke

“In de kern van oligarchie leeft het idee dat bepaalde
families zijn geboren om te heersen als een willekeurige elite,
terwijl de overgrote meerderheid van een bepaalde populatie wordt
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veroordeeld tot onderdrukking, slavernij. Oligarchen identificeren rijkdom louter in termen van geld, en de woekerpraktijken,
monetarisme, en plunderingen. De oligarchie gelooft voor al een
millennia dat de aarde is overbevolkt. De essentie van oligarchism
is samengevat in het idee van het rijk, waarin een elite die zich
identificeert als een superras boven de regels van een verslechterd massa van slaven of andere onderdrukte slachtoffers. Alle
oligarchische methoden zijn toegestaan om menselijke zaken te
domineren; Het uitdenken van een crisis onder de beschaving,
economische depressie, oorlog, hongersnood en ziektes. Een pijler
van het oligarchische systeem is het familiefortuin. De continuïteit van het familiefortuin door woeker en plunderingen is vaak
belangrijker dan de biologische continuïteit tussen generaties van
de familie die het fortuin bezit.”
“The Venetian Black Nobility and the Concept of Oligarchy” an article
by Dr. Webster Griffin Tarpley & James Higham

“Wat vandaag de ‘Bilderberg Groep’ heet, werd 500 jaar
geleden de ‘Venetiaanse Zwarte Adel’ genoemd. Het idee achter
de Europese dynastieke oligarchie is niet veranderd, het is de
grootschalige vernietiging van alles wat samenhangt, en verbonden
met het idee van een nationale staat.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group - An Offshoot of the
Venetian Black Nobility”
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6-6 De oprichting van een Europese
bancaire dynastie
6-6a Meyer Amschel Rothschild / Nathan Mayer Rothschild
“Het maakt niet uit welke marionet op de troon van Engeland aan het regeren is. De man die de Britse geldhoeveelheid
controleert, controleert het Britse Rijk en ik controleer de Britse
geldhoeveelheid.”
Nathan Mayer Rothschild

“Tegen het midden van de 19e eeuw waren de Rothschilds
de rijkste familie in de wereld, misschien wel in de hele geschiedenis. Hun vijf internationale bankwezen vertegenwoordigen een
van de eerste multinationals.”
Patricia Goldstone in haar boek “Maps Aaronsohn’s”

“Het Huis van Rothschild maakte zijn geld in de grote
crashes van de geschiedenis en door de grootste oorlogen van
de geschiedenis, juist in die periodes wanneer anderen hun geld
verloren werd hun kapitaal weer aangevuld.”
EC Knuth in zijn boek “The Empire of the “City”: The Secret History of
British Financial Power.

“Zeven mannen in Wall Street beheersen nu een groot deel
van de fundamentele industrie en de middelen van de Verenigde
Staten. Deze krachtige mannen waren zelf verantwoording verschuldigd aan een vreemde mogendheid die steevast op zoek was
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naar controle over de jonge republiek van de Verenigde Staten
sinds het allereerste begin. Deze bevoegdheid was de financiële
macht van Engeland, in het midden van de Londense tak van het
Huis van Rothschild. Het feit was dat in 1910, de Verenigde Staten
praktisch voor alle doeleinden werd geregeerd vanuit Engeland,
en dat tot vandaag (1911).”
“The Seven Men”, een artikel van John Moody - McClure ‘s Magazine,
augustus 1911

“Rothschild controleerde Barings Bank, bestuurde de
Chinese opium en deed de Afrikaanse slaven transacties. Hij
financierde de Louisiana Purchase. Het Huis van Rothschild financierde ook de Pruisische Oorlog, de Krimoorlog en de Britse
poging om het Suezkanaal van de Fransen te pakken. Nathan
Rothschild maakte een enorme financiële inzet op Napoleon in
de Slag bij Waterloo, maar ook de financiering van de hertog van
Wellington’s schiereiland campagne tegen Napoleon. Zowel de
Mexicaanse Oorlog en de Burgeroorlog waren goudmijnen voor
de familie.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

“Rijkdom van James Rothschild had de 600 miljoen mark
bereikt. Slechts een man in Frankrijk bezat meer. Dat was de koning, wiens bezit 800 miljoen was. Het totale vermogen van alle
bankiers in Frankrijk was 150 miljoen minder dan dat van James
Rothschild. Dit gaf hem natuurlijk onnoemelijke bevoegdheden,
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zelfs voor het ontbinden van overheden wanneer hij ervoor koos
om dat te doen.”
David Druck in zijn boek “Baron Edmond de Rothschild”.

“De verdeling van de Verenigde Staten in federaties van
gelijke kracht (De Noord en Zuid) was lang vóór de Burgeroorlog
besloten. Deze bankiers waren bang dat de Verenigde Staten hun
financiële overheersing over de wereld zou verstoren. De stem
van de Rothschilds heerste.”
Duitse kanselier Otto von Bismarck

“Het is een goed onderbouwd idee dat de Europese Rothschild geleide Illuminati bankiers hebben getracht om Amerika
bij haar oprichting op de knieën te brengen en terug te sturen naar
de vrouw van de Kroon van Engeland.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

6-7 Anglo
6-7a Amerikaanse bouwer van het imperium Cecil Rhodes
“De vereniging is formeel opgericht op 5 februari 1891,
toen hadden Cecil Rhodes en Thomas Stead het geheime georganiseerde genootschap waarvan Rhodos zestien jaar terug had
gedroomd. In dit geheime genootschap waren Rhodes, Stead,
Brett en Alfred Milner het directiecomite. Arthur (Lord) Balfour,
(Sir) Harry Johnston, Lord Rothschild, Albert (Lord) Grijs en
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anderen werden genoemd als potentiële leden van een ‘Cirkel van
ingewijden’. Naar buiten toe kwam de Cirkel als de ‘De groep van
helpers’. Later organiseerde Milner de Ronde Tafel conferenties.”
Carroll Quigley, in zijn boek “Tragedy and Hope”

“Waarom zouden we niet met het geheime genootschap
mee doen met maar een doel: Met de rijken van het Britse Rijk,
één rijk maken voor het Angelsaksische ras.”
Cecil Rhodes “Confession of Faith”, attached to his will

“In 1888 maakte Cecil Rhodes bekend in zijn derde
testament dat hij alles aan Lord Nathan Mayer Rothschild zou
overlaten. Daarbij zat een begeleidende brief over het opzetten
van een ‘geheim genootschap’. Het centrale deel van dit ‘geheim
genootschap’ werd opgericht in maart 1891, met behulp van
Rhodes geld.
Frank Aydelotte in zijn boek “American Rhodes Scholarship”

“De Rhodes Scholarship. In vijf eerdere testamenten liet
Rhodes zijn fortuin aan een geheim genootschap, dat was om zich
te wijden aan de financiering van deze organisatie. Later kwam uit
dat de groepen geassocieerd zijn met JP Morgan, en de Rockefeller
en Whitney families.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”

“Cecil Rhodes benutte de diamant- en goudvelden van
Zuid-Afrika voor het controleren van parlementaire zetels in zowel
Engeland als in Zuid-Afrika. Met de financiële steun van Lord
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Rothschild en Alfred Beit, was hij in staat om de diamantmijnen
van Zuid-Afrika te monopoliseren als de Beers Consolidated
Mines en het opbouwen van een grote goudmijn onderneming als
Consolidated Gold Fields.”
“In het midden 1890, had Cecil Rhodes een persoonlijk
inkomen van ten minste één miljoen pond sterling per jaar (toen
ongeveer vijf miljoen dollar), die veelal voor mysterieuze doeleinden was. Hij had meestal een nadelig saldo op zijn rekening.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”

“De geheime genootschappen van Cecil Rhodes hadden
verschillende namen. Tijdens het eerste decennium heetten die ‘the
secret society of Cecil Rhodes’ en ‘the dream of Cecil Rhodes’.
In het tweede en derde jaar van hun bestaan stonden ze bekend
als ‘Milner’s Kindergarten’ (1901-1910) en als ‘de Ronde Tafel
Groep’ (1910-1920). Sinds 1920 kregen ze verschillende namen,
afhankelijk van de fase van hun activiteiten. Zoals de ‘The Times
crowd’, ‘The Rhodes crowd’, ‘The Chatham House crowd’, ‘The
All Souls group’ en ‘The Cliveden set.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”, 1966.

“In 1901 koos Cecil Rhodes Alfred Milner als zijn opvolger binnen een geheim genootschap waarvan het doel was;
De uitbreiding van de Britse heerschappij over de hele wereld,
de vervolmaking van een systeem van emigratie uit het Verenigd
Koninkrijk, en van de kolonisatie door Britse onderdanen van
alle landen waarin de middelen van bestaan haalbaar zijn door
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energie, arbeid, en enterprise”
Carroll Quigley, in zijn boek “Tragedy and Hope”

“Geheime genootschap ‘Cecil Rhodes’ hitste de Boerenoorlog op via de Milner Group (1902). De Milner Group bracht op
hun beurt de Ronde Tafel Groep (1909) in stelling, en de Ronde
Tafel Groep zette de Wereldoorlog aan. In die tijd kwamen de
Royal Institute of International Affairs (1919), de Council on
Foreign Relations (1921), de CFR, de RIIA, de Bilderberg Groep
in 1954 en de Trilaterale Commissie in 1973.”
Stanley Monteith

6-8 Internationale bankiers
6-8a JP Morgan/ Paul Warburg/ John D. Rockefeller/
Jacob Schiff
“Tijdens de afgelopen twee eeuwen waren grote bancaire
families van Europa en Amerika de ommekeren van een trend voor
het opzetten van nieuwe dynastieën. Dat door politieke controle
en de vorming van een internationale financiële combinatie. Deze
bancaire dynastieën werden geleerd alle regeringsinkomstenbronnen uit te lenen in tijden van nood. Ze hadden ook geleerd dat door
het verstrekken van dergelijke fondsen, uit hun eigen middelen, aan
zowel koningen en democratische leiders, deze enorm dienstbaar
konden maken en zo hun wil opdringen.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”
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“Er is een speciaal groep van de internationale financiers
waarvan het succes meestal wordt gebouwd op bepaalde karaktertrekken. Die zijn onder andere; koude objectiviteit, immuniteit
voor patriottisme, en onverschilligheid voor de menselijke conditie. Dit profiel is de basis van een voorstel voor een theoretische
strategie, genaamd de Rothschild Formula. Dit soort zaken motiveert zulke mannen en overheden voort te bewegen in de oorlog
en de opbrengsten daarvan. Zolang het mechanisme van centrale
banken bestaat, zullen zulke mensen zich in een onweerstaanbare
verleiding blijven bevinden om de schuld om te zetten in eeuwigdurende oorlog en de oorlog in eeuwige schuld.”
G. Edward Griffin in zijn boek “The Creature from Jekyll Island”

“Tegen het einde van de jaren 1890 waren JP Morgan, John
D, Rockefeller de reuzen van een steeds krachtiger Money Trust,
het beheersen van de Amerikaanse industrie en de overheid . Zo’n
60 families met namen als: Rockefeller, Morgan, Dodge, Mellon,
Pratt, Harkness, Whitney, Duke, Harriman, Carnegie, Vanderbilt,
DuPont, Guggenheim, Astor, Lehman, Warburg, Taft, Huntington,
Baruch en Rosenwald vormden een hecht netwerk van plutocratisch rijkdom die manipuleren en omkopen. Aan het begin van
de 20e eeuw waren een zestigtal ultra rijke families via dynastiek
en huwelijken en coöperaties onderling verbonden en hadden zij
de controle over de Amerikaanse industrie en bankinstellingen.”
F. William Engdahl in zijn boek “Gods of Money: Wall Street and the
Death of the American Century”
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“Het Huis van Morgan financierde de helft van de VS
(Tweede Wereldoorlog) oorlogsinspanning. Morgan financierde
ook de Britse Boerenoorlog in Zuid-Afrika en de Frans-Pruisische
Oorlog.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

“In de tweede helft van de jaren 1800 waren Europese
financiers voorstander van een Amerikaanse Burgeroorlog en het
opzetten van een nationale bank. Ook kwam er een samenwerking
met de overheid en vele bancaire belangen. Zo garandeerden ze
hun winsten.”
Andrew Gavin Marshall, “Global Research”

“Internationale bankiers verdienen veel geld door het
verlenen van krediet aan overheden. Hoe groter de schuld van
de politieke staat, hoe groter het belang bij de geldschieters. De
nationale banken van Europa zijn ook eigendom van de Rothschilds en de Warburgs, maar ook de JP Morgan, Kuhn Loeb &
Co, Schff, Lehman en Rockefeller bezitten en controleren enorme
rijkdommen.”
Senator Barry Goldwater M. in zijn memoires “With No Apologies”

“De inhoudelijke financiële bevoegdheden van de wereld
waren in handen van investeringsbankiers (ook wel ‘internationale’ of ‘koopman’ bankiers genoemd) die grotendeels achter de
schermen in hun feitelijk eigen particuliere banken bleven. In dit
systeem waren de Rothschilds de vooraanstaande familie tijdens
een groot deel van de negentiende eeuw. Maar aan het eind van
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die eeuw, werden ze vervangen door JP Morgan wiens hoofdkantoor in New York was, hoewel het altijd werd bestuurd alszijnde
in Londen.”
Carroll Quigley, in zijn boek “Tragedy and Hope”.

“De Depressie in 1929 was niet toevallig. Het was een
zorgvuldig gecombineerde set-up. De internationale bankiers
werden gevraagd om een toestand van wanhoop te creëren, zodat
zij zouden kunnen ontpoppen als heersers van ons allen.”
Louis T. McFadden, “Chairman of the U.S. House of Representatives’
Banking and Currency Committee, 1932”

“Ons wereldwijde banksysteem is een wereldwijd kartel,
een ‘superentiteit’, waarin ‘s werelds grootste banken allemaal
bij elkaar zitten als eigenaar van de controlerende aandelen in ‘s
werelds grootste multinationals.”
“Dit is de echte ‘vrije markt’, een zeer winstgevende wereldwijde bankkartel, functionerend als een wereldwijde financiële
maffia.”
Andrew Gavin Marshall

“John D. Rockefeller, JP Morgan, en andere kopstukken
van de Money Trust waren machtige monopolisten.”
James Perloff in zijn boek “The Shadows of Power: The Council on
Foreign Relations and the American Decline”
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“In 1899 gingen J. Pierpont Morgan en Anthony Drexel in
Engeland wonen als de Conventie internationale bankiers. Toen
ze terugkwamen, was JP Morgan benoemd tot hoofd vertegenwoordiger van de Rothschilds belangen in de Verenigde Staten.
JP Morgan en Company of New York, Drexel en Company of
Philadelphia, Grenfell en Company of London, Morgan Harjes
Cie van Parijs, MM Warburg Company of Duitsland en Amerika,
en het Huis van Rothschild, waren allen aangesloten.”
William Guy Carr in zijn boek “Pawns In The Game”

“De Europese Bankiers begunstigden het einde van de
slavernij. Anderzijds werd er controle uitgeoefend op obligaties en
hun systeem en via hen deed men bankieren. Zo was de slavernij
omgeturnd in het beheren van de financiën van elk persoon.”
Europese bankiers “Hazard Circular”, 1962 - van Dean Henderson ‘s
boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian Gulf”

“De bankiers controleren ‘s werelds grootste bedrijven,
media, inlichtingendiensten, denktanks, stichtingen en universiteiten.”
Henry Makow.

“JP Morgan and Company en de andere in Ohio, werden
geleid door de familie Rockefeller. Doordat deze twee veelal
samengewerkt hadden, hadden zij de controle op de politiek. Zij
veroorzaakten de ‘paniek van 1907’ en de ineenstorting van twee
spoorwegen (een in 1914 en de andere in 1929).”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”
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“De reden waarom de Britten het recht van de Amerikaanse
koloniën afgeschaft hadden, was om hun eigen geld te creëren
en uit te geven. Het is eenvoudig: De bankiers willen niet dat de
kolonisten in staat zouden zijn om onder elkaar te handelen zonder
te betalen aan hen.”
“Het doel was duidelijk: Door het forceren bij de Amerikanen om rente te betalen, wilden de Europese geldwisselaars
de koloniën tot slaaf maken door middel van een berg schulden
te creëren. Wij betalen de internationale bankiers honderden
miljoenen dollars per jaar aan rente op onze Nationale Schuld.
Dit geld (of krediet) is opgericht door de bankiers uit het niets en
uitgeleend aan ons via een hoge rente”.
Des Griffin in zijn boek “Fourth Reich of the Rich”

Overdenking
Dit is een van de redenen dat er nu organisaties zijn die
dit aanvechten. Ik denk aan OPPT (One People’s Public Trust) en
het UCC (Uniform Commercial Code) waar zij in vele landelijke
wetgevingen een doorbraak hebben gecreëerd. In een nog komend
hoofdstuk zullen we daar nog uitvoerig op terugkomen.
“Honderden jaren geleden begonnen bankiers zich te
specialiseren voor de rijkere en meer invloedrijkere mensen en
in toenemende mate geassocieerd met buitenlandse handel en
valutatransacties.”
Carroll Quigley, in zijn boek “Tragedy and Hope”
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“In de bolsjewistische revolutie hebben we een aantal van
‘s werelds rijkste en machtigste mannen die een beweging financierden waarvan beweerd werd dat haar bestaan gebaseerd is op
het concept van het strippen van hun rijkdom. Mannen zoals de
Rothschids, Rockefellers, Schiff, Warburgs, Morgans, Harrimans,
en Milners vreesden het communisme niet. Uiteraard hebben deze
mannen geen angst voor het internationale communisme. Het is
dus logisch om te veronderstellen dat het communisme gefinancierd wordt door hen.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”.

“The World Government zal er komen, ongeacht of we het
leuk vinden of niet. De enige vraag is of de wereldregering zal
worden bereikt door verovering of door toestemming.”
International banker James Warburg testifying before the United States
Senate on Feb. 7, 1950

6-9 Global dynastieke oligarchie
6-9a Europese dynastieke gezinnen /Rothschilds / Vaticaan /
Rockefellers
“In de kern van oligarchie leeft het idee dat bepaalde
families zijn geboren om te heersen als zijnde een willekeurige
elite, terwijl de overgrote meerderheid van een bepaalde populatie
wordt veroordeeld tot onderdrukking, of slavernij. Oligarchen
identificeren rijkdom louter in termen van geld, monetarisme,
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en plunderingen. Oligarchische methoden zijn toegestaan om
menselijke zaken te domineren, een crisis van een beschaving uit
te lokken; economische depressie, oorlog, hongersnood, plagen,
en pesten.”
“The Venetian Black Nobility and the Concept of Oligarchy” an article
by Dr. Webster Griffin Tarpley & James Higham

“Er is een uitgebreid netwerk van private financiële belangen, bestuurd door de belangrijkste aristocratische en koninklijke
families van Europa.”
William Engdahl, Executive Intelligence Review, April 1997

“Europese dynastieke families vormen een financiële oligarchie, ze zijn de macht achter de troon van Windsor (Groot-Brittannië). Ze zien zichzelf als de erfgenamen van de Venetiaanse
oligarchie (Zwarte Adel).”
Historicus Jeffrey Steinberg, henrymakow.com

“De Zwarte Adel zijn de oligarchische families van Venetië en Genua, die in de 12e eeuw bevoorrechte handelspartners
rechten (monopolies) behielden. De eerste van drie kruistochten
1063-1123, vestigde de macht van de Venetiaanse Zwarte Adel
en bundelde de kracht van de rijke heersende klasse. De Europese
Zwarte Adel is verantwoordelijk voor de verraderlijke verwikkelingen van talrijke geheime genootschappen. Dergelijke organisaties
zijn: Trilaterale Commissie, Bilderberg groep, Council on Foreign
Relations (CFR), de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair
Fonds (IMF), de Wereldbank, de Bank of International Settlements
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(BIS), de Club van Rome, Chatham House, en nog vele anderen.
De Europese Zwarte Adel families zijn heden verbonden met het
Huis van Guelph.”
Dr John Coleman in zijn boek “The Committee of 300: A Brief History
of World Power”

6-10 Het huis van Windsor
6-10a Koningin Elizabeth II
“Het Huis van Guelph, een van de Zwarte Adel families
van Venetië, is de oudste dynastie in Europa en is ongeveer 800
jaar oud. Andere belangrijke hedendaagse Europese “Black Nobility” families zijn onder meer: Huis van Bernadotte (Zweden),
Huis van Bourbon (Frankrijk), Huis van Braganza (Portugal), Huis
van Grimaldi (Monaco), Huis van Habsburg (Oostenrijk) Huis
van Hannover (Duitsland), Huis van Hohenzollern (Duitsland),
Huis van Karadjordjevic (Joegoslavië), Huis van Liechtenstein
(Liechtenstein), Huis van Nassau (Luxemburg), Huis van Oldenburg (Denemarken), Huis van Oranje (Nederland), Huis van
Savoye (Italië) Huis van Wettin (België), Huis van Wittelsbach
(Duitsland), Huis van Württemberg (Duitsland), Huis van Zogu
(Albanië).”
Dr Webster Griffin Tarpley & James Higham in een artikel “The Venetian
Black Nobility and the Concept of Oligarchy”
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“De voorlopers van de vrijmetselaars ‘de Tempeliers’ richtten het concept van bankieren op en creëerden een ‘obligatiemarkt’
als een middel om de Europese adel te controleren door middel
van oorlogsschulden. De Crusader Knights Templar plunderde een
schat van goud en talrijke heilige artefacten van onder de Solomon
Tempel (koning Salomo was de zoon van koning David). Het
geclaimde geslacht aan het Huis van David is wat de Illuminati
gebruiken om hun wereldwijde controle te rechtvaardigen.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“Het bolwerk van de Britse financiële oligarchie ligt er
tijdloos en houdt zichzelf in stand. De lange termijn planning
en vooruitziendheid, geeft de mogelijkheid om lang genoeg te
wachten en breekt het geduld van zijn tegenstanders. Staatslieden hebben geprobeerd om dit gedrocht te beteugelen maar zijn
allemaal verslagen door hun verplicht beperkte ambtstermijn van
vertrouwen, een te korte tijdsspanne om actie te ondernemen.”
EC Knuth in zijn boek “The Empire and The City”, 1946

“Koningin Elizabeth II, staatshoofd van het Verenigd
Koninkrijk en van 31 andere staten en gebieden, is de juridische
eigenaar van ongeveer 6600 miljoen hectare grond, een zesde
van het aardoppervlak (oceanen niet gerekend). Zij is de enige
persoon op aarde die eigenaar is van hele landen. De waarde van
haar land / bedrijf is ongeveer $28.000.000.000.000. Dit maakt
haar de rijkste persoon op aarde.”
Uit het boek “Who Owns The World” door Kevin Cahill
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“De Britse koninklijke familie regeert de wereld, maar
ze doen het niet alleen. Er zijn tenminste drie andere acteurs:
Centrale banken, de erfenis van Cecil Rhodes en de immense
financiële macht van de grootste internationale bankiersfamilie,
de Rothschilds.”
“Who Runs The World And Controls The Value Of Assets?”een artikel
van Joan Veon

“De Club of the Isles is een Europees kartel gecentreerd
binnen de City of London en onder leiding van het Huis van
Windsor, banken, verzekeraars en farmaceutische bedrijven,
grondstoffen, transport, fabrieken, grote retail groepen die elk
aspect van de mondiale economie regelt, onder andere de aandelen
en grondstoffenmarkten, politici en overheden, media, inlichtingendiensten, drugs en georganiseerde misdaad.”
“The Windsors’ Global Food Cartel: Instrument for Starvation” an article
by Executive Intelligence Review, 1995

6-11 Huis Rothschild
6-11a Evelyn de Rothschild
“De Rothschilds controleren de Bank van England, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, het IMF, de Wereldbank
en de Bank voor Internationale Betalingen. Ook bezitten ze het
grootste deel van het goud op de wereld evenals de London Gold
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Exchange, die bepaalt de prijs per dag van het goud.”
Pete Papaherakles , americanfrepress.net

“De familie Rothschild accumuleerde haar enorme rijkdom door uitgifte van bonden en oorlogsbanden met de Black
Nobility door de eeuwen heen. Inclusief de Britse Windsors, de
Franse Bourbons, de Duitse von Thurn und Taxis, de Italiaanse
Savoys, de Oostenrijkse en Spaanse Habsburgers.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“De gecombineerde rijkdom van de Rothschilds werd in
1998 geschat op $100.000.000.000.000.”
Gaylon Ross Sr auteur van “Who’s Who of the Global Elite”

“Het was het Rothschild kapitaal dat de Rockefellers zo
machtig maakt (olie en het bankwezen). Zij financierden ook
de activiteiten van Edward Harriman (spoorwegen) en Andrew
Carnegie (staal).”
“De Rothschild Bloodline” een artikel uit www.theforbiddenknowledge.
com

“De Rothschilds hebben een meerderheidsbelang in bijna
alle centrale banken in de wereld.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”
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“Tegen het einde van de 19e eeuw was de Rothschild bank
de grootste concentratie van financieel kapitaal in de wereld.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research

“De Rothschilds bezitten Reuters en Associated Press.
Ze hebben zeggenschap in ABC, CBS en NBC. Zwitserse banken beheren de rijkdom van de Rothschilds, het Vaticaan en de
Europese zwarte adel.”
David Icke.

“De familie Rothschild in combinatie met het Nederlandse
Huis van Oranje, richtte de Bank van Amsterdam op in de jaren
1600. Dit werd ‘s werelds eerste centrale bank. In 1694 lanceerde
de Britse koning Willem III samen met de Rothschild, de Bank
of England.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“Het Huis van Rothschild financierde de Pruisische Oorlog, de Krimoorlog en de Britse poging om het Suezkanaal af
te pakken van de Fransen. Nathan Rothschild deed een enorme
financiële bijdrage bij Napoleon in de Slag bij Waterloo, maar
ook de financiering van de campagne van hertog van schiereiland
Wellington’s tegen Napoleon. Zowel de Mexicaanse Oorlog en de
Burgeroorlog waren goudmijnen voor de familie.”
“The House of Rothschild” een artikel van Dean Henderson
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“Er wordt aangenomen dat de Rothschilds 53% van de
voorraad van de Amerikaanse Federal Reserve bezitten.”
David Allen Rivera in zijn boek “Final Warning: A History of the New
World Order”, 2010

“De combinatie; Rothschild, Rockefeller en Warburg
bank controleren de grote olie maatschappijen. Ook de Koninklijke Nederlandse Shell wordt gecontroleerd door de Rothschild,
Oppenheimer, Nobel en Samuel families, samen met het Britse
Huis van Windsor en het Nederlandse Huis van Oranje.”
Dean Henderson uit zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian
Gulf”

“De macht en rijkdom van het Huis van Rothschild groeide uit tot zulke onmenselijke proporties dat het rond 1900 werd
geschat op de helft van de rijkdom van de wereld.”
Des Griffin in zijn boek “Descent Into Slavery?”

“De Rothschild controleren verafgelegen financiële imperium, die meerderheidsbelang in de meeste wereld centrale banken
omvat. Edmond, de Rothschild clan is eigenaar van de Banque
Privee SA in Lugano, Zwitserland en de Rothschild Bank AG uit
Zürich. De familie van Jacob Lord Rothschild bezit de krachtige
Rothschild Italia in Milaan. Zij zijn lid van de exclusieve club van
de eilanden, die het kapitaal voorziet van George Soros ‘Quantum Fund NV’, die in 1998-1999 het vernietigen van de valuta’s
veroorzaakte in Thailand, Indonesië en Rusland.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

- De MATRIX Deel 1

205

“Door de eeuwen heen hebben de Rothschilds biljoenen
dollars aan goud vergaard in hun onderaardse gewelven en de
goudvoorraad van de wereld in het nauw gedreven. Zij opereren
in nep goede doelen en offshore bankieren diensten waar de rijkdom van de zwarte adel en het Vaticaan is verborgen in geheime
rekeningen bij Rothschild Zwitserse banken, trusts en holdings.”
www.helpfreetheearth.com/articles_2.html

“Als je terug kijkt bij elke oorlog in Europa, zie je dat ze
altijd eindigen met de oprichting van een machtsevenwicht. Bij
elke herschikking was er een machtsevenwicht in een nieuwe
groepering rond het Huis van Rothschild in Engeland, Frankrijk
of Oostenrijk. Als er een oorlog uitbreekt, wordt de oorlog beslist
op de wijze zoals de financiering gaat.”
Professor Stuart Kraan in van Dean Henderson ‘s boek “Big Oil & Their
Bankers in the Persian Gulf”

6-12 Het Vaticaan
6-12a De paus
“Het Vaticaan heeft grote investeringen met de Rothschilds
van Groot-Brittannië, Frankrijk en Amerika, met de Hambros
Bank, de Credit Suisse in Londen en Zürich. De Verenigde Staten
heeft grote investeringen met de Morgan Bank, de Chase Manhattan Bank, de First National Bank of New York, de Bankers Trust
Company en anderen. Het Vaticaan heeft miljarden aandelen in
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de meest krachtige internationale bedrijven zoals Gulf Oil, Shell,
General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International
Business Machines, TWA, etc.”
“Een verklaring gepubliceerd in verband met een obligatie prospectus: De Boston aartsbisdom vermeldt zijn activa op
zeshonderd vijfendertig miljoen ($635.891.004), dat is 9,9 maal
haar verplichtingen. Dit laat een netto waarde van vijfhonderd
eenenzeventig miljoen dollar ($571.704.953).”
“De katholieke kerk, een keer al haar activa zijn samengesteld, is de meest geduchte effectenmakelaar in de wereld.”
“Het massieve goud van het Vaticaan is geschat door het
Tijdschrift van de Wereld van de Verenigde Naties op enkele
miljarden dollars.”
“De katholieke kerk is de grootste financiële macht,
rijkdom accumulator en eigenaar in ons bestaan. De paus, als de
zichtbare heerser van deze immense opstapeling van rijkdom, is
daarmee de rijkste persoon van de twintigste eeuw.”
“Het Vaticaan heeft miljarden aandelen in de meest krachtige internationale bedrijven.”
“Het Vaticaan heeft grote investeringen samen met de
Rothschilds van Groot-Brittannië, Frankrijk en Amerika, met
de Hambros Bank, met de Credit Suisse in Londen en Zürich.
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Ook hebben ze grote investeringen in de Morgan Bank, de Chase
Manhattan Bank, de First National Bank of New York, de Bankers
Trust Company, en anderen.”
Uit het boek “The Vatican Billions” by Avro Manhattan, 1983

“Tijdens een oorlog zal nooit het Vaticaan, City of Londen
of Zwitserland aangevallen worden. Op het grote schaakbord worden deze plaatsen beschouwd als neutraal terrein want het is daar
waar al het geld stroomt. Zonder geld om oorlog te financieren,
is er geen oorlog.”
Uit een artikel “Bank of England, City of London and The Queen”

“Vroeg in de 19e eeuw kwam de paus geld lenen bij de
Rothschilds. Na verloop van tijd werden de Rothschilds belast met
het grootste deel van de rijkdom van het Vaticaan.”
Fritz Springmaier in zijn boek “Bloodlines of the illuminati”

“In 1982 ontmoette Reagan paus Johannes Paulus II. Op
de vergadering kwam ter sprake om Oost Europa los te koppelen
van de Sovjets. Polen, het land van de herkomst van de paus, zou
de sleutel zijn. De Katholieke priesters, de AFL - CIO, de National Endowment for Democracy, de Vaticaanse Bank en de CIA
zouden allemaal worden ingezet.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”
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6-13 De Rockefellers
6-13a David Rockefeller
“John D. Rockefeller gebruikt de overheid om zijn eigen
belangen te behartigen en zijn concurrenten te verhinderen. Monopoly kapitalisme is onmogelijk, tenzij je een regering in de tang
hebt. De eenvoudigste manier om concurrenten te controleren of
te elimineren is de macht van de overheid te gebruiken om hen
uit te sluiten van de markt. Wil je handel, banken, transport, en
natuurlijke hulpbronnen controleren op nationaal niveau, moet je
de overheid controleren.”
Gary Allen in zijn boek “The Rockefeller File”

“De Rockefellers controleren Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential en New York Life. Rockefeller banken
controleren 25 % van alle activa van de 50 grootste Amerikaanse
commerciële banken en 30 % van alle goederen van de 50 grootste
verzekeraars.”
“Bedrijven onder Rockefeller omvatten; Exxon Mobil,
Chevron, Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran,
Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett Packard,
Honeywell, International Paper, Pfizer, Motorola, Monsanto,
Union Carbide en General Foods. De Rockefellers bezitten de
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helft van de Amerikaanse farmaceutische industrie.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“Sommigen geloven dat de familie Rockefeller deel uit
maakt van geheime ‘complot’ tegen de belangen van de Verenigde Staten, mijn familie en mij als ‘internationalisten’ en van het
samenzweren met anderen over de hele wereld om zo een meer
geïntegreerde wereldwijde politieke en economische structuur te
creëren, ‘een wereld’.”
David Rockefeller, in an address to a meeting of The Trilateral Commission, in June, 1991

“De gecombineerde rijkdom van de familie Rockefeller
in 1998 rond (US)$11.000.000.000.000.”
Gaylon Ross Sr auteur van het boek “Who’s Who of the Global Elite”.

“John D. Rockefeller werd als eerste miljardair van Amerika, maar toen hij stierf, liet hij slechts een belastbare nalatenschap van $26.410.837 na, waarop federaal en staatsbelastingen
werden geheven. De rest van zijn fortuin werd overgelaten aan
nabestaanden ($240.000.000), zijn zonen ($465.000.000), en zijn
stichtingen.”
“The Enemy Within” een artikel uit www.scribd.com

“De Rockefeller clan liet doorschemeren dat ze werken
met de Rothschilds en hun agenten sinds de jaren 1880.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”
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“De Rockefeller Foundation, samen met John D. Rockefeller III’s Population Council, de Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma van de VN en de Ford Foundation en anderen
hebben samengewerkt met de WHO (World Health Organization)
gedurende 20 jaar aan het ontwikkelen van een anti - vruchtbaarheid vaccin op basis van zowel tetanus als andere vaccins.”
F. William Engdahl

6-14 De meesters van invloed
6-14a John Ruskin / Alfred Milner / Edward Mandell House
/ Bernard Baruch
“John Ruskin sprak voor Oxford studenten (1871) als lid
van een bevoorrechte heersende klasse. Hij vertelde hen dat hij de
bezitter is van een mooie traditie; onderwijs, de schoonheid, de
rechtsstaat, de vrijheid, fatsoen, en zelfdiscipline. Maar die traditie
kon niet worden opgeslagen, en verdiende ook niet om gered te
worden en als men deze kostbare traditie niet wist uit te breiden
tot de grote meerderheden, zal de minderheid van de ‘upper class’
uiteindelijk overspoeld worden door deze meerderheden.”
“John Ruskin’s Oratie aan de Universiteit van Oxford werd
in handschrift gekopieerd door een undergraduate, Cecil Rhodes,
die had het al dertig jaar veilig bewaard.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”, 1966
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“Onder John Ruskin’s meest toegewijde discipelen in
Oxford waren een groep van intieme vrienden, waaronder Arnold
Toynbee, Alfred Milner.”
“Deze vereniging is formeel opgericht op 5 februari 1891,
toen Cecil Rhodes en William Thomas Stead een geheim genootschap organiseerden waarvan Rhodes zestien jaar had gedroomd.
In dit geheime genootschap was Rhodes de leider, Stead, Brett
(Lord Esher) en Alfred Milner waren comité leden, Arthur (Lord)
Balfour, (Sir) Harry Johnston, Lord Rothschild, Albert (Lord )
Grijs, en anderen werden genoemd als potentiële leden van een
‘cirkel van ingewijden’ , terwijl er naar een buitenste kring zijn ze
bekend als de ‘Association of Helpers’ ( later georganiseerd door
Milner als de Ronde Tafel organisatie).”
“En wat niet bekend lijkt te zijn bij iedereen is dat dit
geheime genootschap werd opgericht door Rhodes en zijn opdrachtgever trustee, Lord Milner, en blijft bestaan tot vandaag de
dag als (de Ronde Tafel, de Raad van Buitenlandse Betrekkingen,
Trilaterale Commissie, Bilderberg Groep en in het Britse Gemenebest. Milner peuterspeelzalen, Royal Institute of Internatonal
zaken (RIIA) / Chatham House)”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”, 1966

“Nadat Cecil Rhodes in 1902 stierf, leidde Lord Alfred
Milner de geheime beweging (geheim genootschap Rhodes). Hij
was de op één na de machtigste man in de Britse regering na 1916
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(tijdens de laatste twee jaar van de Grote Oorlog (WWI)).”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”, 1966

“Lord Alfred Milner, als rijk Engels man en frontman van
de Rothschilds, diende als betaalmeester voor de internationale
bankiers tijdens de bolsjewistische revolutie. Milner was ook de
man achter de ‘De Ronde Tafel’, die was gewijd aan de oprichting
van een wereldregering waarbij een kliek van superrijke financiers
de wereld zouden controleren onder het mom van socialisme. Het
‘geheime genootschap’ werd georganiseerd in een patroon van
cirkels en samenzweringen.”
“Het centrale deel van het ‘geheime genootschap’ werd
opgericht in maart 1891, met behulp van ‘Rhodes’ geld. De organisatie werd gerund voor Rothschild en door Lord Alfred Milner.”
“De Ronde Tafel werkte achter de schermen van de hoogste
niveaus van regeringen, het beïnvloeden van het buitenlands beleid
en de betrokkenheid en het verloop van de Eerste Wereldoorlog.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“Er waren groepen opgericht in vele landen, die dezelfde
belangen hebben als de geheime Milner Group (een geheim genootschap gevormd door Cecil Rhodes). Ze werden bekend als de
‘Ronde Tafel Groepen’, vooraanstaanden onder hen waren de Royal Institute of International Affairs (Chatham House), de Council
on Foreign Relations in de Verenigde Staten en parallelle groepen
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in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India.”
Carroll Quigley

“(Cecil) Rhodes en (Alfred) Milner hadden getracht de
wereld te verenigen, en vooral de Engelssprekende wereld in een
federale structuur in Groot Brittannië. Beiden vonden dat dit doel
het beste kan worden bereikt door een geheime groep mannen met
elkaar verenigd door toewijding aan de gemeenschappelijke zaak
en door persoonlijke trouw aan elkaar.”
Carroll Quigley in zijn boek “The Anglo - American Establishment”

“De zogenaamde bolsjewistische revolutie werd volledig
gefinancierd met geld van Lord Alfred Milner en Kuhn Loeb. Die
fungeren als een kanaal voor de Rockefellers via hun marionet,
President Woodrow Wilson.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300: The Conspirator’s
Hierarchy”

“(Cecil) Rhodes en (Alfred) Milner en een elite kring van
Empire strategen stichtten een geheim genootschap in 1910 die
tot doel had om een kwijnende Britse keizerlijke geest te revitaliseren. Ze noemden hun groep de ‘Ronde Tafel’. Een verwijzing
naar de middeleeuwse tafel van koning Arthur, omringd door zijn
elite ridders.”
F. William Engdahl in zijn boek “Gods of Money”

“Alfred Milner (de Britse Hoge Commissaris van
Zuid-Afrika) erfde de rijkdom van Cecil Rhodes geheime genoot214
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schap. Hij controleerde de Rhodes Scholarship fonds, en bracht
duizenden jonge mannen aan de Universiteit van Oxford om het
belang van de wereld overheid te leren.”
Frank Aydelotte, in zijn boek The Vision of Cecil Rhodes,1946

“Lord Alfred Milner leidde de geheime beweging (geheim
genootschap Cecil ‘Rhodes’). Nadat Cecil Rhodes in 1902 stierf,
was hij de op één na machtigste man in de Britse regering na 1916.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope” 1966

“Zeer binnenkort zal elke Amerikaan worden gedwongen
om zich te laten registreren en niet in staat zijn om te werken voor
een inkomen. Zij zullen bewust of onbewust voor altijd economische slaven blijven via de belastingen.”
“Zij zullen worden ontdaan van hun rechten en krijgen
een commerciële waarde ontworpen om winst via ons te maken!
Immers, dit is de enige logische manier om de overheid te financieren, door drijvende pandrechten en schuld aan de registratie in
de vorm van voordelen en privileges.”
“Zonder het te beseffen, zal elke Amerikaan ons verzekeren
tegen enig verlies en zal onbewust onze dienaar zijn. De mensen
zullen hulpeloos zijn en zonder enige hoop op vreiheid. We zullen
het hoge ambt van de president en van onze dummy corporatie
gebruiken om dit complot tegen Amerika aan te wakkeren.”
Edward Mandell House in a private meeting with President Woodrow
Wilson before Federal Reserve Act was passed.
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6-14b Aanhaling
Deze aanhalingen zijn het bewijs dat wij als mens van
vlees en bloed door het systeem als slaven geregistreerd staan
onder een nummer als zijnde een bedrijf. Het is hier duidelijk
gemaakt dat op elk persoon geld geleend wordt en zo de staat
lenen op lenen kan. Ook hierover gaan we nog zeer uitvoerig
praten en zul je duidelijk gemaakt worden dat de slavernij
absoluut niet afgeschaft is maar in een andere vorm is gegoten.
“Als de oorlog niet gekomen was in 1914 in die felle
en overdreven vorm, zou het idee van een vereniging van naties
waarschijnlijk sluimerend gebleven zijn.”
Edward Mandell House

“Kolonel Edward Mandell House ontmoette Woodrow
Wilson in 1911, kreeg zijn vertrouwen, controleerde de regering
van president Wilson’s 1913-1918 en beïnvloedde andere wereldleiders in die tijd.”
“Vijftien jaar later (in 1932) ontmoette Colonel House
Franklin Delano Roosevelt, kreeg zijn vertrouwen, overtuigde de
FDR dat hij de macht van de federale overheid moest uitbreiden
en werd genoemd door sommigen ‘de verborgen Meester van de
New Deal’.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”, 1966
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“Kolonel Edward Mandell House (en andere leden van
de enquêtecommissie) ontmoette de leden van de Milner Group
(geheim genootschap van Rhodes) in Versailles, en de Council on
Foreign Relations die de Amerikaanse regering controleerde totdat
David Rockefeller de Trilaterale Commissie in 1973 oprichtte.”
Frederic Howe in zijn boek “The Confessions of a Reformer”, 1925

6-15 Geheime global machtscentra
6-15a Ronde Tafel Groepen
“Vanaf ongeveer het begin van de jaren 1890 vormde,
voornamelijk uit de bevoorrechte colleges van Oxford en Cambridge, de meest invloedrijke politiek netwerk in Groot Brittannië
in de komende halve eeuw en langer. De groep werd bekend als
‘de Ronde Tafel’, opgericht in 1910. De groep stelde dat een meer
subtiele en efficiënt systeem van wereldrijk nodig was om de effectieve hegemonie van de Angelsaksische cultuur in de komende
eeuw voor te breiden.”
“In plaats van de dure militaire bezetting, pleitte ze voor
tot de oprichting van een Britse ‘Gemenebest van Naties’. Leden
naties zouden worden gezien als de illusie van onafhankelijkheid.
De term ‘informeel rijk’ werd soms gebruikt om de verschuiving
te beschrijven.”
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“Engeland werd verplicht het idee van een Joodse gedomineerde Palestina te creëren. De Ronde Tafel groep was de link om
koloniale bezittingen van Engeland te koppelen met de goud- en
diamantmijnen van Cecil Rhodes en Rothschild ‘s Consolidated
Gold Fields in Zuid-Afrika, ten noorden van Egypte en de vitale
scheepvaartroute door het Suezkanaal, en door Mesopotamië,
Koeweit en Perzië naar India in het Oosten.”
“De grote kracht is het kunnen controleren om de meest
waardevolle strategische grondstoffen van de wereld te beheersen. Van goud, basis van de internationale gouden standaard voor
de wereldhandel, tot aardolie zijn vanaf 1919 in opkomst als de
energiebron van het moderne industriële tijdperk.”
William Engdahl in zijn boek “A Century of War”

“Het is hun doel het creëren van een Eén wereldregering.
De strategie is ongewijzigd gebleven sinds de oprichting van Cecil
Rhodes. Zijn nakomelingen, de Ronde Tafel groepen bestaan nog
steeds. Nadat dit is volbracht, moeten al deze groepen worden
samengevoegd tot één wereldregering, het zogenaamde parlement
van de Mens.”
G. Edward Griffin in zijn boek “The Creature from Jekyll Island”

“In 1888 maakte (Cecil) Rhodes zijn derde wil en liet
alles over aan Lord Rothschild, met een begeleidende brief voor
een ‘geheim genootschap’, die zich wijdde aan het behoud en de
uitbreiding van het Britse Rijk. Het centrale deel van deze geheime
maatschappij is opgericht in maart 1891, met behulp van ‘Rhodes’
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geld. De organisatie (de Ronde Tafel) werd uitgevoerd gedurende
Rothschild door Lord Alfred Milner. De Ronde Tafel werkt achter
de schermen van de hoogste niveaus van de Britse regering, en het
doel is het beïnvloeden van het buitenlands beleid.”
Frank Aydelotte in zijn boek “American Rhodes Scholarship”

“Een van de belangrijkste geheime genootschappen is de
Ronde Tafel. Het is gebaseerd in Groot-Brittannië met vestigingen over de hele wereld. Het is de Ronde Tafel die het netwerk
dirigeert van de Bilderberg groep, Council on Foreign Relations,
Trilaterale Commissie en de Royal orkestreert en Institute of
International Affairs.”
“Tales from the Time Loop” een artikel van David Icke

“De Ronde Tafel groepen zijn semi geheime discussie- en
lobbygroepen. Het oorspronkelijke doel van deze groepen was te
trachten de Engels sprekende wereld federatie samen te brengen
onder Cecil Rhodes en William T. Stead. Het geld voor het organisatorische werk kwam oorspronkelijk uit de Rhodes Trust.”
“Sinds 1925 zijn er substantiële bijdragen van vermogende particulieren en van stichtingen en bedrijven in verband met
het internationale bankwezen broederschap, vooral de Carnegie
Verenigd Koninkrijk Trust en andere organisaties, in verband
gebracht met JP Morgan, de Rockefeller, Whitney gezinnen en
de medewerkers van Lazard Brothers en hun Morgan, Grenfell
and company.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”
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“Geheime genootschap ‘Cecil Rhodes’ hitste de Boerenoorlog op en bracht de Milner Group (1902), uit de Milner Group
ontstond de Ronde Tafel Groep (1909), de Ronde Tafel Groep
zette aan voor de Wereldoorlog en van daar uit ontstond de; Royal
Institute of International Affairs (1919 ), de Council on Foreign
Relations (1921), de CFR, de RIIA, de Bilderberg Groep in 1954,
de Trilaterale Commissie in 1973.”
Stanley Monteith

6-16 Het Comité van 300
6-16 a Citaten
“Het Comite van 300 is een ‘aristocratie’ beweging en ze
claimen eigenaar te zijn van de; Amerikaanse Federal Reserve
banksysteem, en wereldwijd, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, stichtingen, en communicatienetwerken. Het heeft de
organisaties, waaronder het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (Chatham House), de Club van Rome, de NAVO,
de VN, de Zwarte Adel, Council on Foreign Relations (CFR) en
aangesloten organisaties, denktanks en onderzoeksinstellingen,
en het militaire establishment.”
“Het Comite van 300 is het ultieme geheime genootschap.
Het bestaat uit een onaantastbare heersende klasse, die de Koningin van het Verenigd Koninkrijk (Elizabeth II), de koningin
van Nederland, de Koningin van Denemarken en de koninklijke
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families van Europa omvat. Deze aristocraten besloten bij de dood
van Koningin Victoria de ‘matriarch van de Venetiaanse Zwarte
Welfen’ op te richten, met het oog op wereldwijde controle te
krijgen. Het zou nodig zijn voor de aristocratische leden om ‘in
zaken te gaan’ met de niet aristocratische maar extreem krachtige
leiders van de collectieve zakenwereld.”
“Enkele opmerkelijke leden van het Comite van 300 zijn:
De Britse koninklijke familie, de Nederlandse koninklijke familie,
Huis van Habsburg, Huis van Oranje, hertog van Alva, Prins Philip Hertog van Edinburgh, Lord Carrington, Lord Halifax , Lord
Alfred Milner , John Jacob en Waldorf van de Astor Illuminati
bloedlijn, Winston Churchill, Cecil Rhodes, koningin Elizabeth
II, Koningin Juliana, Koningin Beatrix, Koningin Magreta, koning
Haakon van Noorwegen, kolonel Mandel House, Aldous Huxley,
John Forbes, Averill Harriman, William en McGeorge Bundy,
George Bush, Prescott Bush, Henry Kissinger, JP Morgan, Maurice Strong, David Rockefeller, David en Evelyn Rothschild, Paul,
Max en Felix Warburg, Ormsby en Al Gore, Bertrand Russell, Sir
Earnest en Harry van de Oppenheimer Illuminati bloedlijn, Warren
Buffet, Giuseppe Mazzini, Sir William Hessen, George Schultz,
HG Wells, en Ted Turner.”
Het Comite van 300: A Brief History of World Power: Venetian Black
Nobility - Roots of Today’s Ruling Oligarchy” een artikel van Dr. John
Coleman.

“De Club van Rome meldde het Comite van 300 aan.
Gekoppelde instellingen en hun leidende personeel vormen een
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parallelle upper niveau regering die het leven van elke Amerikaan
controleert, of ze het weten of niet. Samen met de in elkaar grijpende bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken, financiële
ondernemingen, de mega oliemaatschappijen, kranten, tijdschriften, radio en televisieomroepen maken ze een groot verweven
apparaat. Er is niet een politicus die niet op een of andere manier
verplichtingen heeft aan deze 300.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300: The Conspirator’s
Hierarchy”

“Comite van 300 organisaties bevatten onder meer; Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (Chatham House),
Club van Rome, NAVO, VN, Zwarte Adel, Tavistock Institute,
CFR en al haar aangesloten organisaties, denktanks en onderzoeksinstellingen gecontroleerd door het Stanford Research Institute en het Tavistock Institute of Human Relations, en last but
not least, het militaire establishment.”
John Coleman, 2012

“In 1991 werd president George Herbert Walker Bush
opgedragen door Margaret Thatcher namens het Comite van 300,
om een strijdlustige houding tegen Irak te nemen. Binnen twee
weken, niet alleen in de Verenigde Staten, maar bijna op de gehele
wereld, werd de publieke opinie tegen Irak en Saddam Hoessein
opgehitst.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300”
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6-17 Council on Foreign Relations
16-7a Citaten
“In het begin werd de Council on Foreign Relations gedomineerd door JP Morgan. Nu wordt het nog steeds gecontroleerd
door internationale financiers. Morgan groep werd geleidelijk
vervangen door de Rockefeller en zijn consortium.”
G. Edward Griffin in zijn boek “The Creature from Jekyll Island: a second
look at the Federal Reserve”

“De CFR (Council on Foreign Relations), werd opgericht
zes jaar nadat de Federal Reserve werd opgericht, en werkte aan
een internationalistisch agenda namens de internationale bancaire
elite. De FED (The Federal government) nam de controle over
het geld en schulden. De CFR nam de controle over wat eens
ideologische grondslagen had moeten zijn onder het bedrijfsleven, bankwezen, politiek, buitenlandse politiek, militair, media
en academische elite van de natie in een algemeen samenhangend
algemene wereldbeeld.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”

“De Council on Foreign Relations (CFR) nam de controle over de ideologische grondslagen. Door verandering van een
ideologie zo ook de internationalist agenda.”
Andrew Gavin Marshall

“De Council on Foreign Relations blijft actief in het
werken naar het uiteindelijke doel van één regering op de gehele
- De MATRIX Deel 1

223

wereld. Eén regering voor de Insiders. Eén wereldwijde financiële
elite waar hun bondgenoten zullen heersen.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“Het doel van de Council on Foreign Relations (CFR) is
het tot stand brengen van de overgave van de soevereiniteit en de
nationale onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. De CFR
wil één wereld en één bank (monopolie) met de controle van
wereldregering.”
Andrew Gavin Marshall. oude Raad betreffende lid Foreign Relations
uit het boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian Gulf”

“CFR (Council on Foreign Relations) is gewijd aan één
wereldregering, gefinancierd door een aantal van de grootste belastingvrije stichtingen. Het hanteren van een dergelijke macht
en invloed uitoefenen over ons leven op het gebied van financiën,
zaken, arbeid, militaire, onderwijs en de massamedia, wil men tot
een slaafse lidstaat van een één wereld dictatuur komen.”
Rep John R. Rarick van Louisiana, 1971

“Van zo’n 1600 CFR (Council on Foreign Relations) leden,
beheersen 120 ofwel de grote kranten, tijdschriften, radio / tv /
netwerken, alsmede de meest krachtige boekuitgeverijen van de
natie. De wederzijdse vergrendeling met de academische wereld
is immens.”
“Subsidies worden vaak geschonken onder de CFR leden,
of aan personen of groepen die verbonden zijn aan de CFR. De
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Central Intelligence Agency (CIA) staat sinds de oprichting al
onder virtuele CFR controle. Van de 1974 CFR leden zijn ongeveer
90 leden vertegenwoordigd bij de grote Wall Street internationale
bancaire organisaties.”
Gary Allen in zijn boek “Kissinger”, 1976

“In buitenlandse zaken van de ‘Council on Foreign Relations’ is een oppervlakkig onschuldige forum voor academici,
zakenlieden en politici. De belangrijkste doelstelling van deze
bevat in zijn schelp, misschien onbekend voor veel van haar leden,
buitenlands beleid en de overname van de markten en economische macht voor een kleine groep van reusachtige multinationals
onder de virtuele controle van enkele bank investeringshuizen en
controlerende families.”
Antony C. Sutton in zijn boek “Wall Street and the Rise of Hitler “

“Als je de ‘Council on Foreign Relations’ ledenlijst zou
onderzoeken, zul je merken dat 90% in de Trilaterale Commissie
zitten of behoren tot de Bilderberg Groep.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group”.

“Ik geloof dat de ‘Council on Foreign Relations’ en de
bijbehorende elitaire groepen onverschillig zijn tegenover het
communisme. Ze zijn onverminderd bereid samen te gaan met een
communistische staat, een socialistische staat, een democratische
staat, een monarchie, een oligarchie. Ze zijn allemaal hetzelfde
voor hen.”
Senator Barry Goldwater M. in zijn boek “With No Apologies”
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“De ‘Trilaterale Commissie’ laat niet de wereld draaien, de
‘Council on Foreign Relations’ doet dat.” CFR member Winston
Lord, U.S. Ambassador to China during the Reagan Administration”
“Het formele lidmaatschap van de CFR (Council on
Foreign Relations) is samengesteld uit bijna 1500 van de meest
elite namen in de wereld. Er zijn slechts een handvol geschreven
artikelen verschenen over de ‘Raad on Foreign Relations’ in de
natie grote kranten.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

6-18 De Trilaterale Commissie
6-18a Citaten
“Het nieuwste David Rockefeller’s internationaal complot
speeltje is de ‘Trilaterale Commissie’. Vertegenwoordiging is
eveneens toegewezen aan West-Europa, Japan en de Verenigde
Staten. Het is de bedoeling om het voertuig te maken voor multinationale consolidatie van de commerciële en bancaire belangen.”
Uit het boek “With No Apologies: De persoonlijke en politieke memoires
van de Verenigde Staten Senator Barry Goldwater M.”

“Jimmy Carter is niet de president van de Verenigde Staten. ‘De Trilaterale Commissie’ is de president van de Verenigde
Staten. Ik vertegenwoordig ‘De Trilaterale Commissie’.”
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Verklaring van Henry Kissinger aan het staatshoofd van Canada uit zijn
boek “The Bilderberg Group” door Daniel Estulin

“De Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en de Bilderberger Group hebben zich voorbereid om
uitvoering te geven voor een wereld dictatuur. Ze vechten niet
tegen terroristen. Ze vechten tegen de burgers.”
Dr. Johannes Koeppi, vroegere Ministerie Duitse Defensie ambtenaar
en adviseur van de NAVO - van Dean Henderson ‘s boek “Big Oil &
Their Bankers in the Persian Gulf”.

“De Trilaterale Commissie schrijft in hun eigen publicaties
dat hun voornemens zijn de VS en andere NAVO landen samen
te voegen tot één enkele wereldregering, gecontroleerd door de
grote bedrijven die toegelaten worden.”
Mark M. Rijk in zijn boek “The Hidden Evil: The Financial Elite’s Covert
War Against the Civilian Population”

“De Trilaterale Commissie is bedoeld als het voertuig
voor multinationale consolidatie van de commerciële en bancaire
belangen door het benutten van de controle van de politieke overheid. Wat de Trilaterale Commissie van plan is, is een wereldwijde
economische macht die superieur is aan de politieke overheden
van de betrokkenen.”
Barry M. Goldwater uit zijn memoires “With No Apologies”
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6-19 De Bilderberg Groep
6-19a Citaten
“De Bilderberg Groep is Europa’s versie van de ‘Council
on Foreign Relations’ (CFR), handelend voor rekening van het
Comite van 300 (koningin van Engeland), het Vaticaan en de Priorij van Sion (Franse monarchie). Doel is om onafhankelijkheid
van alle landen te verwijderen en het toestaan van de aristocratieën tirannieke heerschappij van achter de militaire macht van
de Verenigde Naties.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group - An Offshoot of the
Venetian Black Nobility”

“De Bilderberg Groep is het lichaam van ultieme transnationale planning van de transnationale kapitalistische klasse.
Het is samengesteld uit de elite van de elite, volledig verwijderd
uit publieke controle, en fungeert als ‘een geheime wereldwijde
denktank’, die het concept van een ‘wereldregering’ hoog in het
vaandel heeft en werkt om deze doelstellingen te bereiken.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research.

“De internationale organisatie van financiers bekend als de
Bilderbergers, die jaarlijks bijeen komen in diepe geheimhouding
om het lot van de westerse wereld te bepalen, is een schepsel van
de Rockefeller / Rothschild alliantie.”
Dr. Martin Larson from the book “The Secrets of the Federal Reserve”
by Eustace Mullins

“De bedoeling achter alles en iedereen van de Bilderberg
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bijeenkomsten is, hoe je een overeenstemming kunt bereiken
over kwesties zoals politiek, economie en strategie om zo tot een
gezamenlijk uitspraak van de wereld te komen.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group”

“De Bilderberg groep is een organisatie van politieke leiders en internationale financiers die in het geheim elk voorjaar vergaderen om een nieuw mondiale beleid te maken. Er zijn ongeveer
110 vaste klanten. Rockefellers, Rothschild, bankiers, hoofden van
internationale bedrijven en hoge ambtenaren uit Europa en Noord
Amerika. Elk jaar worden er een paar nieuwe mensen uitgenodigd
die weer interessant kunnen zijn voor hun plan.”
Jim Tucker in zijn boek “Bilderberg Diary”

“In de meer dan vijftig jaar van hun vergaderingen als zijnde ‘Bilderberg Groep’, is de pers nog nooit toegestaan om dit bij
te wonen. Er zijn geen uitspraken ooit uitgelekt, noch conclusies
van de deelnemers. Bilderberg heeft nooit een agenda voor een
vergadering openbaar gemaakt.”
‘Bilderberg vergaderingen zijn nooit in de media genoemd,
want de mainstream pers is volledig in handen van de Bilderbergers.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group”

“De man die de Bilderbergers geschapen heeft is Prins
Bernhard van Nederland. De Bilderbergers komen één of twee
keer per jaar bij elkaar. Prins Bernhard doet geen moeite om het
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feit te verbergen dat het uiteindelijke doel van de Bilderbergers
is namelijk één wereld regering. Ondertussen, terwijl de ‘nieuwe
wereldorde’ wordt gebouwd, coördineren de Bilderbergers de
inspanningen van de Europese en Amerikaanse machtselites.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“Alleen politici en anderen die hun onvoorwaardelijke
loyaliteit aan de Rothschild / Rockefeller kliek hebben bewezen
worden uitgenodigd op Bilderberg bijeenkomsten. Zij moeten
bereid zijn het instrument te zijn van de superrijken en zich geheel
te wijden aan de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde.”
Des Griffin in zijn boek “Fourth Reich of the Rich”

“ De Bilderberg Groep creëert zoveel mogelijk angst. Men
wil niet dat de gewone mensen van de wereld erachter komen
van de plannen voor de toekomst van de wereld: één Wereldregering (World Company) met een enkele wereldwijde markt,
gecontroleerd door een wereld leger, financieel geregeld door een
‘Wereldbank’ met behulp van een globale munt.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group”

“Wat de Bilderberg groep voornemens zijn, is een wereldwijde leger ter beschikking van de Verenigde Naties, die de wereld
regering wordt waaraan alle naties ondergeschikt zullen zijn.”
Henry Kissinger at a Bilderberg meeting (Spotlight Reprint, August 1991)

“Het internationaal consortium van financiers bekend als
de Bilderbergers, die jaarlijks bijeenkomen in diepe geheimhou230
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ding om het lot van de westerse wereld te bepalen, is een schepsel
van de Rockefeller-Rothschild alliantie.”
“De Rockefeller belangen zijn in nauwe alliantie met de
Rothschilds en andere centrale banken.”
Dr Martin Larson, uit het boek “ The Secrets of the Federal Reserve”
by Eustace Mullins”

“Sinds 1954, hebben de Bilderbergers de elite en de
absolute rijkdom van alle westerse landen vertegenwoordigd;
financiers, industriëlen, bankiers, politici, bedrijfsleiders van
multinationals, presidenten, premiers, ministers van Financiën,
staatssecretarissen, de Wereldbank en het Internationaal Monetair
Fonds vertegenwoordigers, de voorzitters van de wereld media
conglomeraten, en militaire leiders.”
Daniel Estulin in zijn boek “The Bilderberg Group”

6-20 De Club van Rome
6-20a Citaten
“De Club van Rome is een samenzweerderige overkoepelende organisatie, een huwelijk tussen Anglo Amerikaanse
financiers en de oude Zwarte Adel families van Europa, met name
de zogenaamde ‘adel’ van Londen, Venetië en Genua. De sleutel
tot de succesvolle controle van de wereld is hun vermogen om
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economische recessies en depressies te creëren en te beheren.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300”

“Een kanker is een ongecontroleerde vermenigvuldiging van cellen, de bevolkingsexplosie is een ongecontroleerde
vermenigvuldiging van mensen. We moeten onze inspanningen
verschuiven van de behandeling van de symptomen naar het
uitsnijden van de kanker. De operatie zal vele schijnbaar wrede
en harteloze beslissingen eisen. Dit zal resulteren in een ideale
duurzame bevolking van niet meer dan 500 miljoen, maar minder
dan een miljard.”
Club of Rome statement - Mankind at the Turning Point, 1974 & Goals
for Mankind, 1976

“De Club van Rome (COR) werd opgericht met een ledental van 75 vooraanstaande wetenschappers, industriëlen, en
economen uit 25 landen. Samen met de Bilderbergers, is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste buitenlandse beleidsarmen
van de Ronde tafel groep.”
David Allen Rivera in zijn boek “Final Warning: A History of the New
World Order”

“Er is geen ander alternatief voor het voortbestaan van de
beschaving dan een nieuwe wereldwijde gemeenschap onder een
gemeenschappelijke leiding.”
Club van Rome website
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“De Club van Rome is een elite denktank en bestaat uit
ongeveer 100 leden, onder wie vooraanstaande wetenschappers,
filosofen, politieke adviseurs en vele anderen die op de loer liggen
in de schaduw van de macht.”
Brent Jessop, Global Research, 2008

“De oplossing van deze crisis kan alleen worden ontwikkeld in een mondiale context met volledige en expliciete erkenning
van de opkomende wereldsysteem op een lange termijn. Dit is
noodzakelijk voor, onder andere veranderingen van een nieuwe
economische wereldorde en een toewijzing van het totale middelensysteem.”
Van een Club van Rome boek genaamd “The Limits to Growth”, 1972

“De Club van Rome zal de oprichting van één wereld forum leiden waar staatslieden, beleidsmakers en wetenschappers
de gevaren en hoop voor de toekomst globaal systeem kunnen
bespreken zonder de beperkingen van formele intergouvernementele onderhandelingen aan te moedigen.”
De Club van Rome boek “The Limits to Growth”, 1972

“Op 17 september 1973 heeft de Club van Rome een
rapport gelanceerd genaamd ‘de geregionaliseerde en Adaptive
Model van het Global Wereld System’. Het openbaarde doel was
de wereld te verdelen in tien politieke / economische regio’s, die de
hele wereld zou verenigen onder een enkele vorm van bestuur van
de Club. Deze regio’s zijn Noord-Amerika, West-Europa, Oost-Europa, Japan, Rest van de ontwikkelde wereld, Latijns-Amerika,
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Midden-Oosten, Rest van Afrika, Zuid en Zuidoost-Azië en
China.”
David Allen Rivera in zijn boek “Final Warning”

“De Club van Rome heeft aangegeven dat genocide moet
worden gebruikt om mensen, die zij noemen ‘nutteloze eters’, te
elimineren.”
David Allen Rivera in zijn boek “Final Warning “

6-21 Het Chatham House
6-21a (Royal Institute of International Affairs (RIIA))
“Om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen en
bevordering en ontwikkeling van een geheim genootschap, het
Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (RIIA, is het ware
doel het uitbreiden van de Britse heerschappij over de hele wereld.
Tot slot, de fundamenten van zo’n grote macht zijn; het onmogelijk maken van oorlogen en het bevorderen van de belangen van
de mensheid.”
Cecil Rhodes’s last will and testiment, 1877

“Het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (RIIA)
(Chatham House) en haar leidende personeel controleren niet alleen de Far Eastern drugshandel, maar elke belangrijke crimineel
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geld aanwezig op het oppervlak van de hele wereld.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“Het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken
(RIIA), beheert volledig en effectief de complete wereldwijde
business, bank en politieke systeem van de wereld. Inclusief het
Vaticaan. De nevenvestigingen illustreren haar stagering wereldmacht:
- Raad van Buitenlandse Betrekkingen ( USA )
- Trilaterale Commissie ( USA )
- Australian Institute of International Affairs
- Canadian Institute of International Affairs
- Deense Instituut voor Internationale Zaken
- Hongaarse Institute of International Affairs
- Instituut voor Internationale Zaken Italië
- Japan Institute of International Affairs
- Institute of International Affairs Praag
- Nederland Institute of International Affairs
- Noorse Instituut van Internationale Zaken
- Zuid-Afrikaanse Instituut voor Internationale Zaken
- Swedish Institute of International Affairs
De RIIA veranderde haar naam in Chatham House op 1
september 2004.”
John D. Christian in zijn boek “Verborgen Geheimen op de Alpha-cursus”
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6-22 De Pelgrims Society
6-22a Citaten
“De ‘Pilgrims Society’ is een aristocratische Anglo Amerikaanse club. Het primaire doel van deze club is om een onofficiële alliantie met de Verenigde Staten te vormen en veel grotere
bevoegdheden van het Britse rijk.”
“De ‘Pilgrims Society’ vertegenwoordigt die oude droom
van Cecil Rhodes om een wereldwijde Engels sprekende vrijhandelszone te creëren, met een dominante positie van de Angelsaksische ras. Rhodes was ook aan het speculeren over een netwerk
van geheime genootschappen die de rijkdom van de wereld moest
op vangen.”
“De Pilgrims Society is een van de belangrijkste private
gefinancierde instellingen van de globalistische beweging.”
Joël van der Reijden, 2005

“In 1897 kwamen een groep van top Britse en Amerikaanse intellectuelen en geld monopolisten bijeen om de definitieve
opmars richting het verwezenlijken van hun ultieme doel / plot
een ‘One World Government’ te beraadslagen. Het resultaat van
hun beraadslagingen kwam op 24 juli 1907, met de oprichting in
Londen van een ultra geheime organisatie bekend als de ‘Pilgrim
Society’.”
“Descent Into Slavery” een boek van Des Griffin
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“Aan het begin van de 20e eeuw, waren een aantal invloedrijke personen geïnteresseerd in het idee om een nieuwe elitaire
samenleving te vormen met vestigingen in zowel Londen als New
York. Dit werd de ‘Pilgrims Society’.”
“De ‘Pilgrims Society’ dateert van vóór de oprichting
van de ‘Council on Foreign Relations’ en het ‘Royal Institute of
International Affairs’ wat twee nauw samenhangende denktanks
zijn met een verbinding tussen; JP Morgan, Sr Andrew Carnegie,
en Jacob Schiff.”
“The Pilgrims Society: A study of the Anglo-American Establishment”
een artikel van Joël van der Reijden

“De pelgrims werden opgericht in Londen 24 juli 1902,
vier maanden na de dood van Cecil Rhodes, die een ideologie van
een geheim genootschap had geschetst om te werken aan eventuele
Britse heerschappij van de hele wereld.”
E. C. Knuth in zijn boek “The Empire of the “City” - The Secret History
of British Financial Power”

6-23 De Club of the Isles
6-23a Citaten
“Club of the Isles is een Europees kartel, gecentreerd
binnen de ‘City of London’ en onder leiding van het ‘Huis van
Windsor’. Zij regelen de: banken, verzekeraars en farmaceutische
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bedrijven, grondstoffen, transport, fabrieken, groothandel en elk
aspect van de mondiale economie. Maar ook de aandelen en grondstoffenmarkten, politici en overheden, media, inlichtingendiensten,
drugs en georganiseerde misdaad.”
“The Windsors’ Global Food Cartel: Instrument for Starvation” an article
from Executive Intelligence Review, 1995

“Je zult niet lezen over de ‘Club of the Isles’ in een leerboek of populaire magazine. Het is zonder rechtspersoonlijkheid
en heeft geen ledenlijsten. De Club of the Isles commando heeft
een geschatte $10.000.000.000.000 in activa. Deze zijn ondergebracht in giganten zoals; Koninklijke Nederlandse Shell, Imperial
Chemical Industries, Lloyds of London, Unilever, Lonrho, Rio
Tinto Zinc, en Anglo American Beers. Ze domineren de wereld
van levering van aardolie, goud, diamanten, en vele andere vitale
grondstoffen en zetten deze activa niet alleen om in het streven
naar rijkdom, maar ook als middelen van een geopolitieke agenda met als doel: de menselijke bevolking te verminderen van het
huidige niveau van meer dan 7 miljard mensen naar minder dan 1
miljard mensen in de komende twee tot drie generaties. Dat alles
in het belang van het behoud van hun eigen mondiale macht en
het feodale systeem waarop die macht is gebaseerd.”
“The Coming Fall of the House of Windsor” an article from The New
Federalist newspaper, 1994

“De Club of the Isles is een immens invloedrijke netwerk
van instellingen en bedrijven gecontroleerd door de ‘Britse House
of Windsor’ en de ‘Zwarte Adel Europese’ dynastieke families.
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Het is een web van de vervlechting van bestuursfuncties die onafhankelijke bedrijven verstrengeld houden in een netwerk van
gemeenschappelijke controle en gemeenschappelijke agenda.”
“Europese dynastieke familieleden van deze website zijn:
Huis van Guelph / Huis van Windsor; Groot-Brittannië, Huis
van Wettin; België, Huis van Bernadotte; Zweden, Huis van
Liechtenstein; Liechtenstein, Huis van Oldenburg; Denemarken,
Huis van Hohenzollern; Duitsland, Huis Hannover; Duitsland
(de tweede belangrijkste), Huis van Bourbon; Frankrijk, Huis
van Oranje; Nederland, Huis van Grimaldi; Monaco, Huis van
Wittelsbach; Duitsland, Huis van Braganza; Portugal, Huis van
Nassau; Luxemburg, House of Habsburg; Oostenrijk, Huis van
Savoye; Italië, House of Karadjordjevic; Joegoslavië (voormalig
), Huis van Württemberg; Duitsland, House of Zogu; Albanië.”
“Bank en collectieve leden zijn: De Bank of England,
Anglo American Corp van Zuid-Afrika , Rio Tinto, De Beers Consolidated Mines en De Beers Centenary AG, NM Rothchild Bank,
Barclays Bank, Lloyds Bank, Midland Bank, National Westminster
Bank, Barings bank, Schroders Bank, Standard Chartered Bank,
Hambros Bank, SG Warburg, Toronto Dominion Bank, Lazard
Brothers, Lonrho, JP Morgan en Co, British Petroleum. Shell en
Koninklijke Nederlandse Petroleum, General Electric, HSBS Holdings (Hong Kong en Shanghai Bank), Imperial Chemical Industries, ING Groep, Jardine Matheson, Peninsular en Oriental Steam
Navigation Co, Reuters, GlaxoSmithKline, Unilever, Vickers.”
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“Milieuorganisaties die worden vastgenageld en gecontroleerd door de ‘Club of the Isles’ zijn: Wereld Natuur Fonds,
Greenpeace, Friends of the Earth, Sierra Club, Earth First, Sea
Shepard, Rainforest Action Network.”
David Icke in zijn boek “The Biggest Secret”.

“De ‘Club of the Isles’ levert kapitaal voor ‘George Soros
Quantum Fund NV’. Die aanzienlijke financiële winst maakte
in 1998-1999 na de ineenstorting van de valuta’s van Thailand,
Indonesië en Rusland. De Club van Isles wordt geleid door de
Rothschilds en omvat Queen Elizabeth II en andere rijke Europese
aristocraten en adel.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”.

“Club of the Isles is een uitgebreid netwerk van private
financiële belangen, bestuurd door de belangrijkste aristocratische
en koninklijke families van Europa. Het is geïnspireerd op de 17e
eeuwse Britse en Nederlandse Oost-Indische Compagnie modellen.De familie Rothschild is het financiële hart van de Club of the
Isles. De Club of the Isles is gecentreerd in de City of Londen.”
William Engdahl, Executive Intelligence Review, 1997
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6-24 Business Roundtable
6-24a Citaten
“De Rothschilds oefenen politieke controle uit door de
geheimzinnige Business Roundtable, die zij oprichtten in 1909
met de hulp van Lord Alfred Milner en Zuid-Afrikaanse industrieel
Cecil Rhodes. Rhodes stichtte ‘De Beers’ en ‘Standard Chartered
Bank’. Milner financierde de Russische Bolsjewieken namens
Rothschild, met hulp van Jacob Schiff en Max Warburg.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

6-25 Het Global bankwezenkartel, Bankiers /
schulden/ oorlogen.
6-25a Warburg / Rockefeller JPMorgan Chase / Rothschild
/ Kuhn Loeb / Lehman / Goldman Sachs / Lazard
“De bankiers zijn eigenaar van de aarde als het gaat om
macht en geld. Neem de macht van geld creëren weg van hen en
laat hen verdwijnen. Maar als je de slaaf van de bankiers wil blijven, betaal de kosten van je eigen slavernij en laat hen doorgaan
met geld te creëren.”
Josiah Stamp, Director of the Bank of England, 1928

“80 % eigendom van de New York Federal Reserve Bank,
veruit de meest krachtige Fed tak, worden samengehouden door
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slechts acht families; de Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans
en Kuhn Loebs van New York, de Rothschilds van Parijs en Londen, de Warburgs van Hamburg, de Lazards van Parijs, en de Israël
Mozes Seifs van Rome.”
J. W. McCallister, an oil industry insider with House of Saud connections, wrote in “The Grim Reaper” that he acquired this information from
Saudi bankers

“De Vier Ruiters van het bankwezen; Bank of America,
JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo zijn eigenaar van de
Vier Ruiters van de olie; Exxon Mobil, Koninklijke Nederlandse
Shell, BP Amoco en Chevron Texaco en zijn in de greep van de
Deutsche Bank, BNP, Barclays en andere Europese oud geld
kolossen. De ‘Vier Ruiters van Banken’ behoren tot de top tien
voorraadhouders van vrijwel elk 500 wereldbedrijven.”
“Tien banken controleren alle twaalf takken van de Federal Reserve Bank; NM Rothschild in Londen, Rothschild Bank
in Berlijn, WarburgLehman BrothersLazard Broeders van Parijs,
Kuhn Loeb Bank of New York, Israël Mozes Seif Bank van Italië,
Goldman Sachs van New York en JP Morgan Chase Bank van
New York. Schauf lists William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob
Schiff en James Stillman als individuen die zelf een groot aandeel
hebben in de Fed. De Schiffs zijn insiders bij Kuhn Loeb. De
Stillmans zijn Citigroup insiders, die aan het begin van de eeuw
met de Rockefeller clan is getrouwd.”
Uit CPA Thomas D. Schauf
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“De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) is de meest
krachtige bank ter wereld, een wereldwijde centrale bank voor de
acht families die de private centrale banken van bijna alle westerse
landen en ontwikkelingslanden controleren.”
“The Federal Reserve Cartel: The Eight Families” by Dean Henderson

“Onze wereldwijde banksysteem is een wereldwijd kartel,
van ‘superentiteiten’, waarin ‘s werelds grootste banken zitten.
Allemaal eigenaar van de controlerende aandelen in ’s werelds
grootste multinationals. Dit is de echte ‘vrije markt’, een zeer
winstgevende wereldwijde bankkartel, functionerend als een
wereldwijde financiële maffia.”
Andrew Gavin Marshall

“De wereldwijde bancaire kartel, gecentreerd op het IMF,
de Wereldbank en de ‘Federal Reserve’ hebben politici en dictators
betaald over de hele wereld. Land na land, hebben ze nationale
economieën geplunderd ten koste van de lokale bevolking, het
consolideren van rijkdom op ongekende wijze. De top heeft
economisch gezien één tiende van één procent in handen wat
momenteel inhoudt meer dan $40.000.000.000.000 in belegbaar
vermogen en een even grote hoeveelheid aan rijkdom verborgen
in offshore rekeningen die niet te achterhalen zijn.”
David DeGraw

“Als je de natie productie, handel, financiën, transport
en de natuurlijke hulpbronnen wilt controleren, zou het alleen
nodig zijn om de top, de kracht van een almachtige socialistische
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regering, te controleren. Als je een monopolie hebt, kun je al
je concurrenten afpersen. Als je een nationaal monopolie wilt,
moet je de nationaal socialistische regering controleren. Als je
de wereldwijde monopolie wilt, moet je de wereld socialistische
regering controleren. Dat is wat het spel allemaal om draait.
‘Communisme’ is niet een beweging van het onderdrukken van
de massa’s. Maar is een beweging gecreëerd, gemanipuleerd en
gebruikt door machtswellustige miljardairs om zo de controle
over de wereld te krijgen.”
“Eerst door de oprichting van socialistische regeringen in
de verschillende landen en vervolgens consolideren ze allemaal
door middel van één ‘Grote Fusie’ in een almachtige wereld,
socialistische superstaat.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De echte bedreiging van onze republiek is de onzichtbare
regering, die als een reusachtige octopus haar slijmerige tentakels
boven onze stad, staat en natie uitspreidt. Aan het hoofd is een
kleine groep van bankinstellingen, algemeen aangeduid als ‘internationale bankiers’.”
John F. Hylan, 1922, 1922, Mayor of New York, in a speech

“Ik vrees dat buitenlandse bankiers met hun kronkelige
trucs de uitbundige rijkdom van Amerika volledig zal beheersen
en systematisch de corruptie gebruikt in de moderne beschaving.
Ze zullen niet aarzelen om de hele wereld te laten duiken in oorlogen en chaos.”
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Otto von Bismarck, Chancellor of Germany, after the assassination of
President Lincoln, 1863

“We moeten de mensen bezig houden met politieke tegenstellingen. Door onder andere het electoraat te delen. Zo besteedt
de bevolking volledig hun energie aan het worstelen onderling en
op vragen storten die voor ons geen enkel belang hebben. Laten
we gebruik maken van de rechtbanken en door tussenkomst van
de wet, zullen de gewone mensen hun huizen verliezen en zullen
ze gemakkelijk te controleren en te besturen zijn. Zij zullen de
sterke hand van de regering niet kunnen weerstaan daar ze ernstig
verzwakt zijn. De controle van de leiders over de financiering.”
United States Bankers magazine, 1892

“De Depressie van 1929 was niet toevallig. Het was een
zorgvuldig gecombineerd voorkomen. De internationale bankiers
wilden hier een toestand van wanhoop brengen, zodat zij zouden
kunnen ontpoppen als de heersers van ons allen.”
Congressman Louis McFadden, Chairman of the House Banking and
Currency Committee

“Het instrument van controle van de economie door de
rijken is de schuld op basis van het monetaire systeem geweest,
waarbij krediet wordt behandeld als het monopolie van de particuliere financiële belangen die op zijn beurt overheden controleren,
inlichtingendiensten en militaire instellingen. Politici worden gekocht en verkocht, verkozen of ontslagen of zelfs vermoord voor
dit doel. Het wereldwijde monetaire systeem wordt streng gecon- De MATRIX Deel 1
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troleerd en aan de bovenkant gecoördineerd door de leiders van
de centrale banken die werken voor de rijkste mensen ter wereld.”
Andrew Gavin Marshall , Global Research

“World War I creëerde astronomische schulden in de
landen die deelnamen. Deze schulden werden gecreëerd door de
internationale bankiers die de hele show organiseerden en insinueerden van begin tot eind.”
“In de herfst van 1929 werd het tijd voor de internationale bankiers om op de ‘knop’ te drukken die de machines van de
Tweede Wereldoorlog in gang zette. Dit nadat ze hun agenten en
vrienden hadden uitgekocht bij de kunstmatig opgeblazen beurzen. De internationale bankiers trokken de stekker eruit en het
gehele systeem werd gestuurd in wat bekend werd als de ‘Grote
Depressie.”
Des Griffin in zijn boek “Descent Into Slavery?”

“Al meer dan 150 jaar is een standaard procedure van de
Rothschilds en hun bondgenoten, om beide zijden van elk conflict
te beheersen. Je moet één zijn met je ‘vijand’.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy “

“Het Huis van Rothschild maakte zijn geld in de grote
‘crashes’ van de geschiedenis en de grote oorlogen van de geschiedenis. Juist wanneer anderen hun geld verloren.”
EC Knuth in zijn boek “The Empire of the ‘City’: The Secret History of
British Financial Power”
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“De verdeling van de Verenigde Staten in federaties van
gelijke kracht (De Noord en Zuid) was lang vóór de Burgeroorlog
besloten. De bankiers waren bang dat de Verenigde Staten hun
financiële overheersing over de wereld zou verstoren. De stem
van de Rothschilds heerste overduidelijk.”
Duitse kanselier Otto von Bismarck

“John D. Rockefeller was een machiavellistische die
pochte dat hij concurrentie haatte. Telkens als hij kon, gebruikte
Rockefeller de overheid om zijn eigen belangen te behartigen en zo
zijn concurrenten te verhinderen enige zaken te doen. ‘Monopoly
kapitalisme’ is onmogelijk, tenzij je een regering met de macht
wurgt samen met zijn concurrenten.”
“De eenvoudigste manier om concurrenten te controleren
of hen van de markt te elimineren, is om de macht van de overheid
te gebruiken om hen uit te sluiten van de markt. Wil je handel,
banken, transport en de natuurlijke hulpbronnen controleren op
nationaal niveau, moet je de federale overheid controleren. Als
je en je kliek wereldwijd monopolies vast wilt pinnen, moet je
wereldregering controleren.”
Gary Allen in zijn boek “The Rockefeller File”

“Krachtige particuliere gezinnen beslissen wie de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en zelfs de
Europese Centrale Bank controleert. Geld is in hun handen, om
te vernietigen of te creëren. Hun doel is de ultieme controle over
het toekomstige leven op deze planeet te bezitten. Een supernatie
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waarvan vroegere dictators en despoten alleen maar van droomden.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door het
systeem van het krediet. Ons systeem van krediet is geconcentreerd
en in de handen van een paar mensen.”
President Woodrow Wilson

“De aandeelhouders van de banken die de voorraad van
de ‘Federal Reserve Bank van New York’ beheren, zijn zelf de
mensen die ons het politieke en economische lot hebben ingestuurd sinds 1914. Zij zijn de Rothschilds van Europa, Lazard
Freres, Israël Sieff, Kuhn Loeb Company, Warburg Company,
Lehman Brothers, Goldman Sachs, de familie Rockefeller, en de
JP Morgan belangen.”
Eustace Mullins in zijn boek “The secrets of the Federal Reserve”

“Een enorme tak van het internationale bankwezen en
aanverwante financiële verrichtingen zijn uitsluitend gemaakt om
crimineel geld te beheren.
‘De Brits-Nederlandse bankbedrijf’ oefent controle op
illegale drugs en de daarmee samenhangende handel. ‘Bankbedrijf De Brits-Nederlandse’ heeft de alleenheerschappij over de
volgende kwalificaties:
- Zij hebben de drugshandel voor een eeuw en een half
lopen.
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- Ze domineren de bankcentra afgesloten voor
wetshandhavingsinstanties.
- Bijna al deze ‘offshore’ ongereguleerde bankcentra
staan onder de directe politieke controle van de Britten
en Nederlanders monarchieën en hun bondgenoten.
- Ze domineren alle banken in het verkeer van de
verdovende middelen. De Hong Kong en Shanghai Ban,
opgericht in 1864 om de drugshandel te financieren,
is een goed voorbeeld.
- Zij controleren de wereldhandel in goud en diamanten,
een noodzakelijk aspect van ‘harde grondstoffen’ in
ruil voor drugs.
Zij controleren namelijk de volledige waaier van verbindingen met de georganiseerde misdaad, de pro / drugswetgevende
lobby in de VS, en alle andere elementen van de distributie, bescherming en juridische ondersteuning.”
www.bibliotecapleyades.net “How the Drug Empire Works”

6-26 Amerikaanse agenten van “De Global
Oligarchie”
6-26a Henry Kissinger / George Soros / Zbigniew Brzezinski
/ George HW Bush
“Mensen, overheden en economieën van alle landen
moeten aan de behoeften voldoen van multinationale banken en
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bedrijven.”
Zbigniew Brzezinski in zijn boek “Between Two Ages: America’s Role
in the Technetronic Era”

“George Soros is slechts het zichtbare gezicht van een uitgebreid netwerk van private financiële belangen, bestuurd door de
belangrijkste aristocratische en koninklijke families van Europa.”
William Engdahl, Executive Intelligence Review, 1997

“Hoewel Henry Kissinger historisch een nauwe bondgenoot van de meest rabiate facties in Israël en binnen de zionistische
vestiging in de Verenigde Staten is geweest, heeft hij zijn carrière
grotendeels te danken aan de primaire trouw aan de Britse Kroon
en hun intelligentie en financiële tentakels.”
Uit het boek “DOPE, INC., the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“Vandaag zouden de Amerikanen woedend zijn als VN
troepen Los Angeles binnen zouden vallen om de orde te herstellen. Maar morgen zullen ze dankbaar zijn. Dit geldt vooral als ze
te horen krijgen dat er een dreiging van buitenaf was of dat ons
menselijk bestaan bedreigd werd. Het is dan zo, dat alle mensen
van de wereld zullen smeken aan de wereldleiders om hen te
bevrijden van dit kwaad.”
Henry Kissinger at the 1992 Bilderberg Group meeting

“George HW Bush werkt voor de Bin Laden familie bedrijf
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in ‘Saoedi-Arabië door de Carlyle Group’, wat een internationaal
adviesbureau is.”
Gore Vidal in zijn boek “Dreaming War”

“Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar
concept.”
Zbigniew Brzezinski in zijn boek “Between Two Ages: America’s Role
in the Technetronic Era”

“George HW Bush ontdekte een manier om terug te gaan
in de tijd. Je neemt een modern, geïndustrialiseerd land met een
moderne infrastructuur (Irak) en gooit er 88.500 ton explosieve
op en je neemt dat gebombardeerd land terug in de pre-geïndustrialiseerde tijd.”
David Model in zijn boek “Lying for Empire”

“Als je de olie controleert, beheers je de hele natie. Als je
het voedsel controleert, heb je controle over de mensen. Als je het
geld controleert, controleer je de gehele wereld.”
Henry Kissinger

“In november 1990, onder druk van de regering Bush, werd
opzettelijk via het Amerikaanse Congres de Foreign Operations
Kredieten Act een explosieve nieuwe reeks Balkanoorlogen ontstoken. Gebruikmakend van groepen zoals; de Soros Foundation
en NED (National Endowment for Democray),vaak extreme
nationalistische of voormalige fascistische organisaties die de
verbrokkeling van Joegoslavië garanderen, steunden Washington
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financieel. Het podium was een gruwelijke reeks regionale etnische
oorlogen die tien jaar zouden duren en resulteerden in de dood
van meer dan 200.000 mensen.”
William Engdahl in zijn boek “A Century of War: Anglo-American Oil
Politics and the New World Order”

“Vandaag de dag zijn er twee belangrijke facties (groeperingen) binnen de westerse politieke macht, internationaal gevestigd. Zij werken samen en delen brede elitair doelen. Hun doel is
het controleren van de wereldwijde economie en bevolkingsgroei.
- De eerste factie wordt het best omschreven als de
‘Rockefeller Faction’.
- De tweede factie zou kunnen worden genoemd de ‘soft
power Faction’.
Anderen in de cirkel zijn onder andere miljardair speculant George Soros, delen van de Britse Koninklijke familie en
vertgenwoordigers van het Europese ‘oud geld’.”
“Global Warming Hoax” een artikel van F. William Engdahl

“Henry Kissinger is ervan overtuigd dat door het beheersen van voedsel de mensen te controleren zijn en door het beheersen van energie, met name olie, kan men naties en hun financiële
systemen controleren. Door het plaatsen van voedsel en olie onder
internationale controle, samen met ‘s werelds monetaire systeem,
is Kissinger ervan overtuigd een wereldregering te kunnen creëren
werkelijkheid kan worden.”
Washington columnist Paul Scott, 1976
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“George Soros is niet alleen een van ‘s werelds toonaangevende megaspeculanten; zijn hele leven heeft hij gediend als
een ‘loopjongen’ voor de Anglo Amerikaanse monetaristische
vestiging en plunderoperaties tegen het volk van Oost-Europa,
alsmede de aanvallen tegen de soevereiniteit van naties.”
“Door zijn Open Society Foundations, plaatste George
Soros zich lang vóór het communisme viel als de man die in opdracht van het Anglo Amerikaanse bancaire belangen en het IMF,
moet proberen het mechanisme voor de economische en politieke
overgang tot stand te brengen in de Oost-Europese landen.”
“Soros werd een groot voorstander van het beleid van
‘shock therapie’, die werd goedgekeurd door de Britse premier
Margaret Thatcher en haar naaste medewerker George H.W. Bush,
nadat de Berlijnse Muur was gevallen.”
Executive Intelligence Review, april 1997

“Ontvolking moet de hoogste prioriteit van de Amerikaanse buitenlandse beleid zijn ten aanzien van de derde wereld.”
Henry Kissinger

“Global ontvolking en levensmiddelen controle is het
Amerikaanse strategische beleid, gerund onder Henry Kissinger.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“De spil van de Amerikaanse tak van het drugskartel wordt
geleid door Henry Kissinger en de Anti Defamation League of
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B’nai Brith.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“De reactie van George H.W. Bush rond de Golfcrisis van
1991 was dat deze grotendeels vooraf was bepaald. Niet door een
grote flitsen van geopolitieke inzicht, maar door zijn verbinding
met de Britse oligarchie, Henry Kissinger, de Israëlische en zionistische kringen, ‘Texas oilmen’ en hun fondsenwerving, en de
Saoedi-Arabische en Koeweitse koninklijke huizen.”
Webster Griffin Tarpley and Anton Chaitkin in hun boek “George Bush:
The Unauthorized Biography”

“George Soros is deel van een cirkel, gekoppeld aan de
financiële kant van de Israëlische Mossad en aan de familie van
Jacob Lord Rothschild.”
“Begrijpelijk, Soros en de Rothschild houden liever hun
verbinding en belangen als machtige vrienden ver voor het publiek verborgen. Zo kan Soros aanspraak maken op: de City of
Londen, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Israël, en
de Amerikaanse financiële instelling.”
William Engdahl

“Henry Kissinger, samen met zijn internationale politieke
directie bekend als Kissinger Associates, is de persoon die zich op
het snijpunt van een ieder van deze netwerken werkt: de achteringang met de Sovjet-Unie, het geneesmiddel en terreurnetwerken
254

- De MATRIX van het systeem

van Italië naar Ibero Amerika en het hoogste niveau van financiën
met in begrip van zijn commissariaat bij American Express, de entiteit die een groot deel van Dope, Inc bevelsstructuur samenvoegt.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

6-27 De Global financiële centra
6-27a Wall Street
“Ik geloof dat bankinstellingen gevaarlijker zijn voor onze
vrijheden dan angstaanjagende legers.”
De Amerikaanse president Thomas Jefferson

“Er gebeurt niets op Wall Street dat niet aan de ‘Bank
of England’ wordt doorgegeven via de ‘Morgan Bank’ om zo
vervolgens acties te ondernemen via de belangrijkste geldmakelaarskantoren.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300”

“De echte waarheid van de zaak is dat een financieel
element in de grote bankcentra de regering in handen heeft sinds
de dagen van Andrew Jackson.”
Franklin D. Roosevelt

“Gedurende een periode van een paar jaar werden, rond
2007, enkele duizenden medewerkers van effectenmakelaars,
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banken, hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen,
credit rating agencies en andere financiële instellingen, obsceen
rijk. Men creëerde en speelde met stukjes papier, bekend onder
namen als derivaten, collateralized debt obligations, indexfondsen,
credit default swaps, structured investment vehicles, subprime
hypotheken, en andere exotische termen. Het resultaat was een
ernstige depressie. Honderden miljoenen levens werden ernstig
gekwetst in de Verenigde Staten en in het buitenland.”
“Geen enkele werknemer van deze bedrijven heeft voor
het spelen van dergelijke games de binnenkant van een gevangeniscel gezien.”
De film “Judgment at Nuremberg”, Wiliam Blum

“Wat de ‘Wall Street bailout’ doet is de onrustige financiële
instrumenten buiten de balans van de banken houden en ze op de
balans van de belastingplichtige bij het Amerikaanse ministerie
van Financiën plaatsen.”
Paul Craig Roberts

“Wail Street financierde de Duitse kartels in het midden
van de jaren 1920, die op hun beurt overgingen om Hitler aan de
macht te brengen.”
‘De financiering van Hitler en zijn SS straatmisdadigers
kwam deels voort uit filialen van dochterondernemingen van
Amerikaanse bedrijven. Met inbegrip die van Henry Ford in 1922.
Betalingen door IG Farben en General Electric in 1933 werden
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gevolgd door de Standard Oil of New Jersey en ITT dochteronderneming, die betalingen deden aan Heinrich Himmler tot 1944.”
“Amerikaanse multinationals, onder controle van Wall
Street, profiteerde fraai van Hitlers militaire bouwprogramma in
de jaren 1930 tot tenminste 1942.”
“Internationale bankiers, die politieke invloed in de VS
hadden, verdoezelen hun samenwerking in oorlogstijd.”
Antony C. Sutton in zijn boek “Wall Street and the Rise of Hitler”

“Scherp dalende aandelenkoersen in 1929 ruïneerden
de kleine beleggers, maar niet de ‘topinsiders’ op Wall Street.
Paul Warburg had in maart 1929 een tip gegeven dat er een crash
kwam. Voordat de crash kwam waren John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy en andere geldbaronnen al uit
de geldmarkt gestapt.”
James Perloff in zijn boek “The Shadows of Power”

6-27b Aanhaling 1
Hetzelfde zien we nu ook gebeuren anno 2014 waar het
geld geen waarde meer heeft en waar erg veel geïnvesteerd wordt
in stenen, mineralen, goud, zilver en andere metalen.
Het is alleen de kleine man die nog geld ergens in steekt.
De absoluut rijken hebben geld al lang laten varen.
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“Wall Street is eigenaar van het land. Het is niet langer
een regering van het volk, door het volk en voor het volk, maar
een regering van Wall Street, door Wall Street.”
Populist orator Mary Elizabeth Lease of Kansas, late 1800s

“Ik heb drieëndertig jaar de marine gediend, de langste tijd
van dienst als een ‘high klass muscle man’ voor ‘Big Business’
voor Wall Street en de bankiers. Kortom, ik was een ‘afperser’
voor het kapitalisme.”
General Smedley Butler, de voormalige Amerikaanse Marine Corps
Commandant, 1935

“De ‘bovenste krachten van Wall Street’ overschaduwen
de reële economie. De accumulatie van grote hoeveelheden geldelijke rijkdom door een handvol Wall Street conglomeraten en
hun bijbehorende ‘hedge funds’ wordt herbelegd in de verwerving
van onroerend vermogen. ‘Papieren Rijkdom’ wordt zo omgezet
in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van echte productieve
activa, waaronder de industrie, diensten, natuurlijke hulpbronnen
en infrastructuur.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research

“Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden
om te horen dat de banken het er alleen maar om doen om geld te
creëren. De banken controleren het beleid van de regeringen en
houden op die manier zo het van lot van de mensen in hun hand.”
Reginald McKenna, as Chairman of the Midland Bank, addressing
stockholders in 1924
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“Het is goed dat de mensen van de natie niet alles begrijpen over onze bank- en geldsysteem, want als ze dat deden geloof
ik dat er een revolutie vóór morgenochtend uit zou breken.”
Henry Ford, founder of the Ford Motor Company

“New York en Londen zijn ‘s werelds twee grootste wasserijen geworden van strafrechtelijke en drugsgeld en zijn tevens
offshore belastingparadijzen. Niet de Kaaimaneilanden, niet het
eiland Man of Jersey. Het grote witwassen is dwars door de City
of Londen en Wall Street.”
Martin Woods, bank money laundering investigator, to the Observer
newspaper in 2011

6-27c Aanhaling 2
Doch men vergist zich in wat er op de voormalige Antillen
gaande is in het witwassen van miljarden. Er zijn, naar verluidt,
lijnen via een koninklijkhuis en rijke Nederlanders die aantonen
dat de eilanden in de top staan van witwassen. Wat weer te zien en
af te leiden is aan de rijke Nederlanders en de ‘bekende’ mensen
en zogenaamde ‘grote zakenmensen’ die hier hun graantje mee
pikken via evenementen en vreemde zaken. Dat op eilanden die
bij elkaar nog geen 250.000 man bestrijken! Vreemde stichtingen,
vreemde papieren bedrijven zijn hier gevestigd. Meer gaat men
hier nog over lezen.
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“De banken zijn de meest krachtige ‘lobby’ op Capitol
Hill. Ze bezitten, eerlijk gezegd, de plaats.”
Amerikaanse senator Dick Durbin

6-28 City of London / The City /
The Square Mile
6-28a Citaten
“De City of London is het financiële en commerciële hart
van Groot-Brittannië. Het wordt vaak aangeduid als ‘The City’ of
‘The Square Mile’ en is in het hart van de financiële markten van
de wereld. De City of London maakt geen deel uit van Engeland,
maar is een soevereine financiële staat. De gemeente voor de stad
is de ‘City of London Corporation’. De kern van deze stad is het
historische deel van Londen. Vandaag de dag is deze het zakelijke
en het financiële centrum van Europa. Dit gebied bevat meer dan
255 buitenlandse banken, meer dan enig ander financieel centrum.
Het wordt erkend als de rijkste vierkante mijl in de wereld.”
“The City of London” van www.justlondon.org

“In 1694 privatiseerde Koning Willem III, van het Huis
van Oranje, de Bank of England, gevestigd in de ‘City of London’.
Zij controleerden het geld van Engeland en sluisden dat naar een
elite groep van internationale bankiers. Net zoals Vaticaanstad,
is City of London (niet te verwarren met Greater London) een
particuliere onderneming die onder een eigen vlag met een eigen
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grondwet en vrij is van juridische verplichtingen die de rest van het
land regeren. Deze actie maakte de weg vrij om een privé kartel
van internationale bankiers te beginnen en een plan uit te voeren
van ‘mondiale governance’.”
“How the City of London Controls World Power” een artikel werpt uit
thedailybell.com

“In 1991 hebben de bestuurders van ‘Bank of England’
besloten explicieter uit te werken wat de bank voor staat. Ze kwamen met drie hoofddoelen. Twee doelstellingen kwamen van de
gebruikelijke centrale bankiers: Om de munt te beschermen en
om het financiële systeem stabiel te houden. Het derde hoofddoel
was: om de doeltreffendheid van de financiële diensten van het
Verenigd Koninkrijk te waarborgen en het bevorderen van een
financieel systeem dat de internationale concurrentiepositie van de
City of Londen en andere Britse financiële centra versterkt. Met
andere woorden; de bescherming en bevordering van de stad als
een offshore centrum.”
Nicholas Shaxson in zijn boek “Treasure Islands: Tax Havens and the
Men Who Stole the World”

“Engeland is een financiële oligarchie die wordt beheerd
door de Kroon, die verwijst naar de ‘City of London’ niet naar
de Koningin. De ‘City of London’ wordt beheerd door de ‘Bank
of England’, wat een private onderneming is. De vierkante mijl
grote stad is een soevereine staat gelegen in het hart van ‘Groot
Londen’.”
Henry Makow, 2004
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“Wanneer mensen horen van ‘The Crown’ denken ze automatisch aan die van de koning of koningin van England. Als ze
horen van ‘Londen’ of ‘The City’ denken ze onmiddellijk aan de
hoofdstad van Engeland, waarin de vorst haar officiële residentie
heeft. ‘London’ of ‘The City’ is in werkelijkheid een particulier
bedrijf, een Soevereine Staat, die 677 hectare bestrijkt en midden
in het hart van het gebied ligt van 610 vierkante mijl genaamd
‘Greater London’. De ‘Kroon’ is een commissie van twaalf tot
veertien mannen die de onafhankelijke soevereine staat, bekend
als ‘Londen’ of ‘The City’regelen. ‘The City’ is geen onderdeel
van Engeland. Het is niet onderworpen aan de heerschappij van het
Britse parlement. Net als het Vaticaan in Rome, is het een aparte
onafhankelijke staat. Het is een Vaticaan van de commerciële wereld. ‘The City’, die vaak zo wordt genoemd is ‘de rijkste vierkante
mijl op aarde’ en wordt geregeerd door een burgemeester. Hier zijn
de grootste financiële en commerciële instellingen gegroepeerd:
Rijke banken, gedomineerd door de particuliere Rothschild en
gecontroleerd door de Bank van Engeland.”
Des Griffin in zijn boek “Descent Into Slavery?”

“Margaret Thatcher is de uitvindster van het idee, dat de
‘City of London’ het middelpunt van financiële dealers voor oligarchen en olie mensen uit de hele wereld zou worden.”
Nicholas Shaxson in zijn boek “Treasure Islands: Tax Havens and the
Men Who Stole the World”

“De binnenstad van Londen bestaat uit een particulier
bedrijf wat op z’n eigen staat. Gelegen in het midden van Groot
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Londen. Het werd in 1694 een soevereine staat toen koning Willem III van Oranje het privatiseerde en over droeg aan de Bank
of England en hun bankiers. Vandaag de dag is de City State of
London de financiële kracht van de wereld. Het is het centrum
en de rijkste vierkante mijl op aarde. Het herbergt de door Rothschild gecontroleerde Bank of England, Lloyds of London, de
London Stock Exchange, alle Britse banken, de bijkantoren van
385 buitenlandse banken en 70 Amerikaanse banken. Het heeft
zijn eigen rechtbank, eigen wetten, een eigen vlag en een eigen
politiemacht. Het is geen onderdeel van het grotere Londen van
Engeland. Het ‘Britse Gemenebest’ betaalt geen belastingen. De
staat ‘London’ huist Fleet Street kranten en heeft monopolies in
de pers. Het is ook het hoofdkwartier voor de ‘Vrijmetselarij’ en is
het hoofdkantoor voor de wereldwijde geldkartel bekend staande
als ‘The Crown’.”
“In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ‘The Crown’
is niet de koninklijke familie of de ‘Britse monarch’. ‘The Crown’
is het private bedrijfsnetwerk ‘City State of London’. Het heeft
een raad van 12 leden, die regeren de corporatie onder een burgemeester. De Heer burgemeester en zijn 12 leden tellende raad
fungeren als proxy of vertegenwoordigers voor de 13 ‘s werelds
rijkste en machtigste bankfamilies, waaronder de familie Rothschild, de familie Warburg, de familie Oppenheimer en de familie Schiff. Deze families en hun nakomelingen leiden de ‘Crown
Corporation of London’. ‘The Crown Corporation’ heeft de titel
naar wereldwijde Kroongrond in Crown koloniën zoals Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland. Het Britse parlement en de Britse
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premier dienen als een publiek front voor de verborgen kracht van
deze uitgesproken kroonfamilies.”
The Hidden Empire, http://lightworkersxm.wordpress.com, 4 augustus
2012

6-29 De centrale banken
6-29a Citaten
“Staten, vooral de grote zoals de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië, worden gecontroleerd door het internationale
centrale bankstelsel, ze werken via geheime afspraken bij de ‘Bank
voor Internationale Betalingen’ (BIB). Die werken via de nationale centrale banken (zoals als de Bank of England en de Federal
Reserve). Hetzelfde internationale bancaire kartel dat vandaag de
Verenigde Staten controleert, controleerde eerder Groot-Brittannië
en hield het staande als de internationale hegemonie. Toen de orde
van de Britten vervaagde, werd deze vervangen door de Verenigde
Staten en liepen de wereldeconomie en de VS parallel. Zij beheren
dezelfde belangen gediend door het internationale bancaire kartel.
Ze zijn gewoon hulpmiddelen.”
Andrew Gavin Marshall

“Krachtige particuliere gezinnen beslissen wie de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en zelfs de
Europese Centrale Bank controleert. Geld in hun handen wordt
vernietigd of gecreëerd. Hun doel is een ultieme controle over
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het toekomstige leven op deze planeet. Dat was een droom van
vroegere dictators en wordt verwezenlijkt door de huidige macht.”
F. William Engdahl.

“Centrale banken gebruiken en promoten oorlogen voor
hun eigen winst. Te beginnen met de Rothschilds betrokkenheid
bij de Napoleontische oorlogen en dat duurt voort tot op de dag
van vandaag.”
G. Edward Griffin in zijn boek “The Creature from Jekyll Island”

“De eerste stap bij het vestigen van een centrale bank in
een land is om het land op een schandalige grote leningen te zetten
en zo onder de controle van de Rothschilds. Indien het land niet
akkoord gaat om de lening te accepteren, zal de leider van dit bijzondere land worden vermoord en door een Rothschild uitgelijnd
leider zal in positie worden gebracht. Als de moord niet werkt,
zal het land worden binnengevallen en wordt er een centrale bank
opgericht onder de naam van het terrorisme.”
www.godlikeproductions.com, 10/23/11

“De meest vitale en sterke kracht binnen de kapitalistische mondiale politieke economie is het centrale banksysteem.
Het centrale banksysteem is ook de bron van de grootste rijkdom
en macht. In wezen beheren zij het kapitalisme, ze beheersen de
kredieten en schuld van zowel de overheid als industrie.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research.
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“Private uitgifte van geld van een land heeft enorme aandacht gekregen van de centrale bankiers. Hun macht is zo groot
dat zelfs democratisch gekozen regeringen ondergeschikt zijn
aan hen en niet de controle hebben over de economie. Het zijn
de almachtige bankiers, die het geld creëren, de rente bepalen, en
beslissen wie leningen krijgt en wie niet.”
Gabriel Donohoe.

“Centrale banken beheersen het monetaire systeem van
de wereld en bepalen wanneer conjunctuurcycli eenvoudig gaat
veranderen door het verhogen of verlagen van de geldhoeveelheid
in het bankwezen.”
Joan Veon in een artikel “Who Runs The World And Controls The Value
Of Assets?”

“Uiteindelijk zijn het de internationale bankiers die
zowel de privé bedrijven als de centrale banken in de verschillende Europese landen beheren. De Bank of England, Bank van
Frankrijk en Bank van Duitsland waren geen eigendommen van
hun regeringen, zoals bijna iedereen dacht dat dat was. Maar de
particuliere monopolies, toegekende door staatshoofden, waren
meestal in ruil voor leningen.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“Benjamin Strong, gouverneur van de Federal Reserve
Bank van New York, en Montagu Norman gouverneur van de Bank
of England, die nauw samenwerkten gedurende de jaren 1920,
besloten om de financiële macht van Groot-Brittannië en de Ver266
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enigde Staten te gebruiken en hen te dwingen om alle belangrijke
landen van de wereld te verplichten de gouden standaard om hen te
bedienen, door de centrale banken vrij te stellen van alle politieke
controle, met alle vraagstukken van internationale financiën door
overeenkomsten die door die centrale banken werden verrekend
zonder inmenging van overheden. Deze mannen werkten niet
voor de overheden en naties die zij zeiden te vertegenwoordigen,
maar waren de technici en agenten van de dominante ‘investment
bankers’ van hun eigen land, die hen hadden opgewerkt en prima
in staat waren hen naar beneden te gooien.”
Andrew Gavin Marshall in zijn boek “Global Power and Global Government”

“De Rothschilds hebben een meerderheidsbelang in bijna
alle centrale banken in de wereld.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

6-30 Bank voor Internationale Betalingen
6-30a (BIB) - Bazel, Zwitserland
“De BIS ‘Bank of International Settlements’ werd opgericht om de achteruitgang van Londen als financieel centrum van
de wereld, tegen te gaan. Dat door middel van een mechanisme
te creëren waardoor er een wereld met drie voornaamste financi-
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ële centra, in Londen, New York en Parijs, door konden gaan als
zijnde één.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”

“BIS ‘Bank of International Settlements’ is de meest krachtige bank ter wereld. BIS is eigendom van de Federal Reserve, de
Bank of England, de Bank of Italy, Bank of Canada, de Zwitserse
Nationale Bank, Nederlandsche Bank, Bundesbanke en Bank of
Frankrijk. BIS aandelenpakket is tenminste 10 % van de monetaire
reserves van tenminste 80% van de wereld centrale banken en het
IMF en andere multilaterale instellingen. Het dient als financieel
agent voor internationale overeenkomsten, verzamelt informatie
over de wereldeconomie en dient als ‘lender of last resort’, om zo
wereldwijde financiële ineenstorting te voorkomen.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“De ‘Bank of International Settlements’ (BIS) is waar alle
centrale banken in de wereld bijeen komen voor het analyseren van
de wereldeconomie en bepalen welke gedragslijn aangenomen zal
worden om meer geld in hun zakken te laten belanden. Om zo de
hoeveelheid geld te controleren die in omloop is en hoeveel rente
ze aan overheden en banken in rekening brengen voor het lenen
bij hen. Als je begrijpt dat de BIS de touwtjes van ‘s werelds monetaire systeem in handen heeft, begrijp je dat ze de mogelijkheid
hebben om een financiële boom of bankroet gaan in een land te
creëren. Als dat land niet doet wat de geldschieters willen, dan is
alles wat ze moeten doen hun geld verkopen.”
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Joan Veon in een artikel “The Bank for International Settlements Calls
for Global Currency”.

“Bank voor Internationale Betalingen’ (BIB) maakte deel
uit van een plan om een wereldsysteem van financiële controle te
creëren die in particuliere handen staat om zo het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld in zijn geheel te
domineren. Deze wordt geregeld op een fenomenale wijze door de
centrale banken van de wereld. Die handelen in onderling overleg
door geheime overeenkomsten.”
Carroll Quigley, historicus en Georgetown University professor, in zijn
boek “Tragedy and Hope”.

“BIS regelgeving dient enkel het doel van versterking van
het internationale ‘private banking systeem’, zelfs met gevaar voor
de nationale economieën. Het IMF en de internationale banken
worden geregulereerd door de BIB zijn team. De internationale
banken lenen roekeloos bij opkomende economieën aan debiteuren
door het maken van een crisis schuld in vreemde valuta. Het IMF
komt als drager van monetair virus in de naam van een gezond
monetair beleid. Dan is het de internationale banken die als gierinvesteerders komen, zogenaamd financiële redding te verwerven.
Door de BIB wordt geacht, dat het kapitaal van nationale banken
ontoereikend en insolvent is.”
Econoom Henry CK Lui
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6-31 Bank of England
6-31a London, England
“In 1694 heeft Koning Willem III van het ‘Huis van
Oranje’ de ‘Bank of England’ geprivatiseerd en de ‘City of London’ gevestigd. Hij overhandigde de controle van het geld van
Engeland naar een elite groep van internationale bankiers. Deze
actie maakte de weg vrij voor een privé kartel van internationale
bankiers om te beginnen en voor een plan voor de uitvoering van
mondiale governance.”
“How the City of London Controls World Power” een artikel uit thedailybell.com

“De familie Rothschild en hun agenten besturen de wereldeconomie via de Bank of England, NM Rothschild & Sons en
hun web van particuliere banken in alle grote landen. Als er een
economische crash optreedt, is het zeker besteld door de ‘stad’
of over de vijver door hun medewerkers bij de Federal Reserve
en Wall Street.”
“Bank of England, City of London and The Queen”

“De Bank of England is in feite een soevereine wereldmacht. Deze particuliere instelling is niet onderworpen aan
regelgeving of wordt in het minst gecontroleerd door het Britse
parlement. Deze particuliere en ongecontroleerde instelling functioneert als de grote handwiel van de kredietwereld. Het uitzetten
of inkrimpen van krediet kan worden gedaan en is onderworpen
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aan de opdracht van de stad. De stad wordt gedomineerd door het
fortuin van het Huis van Rothschild en het beleid eveneens door
het Huis van Rothschild.”
EC Knuth in zijn boek “The Empire of the “City”: The Secret History of
British Financial Power

“Centrale banken zijn een integraal onderdeel van een
modern fiat geldsysteem. De macht en invloed geïnvesteerd in
deze rol is zodanig dat de centrale banken en nog belangrijker, zij
die hen controleren, een enorme impact hebben op de menselijke
aangelegenheden. De evolutie van het bancaire systeem is vanaf
de vroegste tijden betrokken. Niet alleen empirische, toevallige
wijzigingen, maar ook van een geheime, gezamenlijk plan om een
financieel systeem van uiterst corrupte en vergankelijke capaciteit
te creëren. Het was pas in de 18e eeuw dat het geheim plan in een
perfecte vorm werd gebracht door de oprichting van de bank dynastieën, met name de Rothschilds en de perfectionering van een
voertuig van de transmissie. Centrale banken werden het model
voor deze perfecte. Voortrekker is de Bank of England”.
“Bank of England” van www.overlordsofchaos.com/

6-32 Federal Reserve.
6-32a Washington, DC
“Deze acht particuliere banken die de meeste aandelen
bezitten van de Federal Reserve.
- De MATRIX Deel 1
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In wezen bezitten ze de FED.
1.
Rothschild Bank of London
2.
Warburg Bank van Hamburg
3.
Rothschild Bank in Berlijn
4.
Lehman Brothers van New York
5.
Lazard Brothers van Parijs
6.
Kuhn Loeb Bank of New York
7.
Israël Mozes Seif banken van Italië
8.
Goldman, Sachs New York
9.
Warburg Bank van Amsterdam
10 .
Chase Manhattan Bank of New York
Acht families, waarvan er slechts vier wonen in de VS,
zijn voor 80 % eigenaar van de ‘New York Federal Reserve Bank’.
Veruit de meest krachtige FED tak zijn de Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans en Kuhn Loebs van New York, De Rothschilds
van Parijs en Londen, de Lazards van Parijs, en de Israël Mozes
Seifs van Rome”.
JW McCallister, een olieindustrie insider met House of Saud verbindingen schrijft (in The Grim Reaper) over informatie die hij verkregen heeft
uit Saoedi bankiers - van Dean Henderson ‘s boek “Big Oil & Their
Bankiers in the Perzische Golf”.

“De ‘Federal Reserve’ wordt ook wel de ‘FED’ genoemd,
maar men verwart het ook wel met de Amerikaanse regering. De
FED is eigenlijk een private onderneming, zelfs zo privé dat zijn
voorraad zowaar niet op de beurs wordt verhandeld. De overheid
is geen eigenaar. Het is eigendom van een consortium van parti272
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culiere banken, waarvan de grootste zijn Citibank en JP Morgan
Chase Company. Deze twee megabanken zijn de financiële pijlers
van de rijken, gebouwd door JP Morgan en John D. Rockefeller,
en de ‘Robber Barons’ die de ‘Federal Reserve Act’ in 1913 orkestreerde.”
Ellen Hodgson Brown in haar boek “Web of Debt”

“Sommige mensen denken dat de ‘Federal Reserve’ banken Amerikaanse overheidsinstellingen zijn. Het zijn geen overheidsinstellingen. Het zijn private krediet monopolies die azen op
de inwoners van de Verenigde Staten ten behoeve van zichzelf en
hun buitenlandse klanten. De ‘Federal Reserve’ banken zijn de
agenten van de buitenlandse centrale banken.”
Louis McFadden, voorzitter van het Huis voor het Bank- en Currency
Committee, sprak in de Tweede Kamer hierover. 10 juni 1932

“De ‘Federal Reserve’ banken creëren geld uit het niets
om staatsobligaties te kopen uit de ‘Verenigde Staten Treasury’,
het lenen van geld in omloop te brengen tegen rente, via de boekhouding. Van waar komt de ‘Federal Reserve System’ aan het geld
waarmee bank reserves maken? Het is geen geld, zij creëren niet.
Als de ‘Federal Reserve’ een cheque schrijft, dan pas creëren ze
geld. De ‘Federal Reserve’ is een totaal zelfverdienende machine.”
Congreslid Wright Patman House Banking and Currency Committee,
1964
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“Met de oprichting van de ‘Federal Reserve’ op 1913 werd
er gezorgd dat de Verenigde Staten schatplichtig aan en eigendom
van de internationale bancaire belangen zou worden. Dus handelen
in hun eigen belang. De FED financierde de Amerikaanse rol in de
Eerste Wereldoorlog. Het krediet werd voor speculaties gebruikt
wat een voorwaarde was. Dat leidde tot de ‘Grote Depressie’
en de enorme consolidatie van de belangen die ook de eigenaar
zijn van de ‘Federal Reserve System’. Vervolgens financierde de
Amerikanen de start van de Wereldoorlog II.”
Carroll Quigley in zijn boek “Tragedy and Hope”

“De aandeelhouders van de banken, die de voorraad van
de ‘Federal Reserve Bank’ van New York beheren, zijn dezelfde
mensen die onze politieke en economische lot besturen sinds 1914.
Zij zijn de Rothschilds van Europa, Lazard Freres, Israël Sieff,
Kuhn Loeb Company, Warburg Company, Lehman Brothers, Goldman Sachs, de familie Rockefeller en de JP Morgan belangen.”
Eustace Mullins in zijn boek “The Secrets of the Federal Reserve”

“Als de federale overheid meer geld nodig heeft, heeft de
‘Federal Reserve’ niet alleen te maken met het afdrukken van geld
zoals de overheidsinstelling het doet voorkomen. Nee, de ‘Federal
Reserve’ creëert een lening en deponeert de rente op regering.”
US State Senator Jack Metcalf (R - WA)

“De ‘Federal Reserve’ controleert onze geldhoeveelheid
en de rente, en daarmee manipuleert hij de hele economie door
het creëren van; inflatie of deflatie, recessie of explosie, en het
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leiden van de beurs omhoog of omlaag. Tussen 1923 en 1929,
breidde de ‘Federal Reserve’ de geldhoeveelheid uit met tweeënzestig procent. Veel van dit nieuwe geld werd gebruikt voor
duizelingwekkende hoge bod op de beurs. In 1929 draaide de
‘Federal Reserve Board’ gemakkelijk het ontstane geldbeleid
terug en begon met het verhogen van de discontovoet. De ballon
die voortdurend was opgeblazen, bijna zeven jaren lang, stond op
het punt te exploderen.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De Amerikaanse centrale bank, de Fed of de Federal
Reserve System, is een instelling waaraan is toevertrouwd om
banken en andere financiële instellingen te reguleren. Het is deels
in handen van grote geldbank centra. Het is in een voortdurend
conflict van belangen. In feite kan men zeggen dat de FEDbanken
een eigen regering er op na houden. In goede tijden werden grote
Wall Street banken, bankholdings en andere grote geïntegreerde
financiële groepen vrijwel met rust gelaten en mogen ook bouwen aan winstgevend, riskant en wankele financiële piramides,
onder weinig toezicht. Wanneer de dingen slecht gaan, staat de
FED klaar om ze te redden met automatische kortingen, renteloze
leningen en andere regels. De totale kosten worden overgedragen
aan het grote publiek door middel van een inflatie, belasting en
een ontaard valuta.”
Professor Rodrigue Tremblay, Global Research.

“De oprichting van de ‘Federal Reserve’ in 1913 heeft
ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten schatplichtig eigendom
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van de internationale bancaire belangen zou worden, en zo dus
handelen in hun belang.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research

“The ‘Federal Reserve System’ is een particuliere centrale
bank. Terwijl de ‘Federal Reserve Board’ een overheidsorgaan
is, wordt het proces van geldschepping gecontroleerd door de
twaalf ‘Federal Reserve banken’, die particulier eigendom zijn.
De aandeelhouders van de ‘Federal Reserve banken’, met een dominante rol spelende ‘New York Federal Reserve Bank’, behoren
tot Amerika’s machtigste financiële instellingen.”
Michel Chossudovsky

“De voorzitter van de ‘Federal Reserve’ heeft een essentiële opdracht: Om de macht van de grote banken te behouden.”
F. William Engdahl

“Toen de president deze ‘Federal Reserve Act’ van 1913
tekende, werd de macht van een onzichtbare regering van het
geld bewezen. Door de ‘Monetaire Trust Investigation’ werd deze
gelegaliseerd. De nieuwe wet zal de inflatie creëren wanneer de
trusts inflatie willen. Vanaf nu, zal depressies wetenschappelijk
worden gecreëerd.”
Congreslid Charles A. Lindbergh, Sr, 1912

“De ‘Federal Reserve’ beheerst ons monetair beleid door
het veranderen van aanbod van dollars in omloop. Ze hebben invloed op de rente, hypotheek betalingen, of de financiële markten
276

- De MATRIX van het systeem

piek of instorten, en eigenlijk als onze economie groeit of struikelt.
Maar de FED is slechts ten dele een instelling van de overheid. De
aandeelhouders in een dozijn bezitten de verschillende ‘Federal
Reserve banken’ in verschillende regio’s in het land en zijn grote
particuliere banken.”
“De ‘Federal Reserve’ werd opgericht door het Congres
in 1913, na een financiële paniek die leidde naar een geheime
bijeenkomst op bankier JP Morgan’s privé resort voor de kust van
Georgië op een plaats genaamd Jekyll Island. Wat daar ontstond
was een kartel overeenkomst met vijf doelstellingen: stoppen met
de toenemende concurrentie van de natie nieuwere banken, het
verkrijgen van een franchise om geld te creëren uit het niets voor
het doel van de kredietverlening, het krijgen van controle op de
reserves van alle banken zodat het meer roekeloze niet zou worden blootgesteld aan valuta afvoerleidingen en bank verloop, het
krijgen van onvermijdelijke verliezen van het kartel te verhalen
op de belastingbetaler, en het Congres overtuigen dat het doel is
om het publiek te beschermen. Het moest duidelijk worden dat de
bankiers partners van de politici worden en dat een centrale bank
de structuur van het kartel geworden is.”
Jesse Ventura in het boek “American Conspiracies”

“Voor de meeste van de twintigste eeuw heeft het ‘Federal
Reserve System’, met name de ‘Federal Reserve Bank van New
York’, die buiten de controle van het Congres niet gecontroleerd
en ongecontroleerd met de macht om geld te drukken en credit
naar believen maakt, een virtuele uitgeoefend monopolie over de
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richting van de Amerikaanse economie.”
Antony C. Sutton in zijn boek “Wall Street and the Rise of Hitler”

“Er zijn zes grote banken in de VS op dit moment, en ze
controleren het grootste deel van de voorraad van het ‘Federal
Reserve System’. De familie Rockefeller heeft grote belangen
in twee van de grote banken: JP Morgan Chase en Citigroup. De
Rothschild familie heeft een meerderheidsbelang in twee grote
banken en grote deelnemingen in de andere grote banken door de
Barclay Bank en de State Street Bank. Waarom is dat belangrijk?
Twee families beheersen de grote banken, de grote banken controleren de FED en de FED controleert de Amerikaanse economie.”
Stanley Monteith

“De ‘dirty little secret’ is dat beide huizen van het Congres
irrelevant zijn geworden in geval je het nog niet is opgevallen.
Het binnenlands beleid van Amerika wordt nu gerund door Alan
Greenspan en de ‘Federal Reserve Board’. Het Congres is een
nietszeggend orgaan. Af en toe vragen sommige senatoren of huisleden beleefd aan Greenspan om hen te bezoeken en te praten over
de economie dan gaat hij terug naar de FED en bestuurt het land.”
Robert Reich
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6-33 “Global” schaduwoverheden
6-33a Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) /
Verenigde Naties (VN) / Internationaal Monetair
Fonds (IMF)
“De vijf vetorechten en de permanente leden van de Veiligheidsraad, ‘The old boys club van 1945’, zijn de zogenaamde
overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. De vijf staten die het
VN Handvest hebben beschadigd en beschadigen. Het werk van
de VN door het toepassen van dubbele normen, en minachting
voor de wet. Dat terwijl zij in de eerste plaats de organisatie zijn
en hun belangen dienen te dienen in plaats van het mandaat.”
“Ik verwijs naar de vijf meest gevaarlijke lidstaten die samen ongeveer 85 % van militaire wapens produceren en verkopen,
waaronder kernwapens, en de zogenaamde massavernietigingswapens. Dit is de VN van de wapenhandelaars, de meest beruchte
en winstgevend bedrijf op aarde.”
“Tragisch en heel bizar is dat deze wapenhandelaren
dezelfde lidstaten zijn die het VN Handvest belasten met het
handhaven van vrede en veiligheid in de wereld!
Vertrouw je de connectie?
De onverenigbaarheid?
De verbijsterende realiteit van kernmachten en wapens
verkopers verantwoordelijk voor de vreedzame co-existentie?
Het is waanzin!”
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Denis Halliday, Global Research Public Lecture, Montreal, Canada, 1
december 2009

“De VS - NAVO vernietiging van Joegoslavië werd een
precedent voor militaire aanvallen, gehuld in de vermomming van
de democratie en de mensenrechten. Dat, tegen een soeverein land
dat het lef had om op te staan tegen de aantasting van transnationale
ondernemingen (TNC).”
Social Justice magazine, 2000

“Het is van fundamenteel belang voor de NAVO om het
primaire kanaal voor de invloed van de VS te behouden.”
Defense Planning Guidance, 1994-1999

“Met een uitgebreide internationale structuur voor uitdijende zaden van de genetische revolutie, en de rechtstreekse
financiering van de Rockefeller Foundation, waren de ‘agribusiness’ en de achterban van de genetische revolutie klaar voor de
volgende grote stap: De consolidatie van de wereldwijde controle
over de voedselvoorziening van de mensheid. Het project van het
maken van GGO gewassen. De dominante fundamentele gewassen
op de wereld agrarische markt was de oprichting van een nieuw
handhavingsysteem instelling die boven de nationale regeringen
zou staan. Die nieuwe instelling, die in 1995 haar deuren opende,
werd de Wereldhandelsorganisatie (WTO) genoemd.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”
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“De massamedia hebben zichzelf overtroffen bij het schilderen van de VN als een vredesorganisatie in plaats van een front
voor de internationale bankiers.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De Verenigde Naties is een dictatuur waar niets goeds
uitkomt, omdat ze miljoen manieren vinden om zaken te ontlopen. Binnen de Veiligheidsraad zijn er vijf landen die vetorecht
hebben. Maar zonder enige twijfel, het meest invloedrijke land
in de ‘Verenigde Naties’ is de Verenigde Staten. Het is het meest
oorlogszuchtige land in de geschiedenis van de mensheid. Er is
geen leiding die er werkelijk voor zorgt dat er vrede is.”
“Het Handvest van de ‘Verenigde Naties’ vertelt hoe je
verder kunt gaan om het te hervormen. Ze schrijven over een
algemene conferentie en hoe je goedkeuring moet hebben van de
Veiligheidsraad. Maar aan het eind, als alles gezegd is en gedaan,
als je hebt besloten welke hervormingen je maken wilt, hebben ze
een vetorecht. Dus het is een farce. Het is een fraude.”
“De hervorming van de ‘Verenigde Naties’ is achterhaald.
Het is achterhaalde patchwork. Het is de belangrijkste organisatie
in de wereld die het menselijke ras moet redden van Moeder Aarde,
maar het ware recht moet nog worden uitgevonden.”
Former UN General Assembly President Miguel d’Escoto

“Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) fungeert als
poortwachter voor de Wereldbank en de gigantische internationale
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geldcentrum banken die onder haar paraplu vallen. Het IMF dient
als rechter en jury in de Derde Wereld landen om hun economieën
te privatiseren en het opleggen van harde bezuinigingsmaatregelen
die de armsten het hardst treffen. Dat gebeurt als een land de IMF
mandaten blijft volgen om leningen te krijgen van de Wereldbank.
Als men daar niet aan voldoet wordt het land afgesneden van de
wereld en wordt hun munt gedevalueerd en de economie wordt
geteisterd door een hyperinflatie.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Perzische
Golf”

“Het beleid van genocide in Irak werd geïnitieerd en gelegitimeerd door de Verenigde Naties. Het is een leerzame indicatie
van de mate waarin de VN is uitgegroeid tot een instrument van
de westerse, en met name Anglo Amerikaanse macht.”
Nafeez Mosaddeq Ahmed uit zijn boek “Behind the War on Terror”.

“Toonaangevende naoorlogse planners uit Amerika waren
betrokken bij de 1939 ‘War & Peace Studies Project’ van de ‘Raad
New York on Foreign Relations’. Hun strategie was om een soort
informele imperium te creëren waarin Amerika zou ontstaan als de
onbetwiste hegemonie. Dat in een nieuwe wereld, om te worden
toegediend via de nieuw opgerichte Verenigde Naties.”
“De architecten van de naoorlogse Verenigde Staten
domineerden uitdrukkelijk de wereldorde, dat ervoor gekozen
moest worden om te spreken van een ‘rijk’. In plaats daarvan zou
de Verenigde Staten zijn keizerlijke macht projecteren onder het
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mom van koloniale ‘bevrijding’, ondersteund door ‘democratie’ en
‘vrije markten’. Het was een van de meest effectieve en duivelse
propaganda staatsgrepen van de moderne tijd.”
F. William Engdahl

“De VN Veiligheidsraad wordt beschouwd als een gevangene door de meeste landen van het VN lidmaatschap, waar de
‘Noord beveiligde besluiten’ van economische intimidatie misbruik maakt onder het mom van ‘vreedzame procedures’. Dat als
een verhaal wat ingeschreven wordt als een soort eigenrichting
tegen landen van het Noorden en hun eigen keuze.”
Erskine Childers, voormalig adviseur van de secretaris generaal van
de VN

“Het grootste percentage van de wereldhandel wordt
beheerst door machtige multinationals. Binnen een context en
onder de naam van ‘vrije handel’, waarop de regels van de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) zijn gebouwd is een drogreden. Het
netto resultaat is voor bepaalde sectoren van de mensheid die de
WTO zien, in het bijzonder de ontwikkelingslanden in het Zuiden,
als een ware nachtmerrie.”
United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of
Human Rights, June 2000

“Agenda 21 van de VN stelt een algemene regeling die zal
toezien, toezicht houden, en het strikt reguleren van onze planeet,
oceanen, meren, beken, rivieren, grondwater, zeebodems, eilanden,
moerassen, bossen, oerwouden, graslanden, akkers, woestijnen,
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toendra en bergen. Het heeft zelfs een hele sectie op het reguleren
en ‘beschermen’ van de atmosfeer. Zij stellen plannen voor steden,
voorsteden, dorpen en het platteland. Het voorziet een mondiale
regeling voor de gezondheidszorg, onderwijs, voeding, landbouw,
arbeid, productie en consumptie, kortom alles. Er is niets op, in,
boven of onder de aarde wat niet onder de bevoegdheid van een
deel van Agenda 21 valt”.
William Jasper in een rapport getiteld “Your Hometown & the United
Nations’ Agenda 21”, February 10, 2012

“Wat de voornemens zijn van Bilderberg groep is, is een
wereldwijde leger te vormen ter beschikking van de Verenigde
Naties, die de wereldregering heeft waaraan alle volken ondergeschikt zullen zijn.”
“Een VN leger moet in staat zijn om direct overal in de
wereld te handelen, zonder de vertraging in elk land bij het maken
van zijn eigen beslissing om deel te nemen, op basis van parochiale
overwegingen.”
Henry Kissinger at a Bilderberg meeting, Spotlight Reprint, August 1991
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6-34 “Too big to fail” banken
6-34a Citaten
“Een handvol zakenbanken oefent een enorme mate van
controle uit over de wereldeconomie. Hun activiteiten omvatten
het adviseren van de Derde Wereld schuldonderhandelingen,
diverse handelingen, fusies en scheidingen, waardoor bedrijven
op een waargenomen economische leegte te vullen door de lancering van de eerste openbare voorraad aanbod, overnemen van
alle voorraden, ondertekenen van alle bedrijfs- en staatsobligaties
uitgifte, en het duwen van de trein op de weg naar privatisering
en globalisering van de wereldeconomie.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Perzische
Golf”

“De Amerikaanse bank oligarchie bestaat uit zes megabanken: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase,
Citigroup, Bank of America en Wells Fargo. Ze hebben een activa
gelijk aan 60 procent van ons bruto nationaal product. Om dit in
perspectief te plaatsen in het midden van de jaren 1990, hadden
deze zes banken of hun voorgangers minder dan 20 procent.”
“Zes Banken Controle 60 % van het ‘Bruto Nationaal Product’. Is de VS aan de genade van een niet te stoppen oligarchie?”
James Kwak geïnterviewd door Bill Moyers
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“De les is duidelijk: als een dief miljarden of triljoenen
steelt, dan kan niemand hem iets aan doen. Als je in de drugshandel zit, handelt alleen miljarden (of honderden miljarden) in
drugsgeld, en dan zul je ermee wegkomen. Als je geen belasting
wilt betalen, moet men lid zijn van de top 0.001% van ‘s werelds
superrijken en verberg je miljarden in offshore tax free accounts.
Als je meer wilt, maak dan een wereldwijde economische crisis,
de vraag om gered te worden door de staat is een melodie van
tientallen miljarden dollars. En dan, vertel de staat om zijn bevolking te straffen via armoede om zo te betalen voor je fouten.”
“Met andere woorden, als je wilt genieten van je misdadige fantasieën, lieg en steel, maak winst uit de dood en drugs,
domineren en eisen, word koning of commandant of uitgegroeid
tot de hoogst functionerende sociaal aanvaardbare sociopaat. Je
wist altijd al dat jij het zou kunnen zijn, denk groot. Denk zoals de
bank. Seriemoordenaars, bankrovers en de drugshandelaren gaan
naar de gevangenis. Bankiers krijgen ‘bailouts’ en een onbeperkt
verzekering genaamd ‘too big to fail’.”
Jurriaan Maessen, Global Research

“40 % van elke dollar die we uitgeven aan goederen en
diensten wordt overgeheveld uit de top als bankrente. De Amerikaanse regering is in de absurde positie van die rente uitbetaald aan een private bank voor elke dollar die in omloop wordt
gebracht. De ‘Federal Reserve systeem’ heeft geprivatiseerde
macht op geld. Volgens de grondwet behoort dat tot het Congres.
Momenteel kost de rente op de staatsschuld de federale overheid
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$500.000.000.000 in 2011, en is het de snelst groeiende deel van
de federale begroting.”
Josh Mitteldorf - first Public Banking in America conference April 28-29,
Philadelphia

“Een wereldwijde financiële kliek bestuurt een frauduleuze huisvesting en een schulden zeepbel (2008). Illegaal wordt er
enorm hoeveelheden kapitaal uit de VS geschoven. Men gebruikte
‘privatisering’ als een vorm van piraterij, een voorwendsel om de
overheid activa ver genoeg onder te verplaatsen naar privé investeerders marktprijzen. Vervolgens schuiven we private schulden
terug naar de overheid, zonder kosten voor de particuliere houder.
Er was duidelijk een wereldwijde financiële staatsgreep aan de
gang.”
Catherine Austin Fitts

“In 1974 stroomde een derde van de $60.000.000.000
pool van OPEC meevaller oliedollars in de grootste Amerikaanse banken. Vanuit het Midden-Oosten $14.500.000.000 aan olie
inkomsten die binnen zijn gekomen aan de Amerikaanse kusten.
Er werd 78 % afgezet in zes mega banken: Chase Manhattan, Morgan Guaranty Trust, Citibank, Bank of America, Manufacturers
Hanover Trust en de Chemical Bank. Na een golf van fusies zijn
van de zes banken er nu nog drie: JP Morgan Chase, Citigroup
en Bank of America.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”
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6-35 Super nationale ondernemingen
6-35a Citaten
“De transnationale ondernemingen gaan onverbiddelijk
door. Steeds zonder vlag als staatlozen. Ze weven wereldwijd
een web van productie, handel, cultuur en financiërden vrijwel
zonder tegenstand. Ze bereiden zich voor om, door te investeren
en te groeien, zich te concentreren voor steeds meer welvaart in
een beperkt aantal landen. Ze werken om de coalitie, de lokale,
nationale en internationale instellingen en wetten te beïnvloeden.
En dat samen met de regeringen van hun landen met een herkomst
uit Europa, Noord-Amerika en Japan, evenals internationale
instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank,
het Internationaal Monetair Fonds en in toenemende mate de
Verenigde Naties. Ze vormen een internationaal systeem waarin
ze nog meer vrij kunnen handelen en investeren. Een wereld waar
ze steeds minder verantwoording moeten afleggen aan de culturen,
gemeenschappen en de staten waarin zij actief zijn. Winstmaximalisatie is wat we zullen gaan zien.”
Sierra Club

“Er zijn meer dan 60.000 transnationale ondernemingen in
de wereld. Meer dan vijftig van de grootste honderd economieën
ter wereld zijn bedrijven. Multinationale ondernemingen houden
negentig procent van alle technologie en product patenten wereldwijd. Multinationale ondernemingen zijn betrokken voor 70
procent van de wereldhandel.
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- De top 737 van deze supervennootschappen of
‘superentiteiten’ controleren 80 % van de
wereldeconomie.
- De top 147 superbedrijven of ‘superentiteiten’
controleren 40 % van de mondiale economie door
middel van directe en indirecte eigendom of zeggenschap.
Honderden bedrijven die de aandelen en obligaties van elkaar bezitten maken hen een gezamenlijk eigenaar. Daarom wordt
het vrijwel onmogelijk om de wortels van eigendom en controle te
traceren. Vanuit hun relatieve onbekendheid, hanteren ze enorme
controle van de nationale en mondiale economie.”
Based on a 2011 Swiss Federal Institute of Technology study of 43,000
multinational companies

“Mensen, overheden en economieën van alle landen
moeten voldoen aan de behoeften van multinationale banken en
bedrijven.”
Zbigniew Brzezinski in zijn boek “Between Two Ages: America’s Role
in the Technetronic Era”

“Er lijkt niets te verhinderen dat de transnationale ondernemingen bezit nemen van de planeet en het onderwerpen van de
mensheid, om de dictatuur van het kapitaal te zijn.”
Christian la Brie in een artilce in Le Monde Diplomatique

“De coöperatiegedomineerde economie en de transnationale ondernemingen staat hadden de macht over bijna elk aspect
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van het openbare en privéleven geconsolideerd, en onder een
formele globaliseringbeweging werden de transnationale ondernemingen over de hele planeet een verlenging van hun tentakels.”
“Voetenlikkers zoals Margaret Thatcher, Ronald Reagan,
de immer plichtsgetrouwe familie Bush, Helmut Kohl, en een
lijst van de Japanse leiders hadden ijverig het geloof behouden. Werken met de afgezaagde Internationaal Monetair Fonds
(IMF), de Wereldbank en uiteindelijk met de nieuwe motor van
de globalisering, de Wereldhandelsorganisatie, hebben zij ervoor
gezorgd dat de belangen van het kapitaal nergens werd bedreigd
door de behoeften van de wereld en om de drie miljard armen,
eten, onderdak, kleding, sanitaire voorzieningen, medische zorg
en onderwijs, te geven.”
William F. Pepper in zijn boek “An Act of State: the Execution of Martin
Luther King”

“Het uiteindelijke doel van de corporaties is om het model
van ‘for profit’ overheid in het gewone dag tot dag functioneren
van de staat te brengen. In feite, om de regering te privatiseren.”
Naomi Klein in haar boek “The Shock Doctrine “

“De meest effectieve manier om de democratie te beperken
is om de besluitvorming te brengen van de publieke arena aan
onverklaarbare instellingen; Koningen en prinsen, priesterkasten,
militaire junta’s, partij dictaturen, of moderne bedrijven.”
Noam Chomsky
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“De regeringen van de wereld zijn de herstructurering
van hun economieën en de wereldeconomie als geheel in een
corporatistische structuur. Daarom wordt dit nieuwe internationale
economische systeem gebouwd en is vertegenwoordiger van het
economische fascisme. De regeringen werken nu rechtstreeks voor
de banken, de democratie is overal in verval, en de militarisering
van de binnenlandse maatschappij in het creëren van ‘Homeland
Security staten’ is aan het versnellen.”
Andrew Gavin Marshall, Global Research

“Monsanto is er niet voor de veiligheid van ‘biotech
voedsel vouchsafe’. Onze interesse is in het verkopen van zoveel
mogelijk van deze artikelen. Waarborging van de veiligheid is de
job van FDA (Food and Drug Administration).”
Phil Angell, Monsanto’s director of corporate Communications

“De WTO (Wereldhandelsorganisatie) gehoorzaamt de
bevelen van multinationals, die onder het mom van de globalisering van de handel, in feite de wereld regeren.”
Marie- Monique Robin

“Het web van eigendom bleek een kern van 1318 bedrijven
die banden hebben met twee of meer andere ondernemingen. Deze
‘kern’ bleek ongeveer 80 % van de wereldwijde omzet te bezitten
van de hele set van 43.000 transnationale ondernemingen. Minder
dan 1 procent van de bedrijven, 147 hechte bedrijven die elkaar
bezitten, waren in staat om 40 procent van het gehele netwerk van
de wereldwijde omzet te controleren.”
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Zwitserse Federale Instituut voor Technologie melde dat onderzoekers
alle 43.060 transnationale ondernemingen (TNC’s) bestudeerden.
(New Scientist magazine, oktober 2011)

6-36 Belastingvrije funderingen
6-36a Citaten
“De organisatie van belastingvrije internationale financiers moest worden gebruikt voor educatieve, wetenschappelijke
en andere openbare doeleinden. De successierechten belandden
bij de grote privéfortuinen gedomineerd door Wall Street in belastingvrije stichtingen, en werd een belangrijke schakel in het
‘Establishment netwerk’ tussen Wall Street, de Ivy League en de
federale overheid. Men slaagde er in om de controle te verwerven
over de primaire Ivy League universiteiten, waaronder Harvard,
Yale, Columbia en Princeton.”
Carroll Quigley, historicus en Georgetown University professor, in zijn
boek “Tragedy and Hope”

“Een van de belangrijkste apparaten waarmee de rijken
belastingen ontwijken is het kanaliseren van hun fortuin in belastingvrije stichtingen. De belangrijkste fundamenten, hoewel
algemeen beschouwd als charitatieve instellingen, maken vaak
gebruik van hun toelage en hebben bevoegdheden om de belangen
van hun stichters te bevorderen.”
James Perloff in zijn boek “The Shadows of Power”
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6-36b Aanhaling
Dit is wat we zien op onze eilanden. We hebben zeer
veel stichtingen en zogenaamde goede doelen waar veel geld
in weggesluisd wordt. Denkende aan de zeer grote muziek- en
filmevenementen die er jaarlijks zijn. Maar ook de zogenaamde
goede clubjes die overal geld in steken. Praten we nog niet over
de vele goede doelen die blijkbaar meer een off shore zijn dan
een stichting. We hebben ‘simpele’ stichtingen die miljoenen op
boekjes hebben staan, beleggen enzovoorts. Maar we gaan ook dit
dieper uitzoeken. En we zien dat het een concept is wat wereldwijd
gehanteerd wordt.
“Kan iemand echt de belastingvrije stichtingen, die gebaseerd zijn op de grote Amerikaanse fortuinen en door de huidige
captains van de Amerikaanse industrie en financiën beheerd,
systematisch onderzoeken en onderschrijven welke belangen die
hebben om de pijlers van de status quo te ondermijnen. In het bijzonder de illusie dat de corporatie rijken die het meest profiteren
van het niet draaiende systeem?”
Ramparts magazine

“Moleculaire biologie en het daarmee gepaard gaande werken met genen was een Rockefeller Foundation creatie. De mensen
in en rond de Rockefeller instellingen zagen het als het ultieme
middel van sociale controle en ‘social engineering’. Eugenetica”.
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”
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“De Rockefeller Foundation, de Carnegie Corporation
of New York en de Carnegie Endowment for International Peace,
gebruiken hun enorme publieke middelen om een eenzijdige
benadering van het buitenlands beleid te financieren en het actief
bevorderen van propaganda in de regering door middel van infiltratie. De bevoegdheid om dit te doen komt uit de macht in dienst
van de grote fondsen.”
Congressman Carroll Reece, chairman of the Reece Committee - investigating tax-exempt foundations - 1953 -1955

“Het Reece Comite ging er vanuit, op 3 januari 1955 te
hebben aangetoond van het bestaan dat de mammoet belastingvrije
stichtingen zo’n macht hebben in het Witte Huis, in het Congres,
in de pers, dat ze vrij buiten het bereik van een gewone commissie
van het Congres van de Verenigde Staten vallen.”
Dan Smoot in zijn boek “The Invisible Government” 1962

“Een zeer krachtige en een complex van aaneensluitende
stichtingen en aangesloten organisaties, hebben zich door de jaren
heen ontwikkeld tot een hoge mate van controle door het uit te
oefenen op het onderwijs. Gedeelte van dit complex, en uiteindelijk verantwoordelijk zijn de Rockefeller en Carnegie groepen
van stichtingen.”
Rene Wormser in zijn boek “Foundations: Their Power and Influence”

“De ‘Carnegie Endowment’ ondersteunde de VS in de
oorlog (WW I), niet voor een patriottisch doel, maar zo dat de
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oorlog een excuus zou bieden voor Andrew Carnegie’s doel van
Brits Amerikaanse regionale regering.”
“William H Mcllhany II, commenting on the minutes of
the 1911 trustees meeting of the Carnegie Endowment for International Peace.”
From the book “Tax Exempt Foundations”, an article by William H McIlhany II, 1980

“De mensen van de Rockefeller Foundation waren doodserieus om de honger in de wereld op te lossen, door de wereldwijde
verspreiding van GGO zaden en gewassen. Ze waren er op uit om
de bevolking te beperken door de menselijke voortplanting proces
tegen te gaan.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Stichtingen zoals Ford, Rockefeller en Carnegie werden
beschouwd als de beste om de meest plausibele vorm van CIA
financiering gedekt te houden. Een CIA studie van 1966 stelde
dat deze techniek bijzonder effectief was voor democratisch gerunde verenigingen. Deze moesten hun eigen onwetende leden
verzekeren, evenals hun medewerkers en hun vijandige critici,
dat ze echt respectabele particuliere bronnen van inkomsten hadden. De CIA kon door een schijnbaar grenzeloze reeks geheime
actieprogramma’s de jeugdgroepen, vakbonden, universiteiten,
uitgeverijen en andere particuliere instellingen uit de vroege jaren
1950 zo financieren.”
Frances Stoner Saunders uit haar boek “The Cultural Cold War”
- De MATRIX Deel 1
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6-37 Genetisch gemanipuleerde eten
6-37a Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s)
“De acht GM voedingsgewassen zijn: maïs, soja, koolzaad,
katoenzaad, suikerbieten, Hawaïaanse papaya (de meeste) en een
kleine hoeveelheid van de courgette en gele pompoen GM alfalfa,
wordt ook aan vee gevoederd.”
The Non-GMO Shopping Guide (2012)

“De experimenten inzake GGO voedsel zijn niet gedaan op
alleen cavia’s. Iedereen die zegt: Oh, we weten dat dit volkomen
veilig is, zeg ik dat men ongelooflijk dom of opzettelijk liegt. De
realiteit is dat we niet weten.”
Canadese geneticus David Suzuki

“Vermindering van de bevolking en genetisch gemanipuleerde gewassen waren duidelijk onderdeel van een brede strategie.
De drastische vermindering van de wereldbevolking was in feite
een verfijnde vorm van wat het Pentagon noemde, biologische
oorlogvoering afgekondigd onder de naam van; het oplossen van
de honger in het wereldprobleem.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Doordat het niet nodig is te testen en ook niet etikettering van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, maakt het
agentschap ‘Food and Drug Administration’ (FDA) van zijn consumenten onwetende proefkonijnen voor potentieel schadelijke,
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niet gereglementeerde voedsel stoffen die men heeft gemaakt.”
Executive Director of the International Center for Technology Assessment

“Eenmaal in het milieu, kan de genetische fouten niet worden teruggeroepen of opgeruimd, maar zal worden doorgegeven
aan alle toekomstige generaties voor een onbepaalde tijd.”
Dr Michael Antoniou, senior lecturer in molecular pathology, London

“In 2004 waren meer dan 85 % van alle Amerikaanse sojabonen geplant, genetisch gemodificeerde gewassen. De meeste
waren van Monsanto. 45 % van alle Amerikaanse maïs geoogst
was GGO maïs. Maïs en sojabonen vormden het belangrijkste
diervoer in de Amerikaanse landbouw. Waardoor bijna de gehele
vleesproductie van de natie evenals de uitvoer van vlees genetisch
gemodificeerd waren via het diervoer.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“Mijn zorg is dat de vooruitgang in de wetenschap kan
leiden tot middel van massavernietigingswapens, misschien
gemakkelijker beschikbaar dan zelfs kernwapens. Genetische
manipulatie is een mogelijk gebied.”
Joseph Rotblat, British physicist who won the 1995 Nobel Prize for
battling nuclear weapons

“De problemen met GM voedsel zijn onomkeerbaar en de
werkelijke effecten kunnen alleen goed zichtbaar worden in de
toekomst. De situatie is zoals de tabaksindustrie, ze wisten ervan
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maar ze onderdrukten die informatie. Ze creëerden misleidend
bewijsmateriaal waaruit bleek dat het probleem niet zo ernstig
was. Tabak is al erg genoeg, maar genetische modificatie gaat
problematisch worden, het gaat om ons te leiden naar echte gezondheidsproblemen. Tabak zal niets zijn in vergelijking met dit.
De omvang van genetische modificatie en problemen kan leiden
naar enorme problemen.”
Dr. Arpad Pusztai, researcher and the world’s expert on lectins

“Controleer het eten en je de controleert de mensen.”
Henry Kissinger

“Onderzoek naar GGO’s is nu taboe. Je kunt er geen geld
voor vinden. We hebben alles geprobeerd om meer financiering
te vinden maar we kregen te horen dat, omdat er geen gegevens
in de wetenschappelijke literatuur blijkt te zijn dat GGO’s problemen veroorzaken, er geen reden is om hier aan te gaan werken.
Mensen willen niet antwoorden op lastige vragen. Dat is het
resultaat van wijdverbreide angst voor Monsanto en van GGO’s
in het algemeen.”
Manuela Malatesta, researcher at he University of Pavia, 2006

“Russische bioloog Alexey V. Surov en zijn collega’s
van het Instituut voor Ecologie en Evolutie van de Russische
Academie van Wetenschappen en de Nationale Vereniging voor
Veiligheid van het Gen, hebben ontdekt dat Monsanto’s genetisch
gemodificeerde (GM) soja, op 91% van de US sojaboongebieden
leidt tot problemen in groei of voortplanting. Na het voeden van
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hamsters twee jaar meer dan drie generaties lang, op de GM dieet,
en vooral de groep op de maximale soja dieet toonde verwoestende
resultaten. Door de derde generatie verloren de meeste GM soja
gevoede hamsters de mogelijkheid om nog kinderen te krijgen.”
Institute for Responsible Technology, 5 april 2011

“National Security Study Memorandum (NSSM) 200
maakte in het buitenland ontwikkelingslanden ontvolking als
een strategische prioriteit van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten de overheid. Er werd een strategie geschetst om de
vruchtbaarheid te controleren onder de rubriek ‘family planning’.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“De Bill en Melinda Gates Foundation hebben een $10
miljoen subsidie toegekend voor genetisch gemodificeerde (GM)
gewassen te ontwikkelen voor gebruik in Sub Sahara Afrika. De
subsidie is voor het John Innes Centre in Norwich, Connecticut,
die hopen de zaden maïs, tarwe en rijst te ontwikkelen.”
www.commondreams.org, 15 juli 2012

“The Rockefeller Stichting wetenschappers ontwikkelden
het idee van de moleculaire biologie van de fundamentele aanname
dat vrijwel alle menselijke problemen kunnen worden ‘opgelost’
door genetische en chemische manipulatie. De mensen in en rond
de Rockefeller instellingen zagen dat als het ultieme middel voor
sociale controle en sociale engineering eugenetica”.
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”
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“De TRIPS, handelsaspecten van de intellectuele eigendom, overeenkomsten werden ontworpen door multinationals om
de genetische hulpbronnen van de planeet te verkrijgen, vooral in
derdewereldlanden, die de grootste biodiversiteit bezitten.”
Marie- Monique Robin

“De hoop van de ‘biotech industrie’ is dat na verloop van
tijd, de markt zo overspoeld is dat je daar niets aan kunt doen.
Een gewoon soort van overgave.”
Een biotech consultant - in het boek “Seeds of Deception” door Jeffrey
M. Smith

6-38 Vaccinaties
6-38a Bill Gates / David Rockefeller
“De wereld van vandaag heeft 6,8 miljard mensen. Dat
zal oplopen tot ongeveer 9 miljard. We voeren een echt geweldig
werk op nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg, we kunnen het verlagen voor misschien wel 10 of 15
procent.”
Bill Gates at the 2010 TED conference

“De Rockefeller Foundation, John D. Rockefeller III’s
Population Council, de Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma
van de VN, Ford Foundation en anderen hebben samengewerkt
met de WHO (World Health Organization) gedurende 20 jaar aan
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het ontwikkelen van een anti vruchtbaarheid vaccin op basis van
zowel tetanus als met andere vaccins.”
F. William Engdahl

“De World Health Organization, de Wereldbank, de VNafdeling milieu, de VN Population Fund en de Bill en Melinda
Gates Foundation sluiten aan op het controleren van de mensheid,
met massale schaal vaccinatieprogramma’s en genetisch gemanipuleerd voedsel.”
Jurriaan Maessen, 2012

“Er is geen twijfel dat HIV in de Amerikaanse mannelijke
homoseksuele bevolking werd ingebracht via de ‘gay hepatitis
B vaccin experiment’ dat tussen 1978 en 1981 plaatsvond. Niet
verrassend is dat de regering geweigerd heeft om de gegevens
vrij te geven over het aantal AIDS doden die opgetreden zijn in
de grote groep homoseksuele mannen die aanvankelijk vrijwillig
zich voor het vaccin experiment meldde.”
Alan Cantwell, MD

“Fabrikanten van vaccins en thimerosal hebben nog nooit
een adequate toetsing op de veiligheid van thimerosal uitgevoerd.
De FDA heeft nooit de fabrikanten verplicht om adequate toetsing uit te voeren op thimerosal en ethylmercury betreffende de
verbindingen en de veiligheid.”
“Tegelijkertijd dat de incidentie van autisme bij aantal
kinderen op liep, bevatten de kindervaccins thimerosal. Bij zui- De MATRIX Deel 1
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gelingen werd de hoeveelheid ethylmercury drievoudig verhoogd
en blootgesteld.”
“Een groeiend aantal wetenschappers en onderzoekers
zijn van mening dat er een relatie bestaat tussen de toename van
de neurologische stoornissen, autisme en het toegenomen gebruik
van thimerosal in vaccins. Het verdient meer onderzoek.”
“De CDC heeft nagelaten een voorkeur uit te spreken voor
thimerosal vrije vaccins in 2000 en 2001 wat dus een troonsafstand
van hun verantwoordelijkheid betekende.”
“Thimerosal moet worden verwijderd uit deze vaccins.
Geen enkele hoeveelheid kwik is passend in elke kindertijd vaccin.”
Subcommittee on Human Rights and Wellness in the House’s Committee on Government Reform, May 2003

“Thimserosal gebruikt als conserveermiddel in vaccins is
waarschijnlijk gerelateerd aan de autisme epidemie. Deze epidemie had naar alle waarschijnlijkheid kunnen worden voorkomen
als de FDA niet in slaap was gevallen. Dat door het gebrek aan
gegevens over de veiligheid met betrekking tot geïnjecteerd thimerosal en de sterke stijging aan neurotoxine van het kind. Onze
volksgezondheid agentschappen handelen indicatief voor institutioneel misdrijf voor zelfbescherming en misplaatste protectionisme
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van de farmaceutische industrie.”
Subcommittee on Human Rights and Wellness in the House’s Committee on Government Reform, May 2003

“De financiële gezondheid van de sector moet nooit een
factor zijn geweest in de beslissing om thimerosal te verwijderen.
De financiële gezondheid van de producenten van vaccins moet
zeker nooit zo belangrijk zijn om de federale ambtenaren van de
gezondheidsdienst onder het welzijn van de kinderen plaatsen. De
CDC heeft een verantwoordelijkheid om de gezondheid van het
Amerikaanse publiek te beschermen. Als er enige twijfel bestond
over de neurologische effecten van ethylkwik in vaccins voor
kinderen en er aanzienlijke twijfels waren dan had de heersende
overweging moeten zijn; kinderen beschermen tegen mogelijke
schade. Doch lijkt het erop dat de bescherming van de winsten
van de industrie voorrang nam op kinderen te beschermen tegen
kwik schade.”
Subcommittee on Human Rights and Wellness in the House’s Committee on Government Reform, May 2003

“Je kon niet eens één studie laten zien dat Thimerosal
veilig is. Het is gewoon zo verdomd giftig. Mocht je Thimerosal
injecteren in een dier zal haar hersenen ziek worden. Als je het
toepast op levend weefsel, de cellen sterven. In een petrischaaltje,
de cultuur sterft. Het zou schokkend zijn als men deze ‘kult’ zou
injecteren in een zuigeling zonder schade te veroorzaken.”
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“De biologische zaak tegen Thimerosal is zo dramatisch
overweldigend. Meer dan slechts en alleen een grote dwaas of een
oneerlijk persoon met de referenties zou dit onderzoek niet begrijpen en dan zeggen dat Thimerosal niet de oorzaak van autisme is.”
Boyd Hale, MD, Professor and Chair, Department of Chemistry, University of Kentucky, 2006

6-39 Drugs / Banken / Spionnen / Wapens
6-39a Internationale drugshandel, Opium papavers
“De drugsindustrie is onder de controle van een enkele
wereldwijde netwerk.”
“Drugsgerelateerde illegale economie is het grootste bedrijf op de wereld.”
“De Britse monarchie gebruikte het grootste deel van de
Verre Oosten connectie om te voldoen aan de drugshandel.”
“Het Brits / Nederlandse bankwezen is werkzaam in edele
metalen en edelstenen handel, ontworpen rond het illegaal geld.”
“De wereld in verdovende middelen is een ‘top down’
operatie onder de directe controle van de Britse en geallieerde
monarchieën.”
www.bibliotecapleyades.net “How the Drug Empire Works”
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“Cocaïne is duidelijk het meest winstgevende artikel van
de handel in de wereld.”
Economist tijdschrift, augustus 1989

“De drugsindustrie wordt gerund als een geïntegreerd
wereld van de papaver en een nikkelzak van heroïne die wordt
verkocht op een binnenstedelijke hoek van de straat. Niet alleen
verdovende middelen is illegaal onder de controle van een enkele
wereldwijde netwerk, maar opiaten verkeer in het bijzonder is zonder twijfel de best gecontroleerde productie en distributiesysteem
van een product in de internationale handel, illegaal of legaal.”
www.bibliotecapleyades.net “How the Drug Empire Works”.

“Drugsgeld is een inherent onderdeel van de Amerikaanse
economie en de wereldeconomie. Het bedrag van de winst die
jaarlijks door de drugshandel gegenereerd is ergens om en nabij
de $700.000.000.000. Dit cijfer omvat heroïne, opium, morfine,
marihuana, cocaïne, crack en hallucinogenen.”
“De internationale drugshandel is de meest georganiseerde
toppolitieke machines in de wereld en genieten de bescherming
van elke politieke entiteit in Brittannië, VS en andere mogendheden. Die hebben grote onzichtbare winst gemaakt door middel
deze handel.”
Daniel Estulin in zijn boek “Shadow Masters”

“De wereldwijde drugshandel wordt gecontroleerd door
de Britse geheime dienst ter waarde van tenminste 500 miljard
- De MATRIX Deel 1
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dollar per jaar. Dit is meer dan de wereldwijde oliehandel. De
economieën in Groot-Brittannië en Amerika zijn volledig afhankelijk van deze drugs gelden.”
“MI-6 Are The Lords of the Global Drug Trade” een artikel van James
Casbolt

6-39b Aanhaling 1
Een economie afhankelijk van drugs kennen we ook hier
op de eilanden. Deze eilanden draaien niet op en via een paar toeristenbootjes en wat vliegtuigen. Toen onze regeringen regelmatig
plat lagen en er op verschillende momenten er geen regering was,
draaide het landje gewoon door. Dit werd gedaan door de mensen
achter de schermen. We zagen dat ook duidelijk aan de periode
Mirna Godeth van de FOL. Een vrouw die niet de post had waar
ze voor opgeleid was omdat haar broer zat vast wegens wat ongure
zaken had hij even zijn zusje op deze stoel kunnen zetten. In die
tijd was er geen politiek. Ze was onze minister president en alles
om haar heen draaide door. Dat zagen we later nog wel meer
gebeuren met onder andere heer Schotte en de vele lijnen naar de
drugs. De cocaïne wordt volgens handelaren het meeste gekocht
vanuit de politieke kamers. Maar de drugs bepalen ook de gehele
economie van het eiland. Ook dat gaan we verder uitdiepen later
in dit boek.
“De wereld offshore- banksector lijkt te draaien als een
enkele handeling onder Britse monarchie controle, dat is omdat
dezelfde groep mensen ook de opiumhandel draaien waarvan de
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opbrengst in deze banksector wordt verhandeld.”
www.bibliotecapleyades.net - How the Drug Empire Works

“Drugs is ‘big business’, gecontroleerd en beschermd door
zeer machtige mensen die daarnaast in grote bancaire instellingen
werken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, de leden van
de verschillende overheden en de belangrijkste bedrijven waarvan
de aandelen worden verhandeld op de ‘s werelds toonaangevende
beurs.”
Daniel Estulin in zijn boek “Shadow Masters”

“In de late jaren 1990 schat het Amerikaanse ministerie van
Justitie dat de opbrengst van de handel in verdovende middelen
voor het Amerikaanse banksysteem tussen de $500 en $1.000
miljard per jaar was. Als het bankwezen een vergoeding van 1 %
verdient voor het hanteren van de gelden, dan zou de winst voor
de banken van verdovende activiteit in de regio van $5 tot $10
miljard zijn.”
Dr John Coleman in zijn boek “Beyond The Conspiracy: Unmasking the
Invisible World Government The Committee of 300”

6-39c Aanhaling 2
Ook dat zien we hier bij de lokale banken! Er worden
werkelijk 10 talle miljoenen verhandeld en het geld gaat over
de schermen intern bij de banken. Er zijn geen MOT (Melding
Ongewone Transactie) meldingen en als je vraagt waarom, is het
omdat het geld bekend is en de klant groot en machtig!
- De MATRIX Deel 1

307

“Hong Kong is opgericht door de Britten als een centrum
voor de drugshandel, en blijft tot op de dag puur Britse, en puur
een centrum voor de drugshandel.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“De best beschermde instellingen van de Britse oligarchie
wassen hun zwart geld liever wit via het Caribisch gebied, Hong
Kong, en soortgelijke vestigingen, in plaats van in Londen zelf.”
www.bibliotecapleyades.net - How the Drug Empire Works

“Als de overheid echt de verachtelijke drugshandel wilde
uitroeien, konden ze wetten invoeren die fabrikanten van azijnzuuranhydride verplichten, de meest essentiële chemische stof in
de productie van heroïne, nauwgezet bij te houden waaruit blijkt
voor welk doel dat de chemische stof gekocht wordt. Maar dergelijke eenzijdige actie van de kant van een buitenstaande regering
zou de oligarchische families van Europa en de Verenigde Staten
zeer mishagen. Deze mensen verdienen honderden miljarden
dollars per jaar uit de drugshandel.”
Daniel Estulin in zijn boek “Shadow Masters”
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6-40 Drugs en de witwasbanken
6-40a Citaten
“Witwassen van geld is gewoon overal op grote schaal.
Het is endemisch in het bankwezen. Het witwassen van geld is
niet een of andere verre fantasie. Het is eigenlijk hoe je omgaat
met de winsten van afpersing, belastingontduiking, criminele
samenzwering en enorme hoeveelheden drugsgeld, hoe krijg je
dat in de witte sector.”
“We betalen enorme bedragen aan agentschappen die
worden verondersteld om het witwassen van geld tegen te houden,
het gebeurt niet.”
John le Carre, 2010

“Witwassen van geld, volgens de ramingen van het IMF
voor de jaren 1990, was tussen 590.000.000.000 en 1,5 biljoen
dollar per jaar. De opbrengst van de drugshandel wordt afgezet in
het bankwezen. Drugsgeld wordt witgewassen in de talrijke offshore banking paradijzen als onder andere; Zwitserland, Luxemburg,
de Britse Kanaaleilanden, de Kaaimaneilanden en zo’n 50 andere
locaties over de hele wereld. Het is hier dat criminele bendes
betrokken zijn bij de drugshandel en de vertegenwoordigers van
‘s werelds grootste commerciële banken met elkaar omgaan.
Vuil geld wordt gestort in deze offshore belastingparadijzen, die
worden gecontroleerd door grote westerse banken en financiële
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instellingen die een belang in het onderhouden en ondersteunen
van de drugshandel hebben.”
Michel Chossudovsky in zijn boek “America’s War on Terrorism”

“De grote internationale banken die de drugshandel
financieren, krijgen en wassen het. Ze gebruiken het geld om
faillissementen van hun failliete internationale financiële systeem
te coveren.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“Drugswinsten worden beveiligd door middel van het
vermogen van de drugskartels te wassen en de overdracht van
miljarden dollars via banksystemen. De omvang en reikwijdte
van de bankdrugskartel alliantie overtreft alle andere economische
activiteiten van de private bankingsystemen.”
James Petras

“De ‘Hong Kong en Shanghai Bank’ (HSBC) en aanverwante bedrijven financieren de opiumhandel. Hierbij worden zij
aangewezen als agenten van de Britse monarchie, door het ‘Royal
Institute of International Affairs’.”
“De wereld van illegale handel in verdovende middelen
wordt gecontroleerd door een groep mannen wiens intieme banden van eigendom, familie en politieke samenwerking 200 jaar
terug gaan.”
www.bibliotecapleyades.net “How the Drug Empire Works”
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“Narco dollars worden gekanaliseerd in ‘private banking
rekeningen’ in tal van offshore banking havens gecontroleerd
door de grote westerse banken en financiële instellingen. De
belangrijkste zijn Wall Street en Europese banken en beursvennootschappen. Die wassen miljarden dollars wit als gevolg van
de handel in verdovende middelen.”
“The Destabilization of Haiti “ een artikel van Michel Chossudovsky

“De gezamenlijke Amerikaanse banken zijn ‘s werelds
grootste financiële begunstigde van de drugshandel.”
Jesse Ventura in zijn boek “American Conspiracies: Lies, Lies, and More
Dirty Lies that the Government Tells Us”

“De Verenigde Staten is wereldwijd marktleider in de wereldwijde witwaspraktijken. Volgens het ministerie van Justitie is
het Amerikaanse witgewassen geld tussen $500.000.000.000 tot
$1.000.000.000.000 per jaar.”
“Narco-Dollars For Beginners “ een artikel van Catherine Austin Fitts

“Grote hoeveelheden goud worden geabsorbeerd in de
Aziatische drugshandel. Een onschatbaar percentage van de 400
tot 600 ton van het metaal komt binnen in een jaar. Voornamelijk
door middel van Hong Kong en vooral via dochterondernemingen
van de Hongshang (HSBC). De drugshandel kon niet worden
uitgevoerd zonder andere kostbare, draagbare, onvindbare stoffen
zoals diamanten.”
www.bibliotecapleyades.net “How the Drug Empire Works”
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“Als 700 miljard dollar per jaar aan illegaal drugsgeld
wordt verplaatst en witgewassen via de Amerikaanse economie
en de wereldeconomie en dat geld ten goede komt aan financiële
markten en vooral Wall Street, is dat de reden voor het handhaven
van de illegale drugshandel.”
Daniel Estulin in Hius boek “Shadow Masters”

“Geen enkele regering heeft ooit het systeem aangeraakt
die de drugshandel in handen heeft. Het witwassen van geld is
niet eens een misdrijf in 8 van de 15 geïndustrialiseerde landen.
In de Verenigde Staten, wat het centrum is van het probleem, zijn
overheidsmaatregelen een grap. Topmanagement is nooit aangegeven of vervolgd voor criminele witwaspraktijken.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“Een groot deel van de miljarden dollars opbrengsten in
verdovende middelen wordt afgezet bij de westerse banksystemen.
De meeste van de grote internationale banken werken samen met
hun filialen via offshore banking paradijzen voor het witwassen
van grote hoeveelheden narcodollars.”
Michel Chossudovsky in het boek “The Global Economic Crisis”

“Zwitserland is nog steeds een van de ‘s werelds grootste bewaarplaatsen voor zwart geld. In 2009 ontving het ongeveer $21.00.000.000.000 op offshore rekeningen in handen
van niet ingezetenen, ongeveer de helft uit Europa. Dit was

312

- De MATRIX van het systeem

$3.100.000.000.000 in 2007, voor de wereldwijde financiële
crisis.”
Nicholas Shaxson in zijn boek “Treasure Islands: Tax Havens and the
Men Who Stole the World”

“Washington’s ‘war on drugs’ is gericht op het verhogen
van de Amerikaanse macht in Latijns-Amerika. Het gebruik van
drugsgeld witgewassen door Amerikaanse banken financiert
onevenwichtigheden in de handel van Washington. Terwijl de
drugsoorlog de algemene invloed verhoogt van Washington op
het economisch beleid. Waardoor de VS gevestigde transnationale
ondernemingen (TNC’s) de Latijns Amerikaanse overheidsbedrijven kopen tegen schandalig lage prijzen om andere markten
aan te boren.”
“Globalization Unmasked “ een artikel door James Petras en Henry
Veltmeyer

“De Britse kroonkolonie Hong Kong, met bovenaan de
Britse Hongkong en Shanghai Banking Corporation (HSBC),
wordt beschouwd als het nummer één centrum van het witwassen
van geld uit de heroïnehandel. Illegale drugs zijn de grootste zaken
in het Verre Oosten en zijn het de grootste bedrijven in de wereld.
Hong Kong drugs is niet alleen het domineren van de economie:
Zij zijn de economie.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

- De MATRIX Deel 1

313

“Drugsgeld was het enige liquide investeringskapitaal
beschikbaar aan banken op de rand van de afgrond, met ruwweg
$325.000.000.000 aan drugsgeld geabsorbeerd door het financiële
systeem. In de tweede helft van 2008 was de liquiditeit grootste
probleem van het bankwezen en dus liquide middelen werden een
belangrijke factor. Interbancaire leningen werden gefinancierd
door geld dat afkomstig is van drugshandel en andere illegale
activiteiten.”
Antonio Maria Costa, the head of United Nation’s Office on Drugs and
Crime

“Sommige van de grootste private financiële instellingen
ter wereld zijn diep betrokken bij het witwassen van honderden
miljarden dollars per jaar aan illegale dope geld. Illegale drugs zijn
het grootste product in de internationale handel, met uitzondering
van aardolie. De jaarlijkse inkomsten van het verdovende middelen
verkeer overschrijden het nationaal product van de meeste landen
van de wereld, en de opbrengsten van de grootste multinationals.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“New York en Londen zijn ‘s werelds twee grootste wasserijen geworden van strafrechtelijke- en drugsgeld, en offshore
belastingparadijzen. Niet de Kaaimaneilanden, niet het eiland
Man of Jersey. Het grote witwassen is dwars door de Londense
City en Wall Street.”
Martin Woods, bank money laundering investigator, Observer newspaper, 2011
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“Banken fungeren als ‘clearing houses’ en witwassers
van miljarden dollars afkomstig van drugsgeld. De belangrijkste
‘grote naam banken’ zijn:
De Bank of England
De Federal Reserve Banks
Bank voor Internationale Betalingen
De Wereldbank
De Hong Kong en Shanghai Bank
American Express
American Express Bank Reizigers controles zijn een handige methode van recycling drugdollars. Elk van deze banken is
aangesloten bij en/of controleert honderdduizenden grote en kleine
banken over de hele wereld.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300”

6-41 Westerse inlichtingendiensten
6-41a Israëlische Mossad ‘s / Britain CIA MI6 /
Verenigde Staten
“Geopolitieke en militaire controle over drugsroutes is
zo strategisch als olie en oliepijpleidingen. Inlichtingendiensten,
krachtige business, drugshandelaren en georganiseerde misdaad
strijden om de strategische controle over de heroïne.”
Michel Chossudovsky in zijn boek “The Global Economic Crisis: The
Great Depression of the XXI Century “
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“Amerikaanse Drug Enforcement autoriteiten weten dat
het grootste deel van het vuile geld die voortvloeien uit de VS
drugshandel en aanverwante illegale activiteiten belandt in de
Bahama’s.”
Uit het boek “DOPE, INC.: the international drug cartel, money-laundering, and state power”, 1992

“De wereldwijde drugshandel wordt gecontroleerd en beheerd door de inlichtingendiensten. In deze wereldwijde drugshandel is de Britse geheime dienst oppermachtig. In Groot-Brittannië,
is het de MI6 die drugsgeld witwassen via de Bank van Engeland,
Barclays Bank en andere huishoudelijke naam bedrijven. Het
drugsgeld wordt doorgegeven van rekening op rekening totdat
zijn oorsprong verloren gaat in een enorm web van transacties.”
“Het drugsgeld komt ‘schoner’ uit maar niet helemaal
schoon. Diamanten worden dan gekocht met dit geld van de corrupte diamantsector families zoals de Oppenheimers. Deze diamanten worden vervolgens verkocht en het drugsgeld is schoon.”
James Casbolt, voormalig MI6 agent

“De wereldorde staat niet voor een frontale aanval gericht tegen het vernietigen van de drugshandel dat jaarlijks
$400.000.000.000 opbrengt en veel te belangrijk is voor de leidende naties, wereldmacht , om te elimineren. De VS straft landen
die niet genoeg tegen drugs vechten, terwijl hun CIA jongens
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paradijzen van corruptie hebben opgebouwd over de hele wereld
met de drugswinst.”
Ecuadoraanse presidentskandidaat Manuel Salgado

“De heroïne epidemieën die onze steden tijdens de jaren
vijftig en zestig teisterden, ontstonden door de CIA uit Zuidoost
Azië. Vanaf het moment van hun oprichting in 1947, gaf de CIA
heimelijke steun aan georganiseerde drugshandelaren in Europa
en het Verre Oosten, en uiteindelijk het Midden Oosten en Latijns
Amerika. Tijdens de oorlog in Vietnam, werd in dit land heroïne
gesmokkeld in de lichamen van de soldaten die naar huis werden
gevlogen.”
Jesse Ventura in zijn boek “American Conspiracies”

“De drugshandel vormt de derde grootste mondiale grondstoffenprijzen in contanten termen na olie en de wapenhandel. Ondersteund door machtige belangen is heroïne een miljardendollar
handel die een stabiele en veilige goederenstroom vereist. Een
van de verborgen doelstellingen van de oorlog in Afghanistan was
de CIA gesponsorde drugshandel en zijn historische niveaus te
herstellen en directe controle uit te oefenen over de drugsroutes.”
Michel Chossudovsky in zijn boek “America’s War on Terrorism”

“In 1951 herstructureerde Sir William Stephenson van
M16, de Israëlische inlichtingendienst Mossad in een enkele
eenheid als een arm van de politieke afdeling van het Israëlische
ministerie van Buitenlandse Zaken en de opdracht tot uitvoering
van het verzamelen van inlichtingen toegewezen. Het kreeg ook
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de opdracht van het uitvoeren van ‘zwart werk’ operaties.”
“Alle Mossad agenten, werken op een ‘war time’ basis.
De Mossad heeft een enorm voordeel ten opzichte van andere
inlichtingendiensten van elk land in de wereld. Het heeft een grote
joodse gemeenschap, wat altijd handig is.”
“De Mossad heeft ook het voordeel, toegang te hebben tot
de gegevens van alle Amerikaanse wetshandhavinginstanties en
Amerikaanse inlichtingendiensten. De ‘Office of Naval Intelligence’ (ONI) zijn diensten van de Mossad zonder kosten voor Israël.”
“De Mossad heeft een bekwame desinformatie service.
Die hoeveelheid pijnlijke desinformatie voedt aan de Amerikaanse
‘markt’, maar nog meer gênant is hoe Amerika dergelijke propaganda slikt en voor waar aan neemt.”
John Coleman in zijn boek “The Committee of 300”

“BCCI (Bank of Credit and Commerce International) is de
mengkom waarin Perzische Golf oliedollars geroerd werden met
royale porties van drugsgelden en wereldwijde geheime operaties
van de CIA, de Israëlische Mossad en het Britse MI6 partners, die
daaruit gefinancierd worden.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“De Amerikaanse militaire interventie in Afghanistan in
2001 ging gepaard met herstel van opium voor de wereldmarkt,
een herhaling van wat er is gebeurd met de vroegere Amerikaan318

- De MATRIX van het systeem

se interventie van 1979-1980, en daarvoor met de Amerikaanse
interventie in Indochina na 1959 en in Zuidoost Azië in 1950.”
Peter Dale Scott

“Inlichtingendiensten en krachtige zakelijke syndicaten
zijn verbonden met de georganiseerde misdaad die strijden om
de strategische controle over de heroïne.”
Michel Chossudovsky in zijn boek “America’s War on Terrorism”

“Mossad wil al het mogelijke doen om een staat van oorlog
tussen Israël en zijn buren te behouden.”
Amerikaanse Congreslid Paul Findley, maart 1992

“De jarenlange tentakels van de Israëlische geheime
dienst, uit alle lagen van het Amerikaanse leven, hebben al deze
lagen bereikt. Deze invloed is uitgebreid tot in de: VS House en
de Senaat, het Pentagon, de verdediging en de elektronicaindustrie, de onderzoekslaboratoria en dergelijke Joods georiënteerde
organisaties als de Anti Defamation League, de Jewish Committee
Defensie, obligaties voor Israël en de Federatie van Joodse Philanthropies. Sommige van deze instanties dienen als fronten voor
het verzamelen van inlichtingen.”
Richard Deacon, intelligentie historicus, in zijn geschiedenis van de
Israëlische Mossad

“De overdraagbaarheid van verdovende middelen en de
enorme prijsverschil van productie tot verkooppunt, maakt het
een bijzonder nuttige bron voor het financiering van geheime
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CIA operaties.”
Dr John Coleman in zijn boek “Beyond The Conspiracy: Unmasking the
Invisible World Government -The Committee of 300”.

“De Amerikaanse gewoonte van training, bewapening en
financiering van de drugshandel bondgenoten om zekere voorraden olie in het buitenland te helpen, is een belangrijke factor in de
enorme toename van de wereldwijde illegale drugshandel sinds
de Tweede Wereldoorlog geweest.”
Peter Dale Scott

“In mijn 30 jarige geschiedenis van de ‘Drug Enforcement
Administration en aanverwante organisaties’ is de belangrijkste
doelstelling van mijn onderzoek; dat bijna altijd men moet werken
/handelen in voordeel van de CIA.”
Dennis Dayle, een voormalig DEA agent in het Midden Oosten

“Inlichtingendiensten en krachtige zakelijke syndicaten,
die zijn verbonden met de georganiseerde misdaad, strijden om
de strategische controle over de heroïne. De multi miljard dollaromzet van verdovende middelen wordt afgezet via de westerse
banksystemen. De meeste van de grote internationale banken,
samen met hun filialen in de offshore banking paradijzen, wassen
grote hoeveelheden narco dollars wit.”
“Deze handel kan alleen gedijen als de belangrijkste
spelers in verdovende middelen, politieke vrienden hebben op
hoge plaatsen. Legale en illegale ondernemingen zijn steeds meer
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met elkaar verweven, de scheidslijn tussen ‘people business’ en
criminelen is wazig.”
Michel Chossudovsky in zijn boek “America’s War on Terrorism”

“De CIA hielp land na land, van Mexico tot Honduras naar
Panama en Peru, met het opzetten of consolideren van inlichtingendiensten die repressiekrachten werden en wiens intelligentie
verbindingen met andere landen de weg was voor illegale verzenden van drugs.”
Peter Dale Scott en Jonathan Marshall in hun boek “Cocaine Politics”

6-42 Navo
6-42a Citaten
“Na de Amerikaanse invasie in Afghanistan en onder
VS controle van de NAVO, stegen heroïne productie en verkoop
explosief. Azerbeidzjan is uitgegroeid tot een van de meest strategisch belangrijke heroïne doorvoerhubs, omdat de NAVO is
toegetreden. Net als Turkije, zijn landen met vliegvelden onder
Amerikaans bevel, zoals Kirgizië Manas Airbase en Azerbeidzjan
NAVO Air Velden, uitgegroeid tot de belangrijkste doorvoerhubs
voor heroïne.”
Sibel Edmonds, 2013

“De belangrijkste heroïne aanvoerroutes door NAVO
gedomineerde Afghanistan, is een heroïne route door Turkije,
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Bulgarije, Kosovo of Bosnië, en een maritieme heroïne route via
de mediterrane handel lijnen naar het eiland Corsica.”
“Hoeveel ton heroïne werden onderschept op koopvaardijschepen in de mediterrane gedurende meer dan tien jaar van
de NAVO operatie ‘Active Endeavour’? Niet één gram werd
onderschept.”
“Zowel de NAVO International Security Assistance Force
(ISAF) en Active Endeavour voldoen perfect aan hun echte missie: Om de totale controle over de productie, het transport en de
distributie van illegale drugs te verzekeren”
www.voltairenet.org/ 2012

“De Afghaanse heroïne business is een van Turkije belangrijkste rollen in de Gladio operaties onder de Verenigde Staten en
de NAVO. Belangrijke aspecten van de heroïne operaties werden
verplaatst van Turkije naar Azerbeidzjan, zowel in termen van
laboratoria en doorvoer na 1997 en geïntensiveerd na toevoeging
van Azerbeidzjan aan de NAVO.”
Sibel Edmonds, 2013
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6-43 BIG OIL
6-43a British Petroleum / Koninklijke Nederlandse Shell /
Exxon Mobil / Chevron Texaco
“Koninklijke Nederlandse Shell wordt gecontroleerd door
de Rothschild, Oppenheimer, Nobel en Samuel families, samen
met het Britse House of Windsor en het Nederlandse Huis van
Oranje.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

“Controleer de olie en je controleert het volk.”
Henry Kissinger

“De ‘Vier Ruiters’ van Oil (British Petroleum, Koninklijke
Nederlandse Shell, Chevron Texaco, Exxon Mobil) zijn de top vier
retailers van gas in de VS en bezitten elke belangrijke pijpleiding
in de wereld en de overgrote meerderheid van de olietankers. Ook
controleren ze de helft van de wereldbevolking uranium reserves,
wat de sleutel is om kerncentrale op te starten. Exxon Mobil is
de grootste producent van steenkool in de VS en heeft de tweede
grootste steenkool reserves.”
Dean Henderson uit zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian
Gulf”

“De Perzische Golf / Kaspische Zee gebied is waar de
meeste van ‘s werelds resterende olie ligt. Ongeveer 70 procent
van de bekende oliereserves is daar gelegen en wie de Perzische
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Golf controleert, controleert de olie en regelt de economie van
de wereld.”
Michael Klare in zijn boek “Pox Americana”

“De Zweedse Nobel en de Franse Rothschild families
ontdekken olie in Rusland door hun ‘Far East Trading Company’,
die later gecombineerd werd met de Oppenheimer familie en die
belangen in Shell Oil hebben. Het Nederlandse Huis van Oranje,
die de krachten bundelde met de Britse House of Windsor in Nederlands-Indië, lanceerde de Koninklijke Nederlandse Petroleum
(Shell).”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”

“Bij het aantreden van de Bush / Cheney administratie
in januari 2001, was het regelen van de grote olie- en gasvelden
van de wereld primaire, door het uitroepen van prioriteit door de
Amerikaanse buitenlandse politiek.”
F. William Engdahl.

“Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup eigen Shell, Chevron, British Petroleum, Exxon, in samenwerking met Deusche Bank, Banque Paribas, Barclays en andere
Europese oud geld kolossen.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf”
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6-44 Saoedi-Arabië en de Perzische Golf
dictaturen
6-44a Oman, Qatar, Bahrein, Verenigde Arabische
Emiraten, Jemen, Koeweit Saoedi-Arabië
“De Verenigde Staten was bezig met het verviervoudigen
van de olieprijzen in de jaren 1970 door het organiseren van en
door middel van geheime overeenkomsten met de Saoedi oliedollars terug in de Amerikaanse economie te recyclen. Als eerste van
deze deals, verzekerd van een bijzondere en voortdurende Saoedi
belang in de gezondheid van de Amerikaanse dollar. Ten tweede
voortdurende beveiligd met Saoedische steun voor de prijsstelling
van alle OPEC olie in dollars. Deze twee deals verzekeren dat de
Amerikaanse economie niet zou worden verarmd door de OPEC
olieprijsstijgingen.”
Peter Dale Scott

“De prijs van de olie werd plotseling verviervoudigd
in 1974. De stijging vond plaats kort na een oliedeal die werd
ontworpen door de Amerikaanse belangen met de koninklijke
familie van Saoedi Arabië, de grootste olieproducent in de OPEC
(de Organisatie van Olie Exporterende Landen). De deal werd
bemiddeld door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
Henry Kissinger. Het ging om een overeenkomst door de OPEC
om olie te verkopen alleen voor dollars, dat in ruil voor een geheime Amerikaanse akkoord, het bewapenen van Saoedi Arabië om
zo het Huis van Saud aan de macht te houden. De Amerikaanse
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dollar, die vroeger werd gedekt door goud, werd nu ‘gesteund’
door de olie.”
Ellen Brown in haar boek “Web of Debt”

“De Saoedische koninklijke familie, en vooral de religie
die geloven in de Wahabi geloof, vertegenwoordigt een klein
aantal mensen in Saoedi-Arabië. Dus ze gebruikten de kracht
die ze kregen voor het eerst van hun deals met het Britse Rijk en
vervolgens met de Verenigde Staten om hun wurggreep over hun
eigen mensen te behouden en deze bepaalde religie op te leggen
aan de mensen in Saoedi-Arabië.”
Tariq Ali geïnterviewd door Oliver Stone, 2011

“De Verenigde Staten werkten aan een deal waarbij het
Huis van Saud, benzine dollars zou herinvesteren in Amerikaans
schatkistpapier. Onderdeel van de overeenkomst was ook voor
Saoedi-Arabië om de olieprijs te handhaven en op een acceptabel
niveau te houden en de macht voor het Huis van Saud.”
John Perkins in zijn boek “Confessions of an Economic Hitman”

“Het Amerikaanse ministerie van Financiën had een geheim akkoord met de ‘Saudi Arabian Monetary Agency’ (SAMA).
Onder de voorwaarden van de overeenkomst, was een aanzienlijk
deel van de enorme meevaller van Saoedische olie inkomsten,
zou worden geïnvesteerd in de financiering van de Amerikaanse
overheidstekorten. Een jonge Wall street bankier werd naar Saoedi-Arabië gezonden om de Saoedische oliedollars investeringen

326

- De MATRIX van het systeem

te begeleiden naar de juiste banken. Dat werden uiteraard banken
in Londen en New York.”
William Engdahl in zijn boek “ A Century of War: Anglo-American Oil
Politics and the New World Order”

“Saoedi-Arabië heeft nu de hoogste per capita defensie
uitgaven in de wereld. In 1984 alleen al besteedde de Saoedi’s
$22.700.000.000 aan Amerikaanse wapens.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

6-45 Organisatie van Olie-exporterende
Landen (OPEC)
6-45a Gulf Cooperation Council ( GCC )
“In het Midden Oosten volgde Washington, sinds de jaren
1950, de Britse keizerlijke voorkeur voor Arabische aristocraten door het cultiveren van bondgenoten, inbegrepen een shah
(Iran), sultans (Abu Dhabi, Oman), emirs (Bahrein, Koeweit,
Qatar, Dubai), en koningen (Saoedi-Arabië, Jordanië, Marokko).
Tegenover deze enorme, instabiele regio van Marokko tot Iran,
steunde Washington deze royalistische regimes met militaire
bondgenootschappen, Amerikaanse wapensystemen, CIA steun
voor de lokale veiligheid, een veilige Amerikaanse haven voor hun
kapitaal, en speciale gunsten voor hun elites, waaronder toegang
tot onderwijsinstellingen in de VS of ministerie van defensie en
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het bezoeken van buitenlandse scholen voor hun kinderen.”
Alfred W. McCoy en Brett Reilly

“In 1974 stroomde een derde van de $60.000.000.000
pool van OPEC meevaller, oliedollars in de grootste Amerikaanse
banken. $14.500.000.000 aan olie inkomsten die gemaakt zijn
aan de Amerikaanse kusten in het Midden-Oosten, werd 78 %
afgezet in zes megabanken: Chase Manhattan, Morgan Guaranty
Trust, Citibank, Bank of America, Manufacturers Hanover Trust
en Chemical Bank. Na een golf van fusies, zijn van de zes banken
er nu nog drie: JP Morgan Chase, Citigroup en Bank of America”
Dean Henderson in zijn boek “ Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf “.

“De kracht van de dollar wordt ondersteund door de OPEC
eis, beveiligd door een geheime overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, dat alle OPEC verkoop, uitgedrukt
worden in dollars.”
Peter Dale Scott.

“In de jaren 1980 werd Dubai een van de emiraten,
bestaande uit de ‘Verenigde Arabische Emiraten’ (VAE), een
belastingvrije haven en drugsgeld wasserette waar dezelfde rol
wordt gespeeld als in Hong Kong tijdens de Vietnamoorlog. Waar
Hongkong CIA gefinancierde opium hadden voor ‘arm swaps’ in
de Gouden Driehoek, diende Dubai de CIA clan voor wapenhandel in de Gouden Halve Maan, een gebied dat uit delen van Iran,
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Afghanistan en Pakistan bestaat.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

6-46 Wapenfabrikanten
6-46a Citaten
“Amerikaanse, Britse en Israëlische ‘intelligence’ agentschappen vervoeren en verkopen heimelijk drugs en wassen het
geld wit via westerse banken door te betalen voor wapens en
om contraspionage en geheime operaties wereldwijd actief na te
streven. Amerikaanse en Europese wapenfabrikanten profiteren
enorm van de wereldwijde drugs voor wapenhandel.”
“Investeringen ‘Gulf Cooperation Council’ (GCC) Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman en de VAE in westerse
banken en bedrijven is meer dan $ één biljoen. Het grootste deel
hiervan wordt geïnvesteerd in lange termijn Amerikaanse en
Japanse staatsobligaties. De GCC sjeiks zijn cruciaal voor het
drijvende kaartenhuis genaamd de wereldeconomie. Hun gegarandeerde aankoop van de Amerikaanse schuld, die grotendeels
is opgebouwd door de defensieuitgaven in de Perzische Golf
regio, houden de dollar sterk om te voorkomen dat de internationale financiële architectuur afbrokkelt. De emirs en hun elite
vrienden hebben ook ‘bankroll’ CIA geheime operaties, terwijl
‘rebalancing’ hun handelsoverschotten met het Westen door de
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aankoop van Amerikaanse wapens om hun olie koninkrijkjes te
beschermen.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf “

“Wapens producenten verdienen geld, ongeacht of het
Pentagon zijn oorlogen wint of verliest, het maken van geld is
hun enige doel.”
Gabriel Kolko

“Sinds 1973, zijn 65 % van de Amerikaanse wapenverkoop
gegaan naar het Midden Oosten.”
Dean Henderson in zijn boek “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf “

“De combinatie van een immense militaire establishment
en een grote wapenindustrie is een nieuwe Amerikaanse ervaring.
De totale invloed; economische, politieke, zelfs spiritueel, is voelbaar in elke stad, elk huis en elk kantoor van de federale overheid.
In de raden van bestuur, moeten we waken tegen de overname van
ongerechtvaardigde invloed, al gevraagd of ongezocht, door het
militair industrieel complex. Het potentieel voor de rampzalige
opkomst van misplaatste macht bestaat en zal blijven bestaan.”
President Dwight Eisenhower in his farewell address

“Wat de lobbyisten voor het militair industrieel complex
en hun bondgenoten moeten doen is, in vredestijd militaire acties
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creëren om zo oorlogen in het buitenland uit te vechten, zelfs als
het geen betekenis heeft.”
Robert Scheer - The Pornography of Power

6-47 Zionisme
6-47a Citaten
Voordat we over zionisme gaan praten wil ik eerst even
een korte uitleg hier zetten zoals Wikipedia het altijd netjes voor
ons doet:
Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een
Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in
vroegere tijden de Israëlitische koninkrijken Israël en Judea lagen.
De term verwijst naar de berg Zion waarmee Jeruzalem wordt
aangeduid en werd voor het eerst gebruikt in 1890 door Nathan
Birnbaum. Het heimwee naar Zion stamt uit de tijd van de Joodse
ballingschap in Babylonië die in de Bijbel wordt beschreven. De
huidige vorm ontstond na de Joodse verstrooiing ten gevolge van
de opstand van Sjimon bar Kochba. Het heimwee naar Zion en
verlangen naar een eigen joods vaderland komt in het lied Hatikwa
tot uitdrukking.
Bron:Wikipedia

We gaan nu over naar de diverse stukjes en aanhalingen
over dat Zionisme.
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“Ik ben voor opdeling van het land, want als we uitgroeien tot een sterke macht na de oprichting van de staat, zullen we
verspreiden over geheel Palestina.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, 1938

“Een gedeeltelijke Joodse staat is niet het einde, maar
slechts het begin. De oprichting van een dergelijke Joodse staat
zal dienen als een middel om in onze historische inspanning het
land in zijn geheel vrij te krijgen. We zullen een moderne defensie
organiseren en dan ben ik zeker dat we niet zullen worden verhinderd om ons te vestigen in andere delen van het land. Hetzij in
onderlinge overeenstemming met onze Arabische buren of op een
andere manier. We zullen de Arabieren verdrijven en hun plaats
innemen met de kracht tot onze beschikking.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, in a 1937 letter to his son

“De Arabieren zullen moeten gaan, maar men moet een
geschikt moment kiezen om het te laten gebeuren, zoals bijvoorbeeld een oorlog.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, in a 1937 letter to his son

“We moeten ons voorbereiden om in een offensief te gaan.
Ons doel is om Libanon, Trans Jordanië en Syrië neer te slaan. Het
zwakke punt is Libanon voor het moslim regime en is kunstmatig
en gemakkelijk door ons te ondermijnen. We vestigen een christelijke staat, en dan zullen we de Arabische Legioen elimineren,
Trans Jordanië, Syrië breken en voor ons vallen, dan bombarderen
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we en gaan verder en nemen Port Said, Alexandrië en Sinaï.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, 1948

“Ik ben voor verplichte transfer, ik zie er niets immoreels
in.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, juni 1938

“Waarom zouden de Arabieren vrede willen maken? Ik
als een Arabische leider, zou nooit samen met Israël gaan. Dat
is natuurlijk omdat we hun land hebben ingenomen. Zeker, God
beloofde het aan mij, maar wat maakt het uit voor hen? Onze God
is niet die van hen. We komen uit Israël en wat betekent dat voor
hen? Er zijn antisemitisme geweest; de Nazi’s, Hitler, Auschwitz,
maar was dat hun schuld? Zij zien slechts een ding: wij zijn hier
gekomen en hebben hun land gestolen.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion to Nahum Goldman, President
of the World Zionist Organization, 1956

“We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de
Palestijnse vluchtelingen nooit hoeven terug te keren.”
Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, in his diary, 18 July 1948

“Na de Eerste Wereldoorlog hebben Brittannië en Frankrijk het Midden Oosten opgedeeld. Brittannië heeft het protectoraat
verkregen over Palestina (Israël) en de belangrijke olieproducerende gebieden, vooral Irak. Hun protectoraat over Palestina
vormt het decor voor hun geplande later creatie in dat gebied
van een Joods thuisland, die intentie werd uitgeroepen tot Britse
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zionisten in een brief van de Britse minister van Buitenlandse
Zaken Arthur Balfour aan Walter Lord Rothschild, die de Engels
Federatie van zionisten vertegenwoordigde. De brief werd bekend
als de ‘Balfour verklaring’, die pas naar buiten mocht komen na
de Tweede Wereldoorlog. De Britse bedoeling was om hun controle te projecteren in het met olie beladen Midden Oosten, door
het creëren van een joods gedomineerde Palestina, verplicht aan
Groot Brittannië om te overleven, en wordt omringd door een pak
van gekibbel van gebalkaniseerd Arabische staten.”
F William Engdahl in zijn boek “A Century of War”

“Sir Edmond Rothschild begon zijn persoonlijke campagne om een joods thuisland in Palestina te creëren om een ontlaatklep voor Joodse emigranten te bevorderen door hen te laten
emigreren naar Palestina vanuit West Europa.”
“Als de pre eminente zionistische in Groot Brittannië,
stelde Sir Edmond Rothschild voor de oprichting van een Joods
thuisland in Palestina, wat diende voor grote economische belangen van de Rothschilds en het Britse Rijk. In die jaren, kocht
Rothschild het Suezkanaal voor de Britten en het was de belangrijkste transportweg voor Russische olie. Palestina zou een vitale
landmassa als een protectoraat voor de Britse en Rothschild keizerlijke economische belangen zijn.”
Patricia Goldstone in haar boek “Aaronsohn’s Maps”

“Het doel van het Zionisme is te helpen met koloniseren
in het Midden Oosten, het ondermijnen van de islam, en de con334
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trole over de olievelden. Daarvoor blijft Israël blanco cheques
ontvangen. Daarom de stichting van Israël die voorrang kreeg op
het welzijn van het Joodse volk.”
“Mensen klagen dat Israël de VS controleert. Maar Israël is
slechts een instrument van de centrale bankiers die beide besturen.”
Henry Makow

“Het politieke zionisme is een agentschap van ‘Big Business’. Het wordt gebruikt door joodse en christelijke financiers
in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, om Joden te laten
geloven dat Palestina zal worden geregeerd door een afstammeling
van koning David, die uiteindelijk de wereld zal regeren. Wat een
waanidee! Het zal leiden tot oorlogen tussen Arabieren en Joden
en uiteindelijk tot oorlog tussen moslims en niet moslims. Dat zal
het keerpunt van de geschiedenis worden.”
Henry H. Klein, 1947

“In de jaren 1860, werd de Brits Israëlitische beweging
geïnitieerd vanuit de vrijmetselarij. Hun doel was om een joods
maçonnieke staat te vestigen in de Turkse provincie Palestina. Aanvankelijk verstrekte de Britse Joodse vrijmetselarij families zoals
de Rothschilds en Montefiores, de financiën om de infrastructuur
en gebouwen te verwezenlijken voor de verwachte immigratiegolf.
Echter, de Joden naar Israël lokken was moeilijk. Ze vonden het
Europese leven te goed om het te verlaten. Dus Europa moest
veranderd worden in een nachtmerrie voor de Joden.”
Barry Chamish.
- De MATRIX Deel 1

335

“Zionisme was bereid om het geheel van de Europese
Joden op te offeren voor een zionistische staat. Alles werd gedaan
om een staat Israël op te richten en dat was alleen mogelijk door
een wereldoorlog. Wall Street en Joodse grote bankiers hielpen
de oorlog aan beide kanten.”
Joseph Burg, De ster van Toronto, 1988

“Ik geloof dat het mogelijk zou kunnen zijn met de goede
wil van Amerika, Groot Brittannië en Frankrijk aan de bevordering van een grote instroom en de veilige afwikkeling van onze
mensen in Palestina. Verder is het misschien mogelijk om van de
mogendheden formele zekerheid te verkrijgen voor onze mensen.
Dat ze, zodra hun aantallen autonomie zal verkrijgen in Palestina,
groot genoeg worden om dit te rechtvaardigen.”
Jacob Schiff van Kuhn-Loeb & Co wrote a letter dealing with the Zionist
question, September (1917)

“Hoe zijn de presidenten en premiers niet misleid om te
strijden voor de goedkeuring van deze factie als bruidsmeisjes
voor het bruidsboeket? De macht van het geld en het vooruitzicht
van stemmen zijn aantoonbaar potente kunstaas. Maar in mijn
oordeel is veruit het sterkste wapen, de macht om gepubliceerde
informatie te beheersen, om de nadruk te leggen op wat een fractie
wil en het uitsluiten van alles wat de fractie antipathieën betreft
en dus in staat zijn om elke geselecteerde persoon een ‘goede’ of
‘slechte’ druk te geven.”
Douglas Reed in zijn boek “The Controversy of Zion” - published in
the1950s
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“Er kan niet de geringste twijfel over bestaan dat de
gemoedstoestanden erg op die van Israël rust en niet onder de
Amerikaanse Joden. Er is in het buitenland een fanatieke zekerheid
en dat er maar een waarheid is en dat Israël de enige is die dat
weet. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Joden van
de wereld en Israël, en zelfs niet tussen de Israëlische regering en
Israël. Israëlische staatslieden en hun beleid worden verondersteld
ongeschonden en boven kritiek verheven te zijn. Er is een beangstigende intolerantie van meningen die afwijken van die van de
meerderheid, een compleet negeren van de rede, en een toegeven
aan de emoties van een op hol geslagen kudde.”
William Zukerman, Jewish Newsletter, 1955.

6-48 Door de mens veroorzaakt
klimaatverandering
6-48a Opwarming van de aarde Al Gore
“De waarschuwingen over de opwarming van de aarde zijn
zeer duidelijk voor een lange tijd. We staan voor een wereldwijde
klimaatcrisis.”
“De gehele noordelijke ijskap verdwijnt voor onze ogen.
Het is ter grootte van het vasteland van de Verenigde Staten voor
de laatste 3 miljoen jaar en nu is reeds 40 procent verdwenen.”
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“Achtenzestig procent van de Amerikanen geloven nu, dat
menselijke activiteit die verantwoordelijk is voor de opwarming
van de aarde. Negenenzestig procent gelooft dat de aarde aan het
opwarmen is op een significante manier. Wat ontbreekt, is een
gevoel van urgentie.”
“Het goede nieuws is, we hebben alles wat we nu nodig
hebben om te reageren op de uitdaging van de klimaatverandering.
We hebben alle technologieën die we nodig hebben ontwikkeld.
Maar we moeten niet wachten, we kunnen niet wachten, we moeten niet wachten.”
Al Gore

“Ik had het voorrecht om te worden ontslagen door Al
Gore, omdat ik weigerde om mee te gaan met zijn paniekzaaierij.
Ik heb een lange research carrière besteed aan het bestuderen van
fysica die nauw verwant is aan het broeikaseffect. Angsten over
veroorzaakte opwarming zijn ongegrond en zijn niet gebaseerd
op de wetenschap. Het klimaat op aarde is nu aan het veranderen,
zoals het altijd doet. Er is geen bewijs dat de veranderingen verschillen op kwalitatieve wijze van die van het verleden.”
Will Harper, Princeton University fysicus, voormalig directeur van Energie Onderzoek bij het Ministerie van Energie

“Als het gaat om het toekomstige klimaat, weet niemand
waar ze het over hebben. Niemand. Niet het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), noch de wetenschappers, noch
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de US National Academy of Sciences, noch de NRDC of National
Geographic, noch het Amerikaanse Congres Huis leiderschap, niet
ik, niet jij, en zeker niet de heer Albert Gore.”
Patrick Frank, chemicus

“Er zijn duizenden wetenschappers over de hele wereld
die het fundamenteel oneens zijn met wat Al Gore zegt. De jaren
1930 was het warmste decennium. In de middeleeuwen was het
nog warmer. Er is geen significante opwarming in het afgelopen
decennium, en zelfs de werkelijke cijfers zijn relevant omdat geen
een prachtige klimaatmodellen voorspelt. Ze voorspellen wat het
gaat worden in 100 jaar tijd op basis van klimaatmodellen, maar
ze kunnen niet voorspellen 10 jaar vanaf nu.”
Ann McElhinney en Phelim McAleer.

“Governmental ambtenaren zijn momenteel bezig biljoenen dollars in een enorm gat te pompen om een probleem, dat
niet bestaat, op te lossen. Verpakt als ratten wachten we in dat gat
totdat die triljoenen in zakken gevuld zijn.”
“Het geld dat we op dit punt drastisch besteden aan het
verminderen van koolstofdioxide, zal de zakken vullen van de
milieuactivisten en ook politici staan in de rij om hun zakken te
vullen met smeergeld, geld voor grote subsidies aan de milieuexperts. In het geval dat het je nog niet opgevallen is, het is een snel
groeiende winstgevende industrie en groeit in verhouding tot naar
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een horror. Dit als waarschuwing aan ambtenaren en voormalig
vicepresidenten.”
Tom McElmurry, meteorologist, former tornado forecaster in Severe
Weather Service

“Politici zijn er toe gekomen om opwarming van de aarde
te zien als een manier om inkomsten te genereren door rantsoenering van CO2-productie met regelingen zoals de ‘cap and trade’
wetgeving in het Congres. De belasting, beoordeeld voor het
produceren van CO2, zou enorm kunnen zijn. Maar opwarming
van de aarde, zoals verkondigd door Al Gore en Co, is een hoax.”
John Takeuchi, meteoroloog

“Als het de mens is die de veroorzaker is van het opwarmen
van de aarde, moet het zijn begonnen rond 1940 en vertoonde een
sterk opwaartse als wereldwijde industrialisering ten gevolge van
de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet wat er gebeurd is. De opwarming begon ongeveer 1850. We hadden een sterke stijging van de
opwarming van ongeveer 1850 tot 1870. We hadden een stijging
1916-1940 en dan, als de broeikasgassen begonnen te spuwen
uit de fabrieken, gingen de temperaturen 35 jaar later, 1976-1998
naar beneden. We hebben geen opwarming gehad in de laatste 8
jaar. Dus, wat we hebben is een grillige opwarming die te vroeg
begonnen is om het aan de mens te wijten.”
Dennis Avery

“De meeste meteorologische onderzoeken worden gefinancierd door de federale overheid. Als je federale financiering
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wilt krijgen, kun je beter niet naar buiten komen en zeggen: de
veroorzaakte opwarming van de aarde is een hoax. Dan is de kans
groot dat je niets gefinancierd krijgt.”
Willaim Gray

“Miljarden dollars aan subsidie geld (meer dan
$50.000.000.000) vloeien in de zakken van degenen die door de
mens veroorzaakte opwarming van de aarde, aanvechten. Als de
mens geen opwarming van de aarde veroorzaakte, zou het geld
opdrogen. Dat is veel geld, vergis je je niet waar het over gaat.
Volg altijd het geld door het te traceren en dan wordt het verhaal
verteld.”
James Spann, American Meteorological Society-certified meteorologist

“De enige mensen die worden gekwetst door het opgeven
van het Protocol van ‘Kyoto on Climate Change’ zouden enkele
duizenden mensen zijn die conferenties over opwarming van de
aarde, bijwonen.”
Kirill Kondratyev, scientist, Russian Academy of Sciences

“De klimaatverandering is uitgegroeid tot een handig excuus zoals andere milieuproblemen die moeten worden aangepakt.
Als we onszelf schuldig bevinden voor de klimaatverandering, zal
onze reactie anders zijn. We moeten kijken naar het grotere plaatje
en nog andere onderwerpen. Er zijn ernstige milieuproblemen die
we op een rij moeten zetten voordat we klimaatverandering aan
kunnen pakken. De vragen zijn: de vernietiging en de omzetting
van bos, zee, zoet water en andere natuurlijke habitats; over gebrui- De MATRIX Deel 1
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ken van levensmiddelen uit het wilde, het verlies aan biodiversiteit,
overtollige winning van fossiele brandstoffen, bodemerosie en
explosie menselijke bevolking.”
Perry Ong, director of the Institute of Biology at the UP College of Science, Phillipines

“Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
is voorgeprogrammeerd om rapporten aan de hypothesen van
antropogene opwarming en de controle van broeikasgassen te
ondersteunen, zoals voorzien in het Global Climate Verdrag. De
1990 IPCC samenvatting negeerde volledig de satellietgegevens,
omdat ze geen warming aantoonden. Het 1995 IPCC rapport is
berucht om de belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht in de
tekst nadat het werd goedgekeurd door de wetenschappers. Dat
om de indruk van een menselijke invloed over te brengen. Het
IPCC rapport 2001, toonde dat de twintigste eeuw ‘ongebruikelijke
warming’ op basis van de nu in diskrediet hockeystick grafiek.
Het laatste IPCC rapport, gepubliceerd in 2007, devalueerde de
bijdragen aan alle veranderingen vanuit zonneactiviteiten, en
verlegde de invloed naar de domineren mens.”
Frederick Seitz, Past President, US National Academy of Sciences

“Trends vertellen ons dat we in 2020 een ongewoon lage
zonne-energie zullen ervaren. Blijkbaar is dit precies de voorwaarde die een ‘Kleine IJstijd’ inluiden. De wetenschap gaat er vanuit
dat de zon een grotere rol kan hebben. Als dit niet de opwarming
van de aarde kan stoppen, zoals het lijkt te hebben gedaan sinds
1998, en als de huidige zonnevlekkencyclus niet ontsteekt, dan
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gaat het mogelijk snel uit op een ernstige koeling.”
Geoffrey Kearsley, geograaf, Past President, U.S. National Academy
of Sciences

“Alle temperatuur en weersomstandigheden waarnemingen wijzen erop dat de aarde niet zoals een kas is. En dat er in
werkelijkheid geen ‘natuurlijke broeikaseffect’ zou kunnen ontstaan voor het opwarmen van de aarde door zijn eigen uitgezonden
energie. Een ‘global warming effect’, elk lichaam dat warmte
verliest met of zonder atmosfeer, krijgt onvermijdelijk kouder.
De hypothese van een natuurlijke en door de mens veroorzaakte
broeikaseffect, zoals eugenetica, behoort tot de categorie ‘wetenschappelijke fouten.”
Wolfgang P. Thuene, former analyst and forecaster for the German
Weather Service

“Uit het onderzoek van de gegevens over klimaatverandering blijkt niet dat menselijk gebruik van koolwaterstoffen
schadelijk is. Integendeel, er zijn duidelijke aanwijzingen dat een
verhoogde atmosferische kooldioxide milieuvriendelijk nuttig is.
Het Kyoto-verdrag inzake klimaatverandering, zou zeer negatieve
effecten hebben op de technologie van de naties in de hele wereld.
Met name die, die zich momenteel proberen te tillen uit de armoede
en kansen zouden bieden aan de meer dan 4 miljard mensen in
technologisch onderontwikkelde landen.”
Frederick Seitz, Past President, US National Academy of Sciences
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“Zelfs een verdubbeling of verdrievoudiging van de hoeveelheid koolstofdioxide zal weinig invloed hebben op de mondiale temperatuur. Zolang waterdamp en water gecondenseerd
op deeltjes wolken domineren zal wereldwijd de scene altijd zo
blijven.”
Geoffrey G. Duffy, Scientist, Department of Chemical and Materials
Engineering of the University of Auckland, New Zealand

“Omdat CO2 lichtelijk oplosbaar is in water, zal het terug naar de Aarde komen als neerslag. De natuur corrigeert het
overtollige, net als met andere overtollige materialen uit vulkanen
en bosbranden. De natuur recycleert alles zeer efficiënt wat zij
beschouwt als zijnde ‘overtollig’.”
Sherwood Thoele, analytical chemist and mathematician

“De hypothese dat de opwarming van de aarde van de
afgelopen decennia door de mens is gemaakt, is gebaseerd op de
resultaten van de berekeningen met klimaatmodellen waarin de
belangrijkste invloed op het klimaat niet in zijn opgenomen. De
belangrijkste klimaatbestuurder komt uit het samenspel van de
zonneactiviteit, interplanetaire magnetische veldsterkte, kosmische straling intensiteit, en bewolking van de aardse atmosfeer.”
Gerhard Lobert, physicist, Recipient of The Needle of Honor of German
Aeronautics

“Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de
menselijke uitstoot van koolstofdioxide, methaan, of andere broeikasgassen wordt veroorzaakt of zal in de nabije toekomst leiden
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tot catastrofes verwarming van de atmosfeer en de verstoring van
het klimaat van de aarde. Bovendien is er aanzienlijke veel wetenschappelijke bewijs dat de verhogingen van het atmosferische
kooldioxide produceren, vele gunstige effecten op de natuurlijke
plantaardige en dierlijke omgevingen van de Aarde hebben.”
Jon Hartzler, gepensioneerd hoogleraar wetenschap van St. Cloud
State University

“CO2 emissies maken op een of andere manier absoluut
geen verschil in de temperatuur wereldwijd. Iedere wetenschapper weet dit. Men hoeft niet mensen te betalen om dat te zeggen.
Opwarming van de aarde, als een politiek vehikel, houdt de Europeanen in de bestuurdersstoel en ontwikkelingslanden lopen
op blote voeten.”
Takeda Kunihiko, vice-chancellor of the Institute of Science and Technology Research at Chubu University, Japan

“Er is geen bewijs dat kooldioxide in de atmosfeer de
oppervlaktetemperatuur bestuurt, en er is voldoende bewijs om aan
te tonen dat de huidige niveaus van de temperatuur en kooldioxide
noch extreem noch van zorgelijk aard zijn. Het is ongelooflijk dat
velen in de politiek en de media het publiek hysterie aanzwepen
over ‘global warming’. Het beste bewijs suggereerde dat voor de
100 jaar, wat eindige in het jaar 2000. Met de eeuw van de kolen, staal, elektriciteit, de verbrandingsmotor, vliegtuigen, twee
wereldoorlogen en een bevolking explosie steeg de gemiddelde
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oppervlaktetemperatuur slechts met 0,6 graden. Er is geen stijging
van de temperatuur sinds 1998.”
Viv Forbes, geoloog

“Global warming angsten zijn de ergste wetenschappelijke
schandalen in de geschiedenis. Wanneer mensen komen om te
weten wat de waarheid is, zullen ze zich bedrogen voelen door
de wetenschap en wetenschappers.”
Kiminori Itoh, lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), award-winning environmental physical chemist

“Belangrijker dan CO2 is de interactie van de zonneactiviteit (zonnewind) met doordringende kosmische straling in de
atmosfeer van de aarde. Als kosmische straling activiteit hoog is
en een groot volume aan stralen de aarde atmosfeerlagen binnen
dringen, draagt dat bij tot de vorming van wolken. Echter, wanneer
er veel zonneactiviteit, zonnewind is, opent dat de weg voor de
kosmische straling om wolkenvorming te dwarsbomen op de lagere
niveaus, waardoor er minder wolken zijn en dat er dan opwarming
van de aarde is. Dit fenomeen kan worden gedocumenteerd over
honderden, zo niet duizenden jaren ruim voordat de mensen de
atmosfeer kon beïnvloeden.”
Terry Wimberley, hoogleraar Ecologische Studies

“De menselijke CO2 emissie is te verwaarlozen in vergelijking met de totale uitstoot van natuurlijke broeikasgassen. Daarom
het verlagen van menselijke CO2 uitstoot zal geen meetbaar effect
op het klimaat hebben, en zal de CO2 uitstoot weinig of geen effect
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hebben op de toekomstige temperatuur. Terwijl het regelen van
de CO2 uitstoot uit de verbranding van fossiele brandstoffen een
aantal gunstige effecten kan hebben op de luchtkwaliteit. Het zal
geen meetbaar effect op het klimaat hebben, maar veel nadelige
effecten op de economie en onze levensstandaard.”
Jonathan Duhamel, geoloog

“Fossielen uit het Holoceen tijdperk onthullen een noordelijke boomgrens naderend van de Noordelijke IJszee. Het was
warm genoeg om pakijs en zomerijs in de weg te staan terwijl het
op slechts drie kwart van het hedendaagse kooldioxide niveau was.
Het ongewone klimaat, wat valt binnen de natuurlijke omhulling
van het verleden klimaat, lijkt maar is geen bewijs van door de
mens veroorzaakte opwarming van de aarde.”
Claude Culross, organische chemie

“De verschillen tussen astronomie en astrologie, beide
maken gebruik van dezelfde gegevens van de relatieve posities en
bewegingen van de aarde, zon, maan, planeten en sterren, beide
hebben lange complexe berekeningen, beide resulteren in numerieke antwoorden. In het geval van de astronomie, de nummers
hebben een wetenschappelijke betekenis, in het geval van de
astrologie hebben ze dat niet. De vordering van een verdubbeling
van de CO2 concentratie in de atmosfeer leidt tot opwarming van
de aarde en is meer verwant aan de astrologie dan het is tot de
sterrenkunde”.
F. James Cripwell, physicist, former scientist with UK’s Cavendish
Laboratory
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“Geologen en paleo klimatologen weten dat in het verleden de temperatuur van de aarde aanzienlijk warmer was dan nu
het geval is, en dat deze opwarming heeft plaatsgevonden onder
puur natuurlijke omstandigheden.”
Greg Benson, earth scientist, geologic study/geologic modeling

“De pers bevordert de alarmisten betreffende de opwarming van de aarde en negeert of minimaliseert degenen die sceptisch zijn. Voor velen van ons, er is geen overtuigend bewijs dat
kooldioxide, geproduceerd door de mens, invloed heeft op het
klimaat op aarde.”
Mark L. Campbell, professor of chemistry at the U.S. Naval Academy

“De nieuwe groene linkse milieuactivist propaganda, doet
me denken aan de oude rode linkse communistische propaganda.
Het vies woord is nu koolstof in plaats van het kapitalisme. Het
spel is gewoon om alles onder controle te krijgen.”
Vincent U. Muirhead, professor emeritus of aerospace engineering,
University of Kansas

“Er zouden meer vocale sceptici zijn van de opwarming
van de aarde als ze niet bang waren de financiering te verliezen,
waarvan een groot deel wordt bepaald door politiek correcte
organisaties.”
Peter Friedman, werktuigbouwkundig ingenieur

“Zowel wetenschappers en activisten hebben modesprong
over de opwarming van de aarde gewaagd. Het is uitgegroeid tot
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een rage, een trend, een golf van enthousiasme, en de wetenschappers gaan samen met de rage om studiebeurzen te krijgen en de
media schijnwerpers. De feiten zoals als we kunnen waarnemen en
berekenen, verklaren niet het idee van de mens en de veroorzaakte
opwarming van de aarde.”
William Hunt, research scientist National Oceanic and Atmospheric
Administration

“De IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
klimaatverandering documenten, zorgen niet voor een objectieve
beoordeling van de aarde temperatuur trends en bijbehorende
klimaatverandering.”
“Een toenemend aantal wetenschappers zetten vraagtekens
bij de hypothese dat broeikasgassen opwarming van het aardoppervlak veroorzaakten.”
Madhav L. Khandekar, UN scientist and retired Environment Canada
scientist

“Er is een irrationele basis met betrekking tot de huidige
schrik van opwarming van de aarde. In vergelijking met zonnemagnetische velden, heeft de productie van koolstofdioxide zo
veel invloed op het klimaat als een vlo heeft op het gewicht van
een olifant.”
Oliver K. Manuel, hoogleraar nucleaire chemie

“Is ‘global warming’ iets ongewoons, laten we zeggen,
in de afgelopen tweeduizend jaar. Er was een opwarming van de
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aarde in de middeleeuwen, in de jaren tussen de 800 en 1300. En
dat maakte Groenland, wat nu bedekt is met ijs, gedoopt werd
door de Vikingen met de naam, Greenland.”
Rosa Compagnucci, researcher with the National Science and Technology Commission, Argentina

“Voorspellingen van catastrofe door het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’, zijn uitsluitend gebaseerd op
computermodellen die neerkomen op slecht gemaakte wiskundige
meningen en zijn geen experimenteel bewijs. Er is geen bewijs
dat door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide extra
opwarming veroorzaakt, of dat koolstof dioxide verlaging, de
aardetemperatuur zou verminderen.”
Claude Culross, organisch chemicus

“NASA zou in de voorhoede moeten zijn bij het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en het ontmaskeren van
de huidige hysterie die door mensen veroorzaakte of antropogene
Global Warming (AGW). Helaas, NASA is een ander bureau
gevangen in de politiek van de opwarming van de aarde, of nog
erger, gepolitiseerd wetenschap.”
Walter Cunningham, NASA astronaut / natuurkundige

“De zon is de primaire bron van energie invloeden op
het aardoppervlak. Die energie verwarmt het land en de zee, die
vervolgens de lucht boven hen verwarmt. Waterdamp en andere
gassen in de atmosfeer hebben ook invloed op de temperatuur.
Oceanen zijn de belangrijkste opslagplaatsen van CO2. Zij ge350
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ven CO2 als de temperatuur stijgt. Dat wijst er sterk op dat de
opwarming van oceanen, verwarmd door de zon, een belangrijke
bijdrage is aan CO2 in de atmosfeer.”
John Takeuchi, meteoroloog

“In die tijd waarin voorstanders van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, overheidsbeleid blijven duwen om
het energieverbruik en de verbranding van fossiele brandstoffen te
beperken om ‘catastrofale’ opwarming te voorkomen. Ondanks dat
de wereld blijft afkoelen. Dat leidt tot een toenemend scepticisme
dat de oproep om de levensstandaard te offeren om ‘de planeet te
redden’ is gewoon een politieke draai, ontworpen om het publiek
te overtuigen om groene belastingen te accepteren.”
Muriel Newman, wiskundige en lid van de Northland Conservation Board

“In Europa, waar de klimaatverandering absolutisme op
zijn sterkst is en de quasi religie van het groen in het algemeen en
de kwestie van klimaatverandering in het bijzonder. Het vacuüm
hoe de georganiseerde religie, gevuld is met redenen en gewikkeld
zijn met mantra’s en beschouwd als een vorm van godslastering.”
Nigel Lawson, voormalig minister van Financiën van het Verenigd
Koninkrijk

“Het creëren van een ideologie gekoppeld aan kooldioxide
is een gevaarlijke onzin. Het huidige alarm over klimaatverandering is een instrument van sociale controle, een voorwendsel
voor grote bedrijven en politieke strijd. Het werd een ideologie.”
Delgado Domingos, milieuwetenschapper
- De MATRIX Deel 1

351

“Opwarming van de aarde is uitgegroeid tot een nieuwe
religie.”
Winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde, Ivar Giaever

“Opwarming van de aarde is inderdaad een scam, gepleegd
door wetenschappers met gevestigde belangen.”
Martin Keeley, geologie wetenschapper

“Wat ik zou doen met het IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) verslag? Het in de prullenbak gooien. Want
dat is alles wat het waard is! Kooldioxide was een onbelangrijk
onderdeel van de atmosfeer van de aarde, in plaats van wat momenteel wordt gezien dat het nodig is om planten te laten groeien.”
Dennis Hollars, astrofysicus

“Ik was geschokt door het gedrag van veel van degenen
die heeft geholpen met de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) verslagen en door veel van degenen die het in het
bijzonder promoten. Ik verwijs naar de arrogantie. De activiteiten
gericht op het afsluiten van het debat, de regelrechte verzinsels, de
hersenloze verdediging van valse wetenschap, en de politisering
van het IPCC-proces en de wetenschap zelf.”
Roger W. Cohen, natuurkundige

“Er is geen door de mens veroorzaakte opwarming van
koelen / verwarmen, geen studie of onderzoek, gebleken uit
gegevens of een goed argument gemaakt wanneer het gaat om
zorgvuldig objectief onderzoeken, en dat de Aarde veel verschillen
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heeft en brede cycli dat de mens niet kan controleren, ongeacht
hoeveel hij zou willen.”
Sherwood Thoele, analytisch chemicus en wiskundige

“De glaciologische en de boomring tonen bewijsmateriaal,
klimaatverandering is een natuurlijk verschijnsel dat vele malen
opgetreden is in het verleden, zowel de omvang als de tijd tarief
van de temperatuur veranderingen die hebben plaatsgevonden in
de afgelopen decennia.”
Gerhard Lobert, natuurkundige

“Als het gaat om wetenschap, nooit blindelings verklaringen accepteren van een politicus of wetenschappers die voor hun
eigen gewin politiek hebben ingeschakeld. Belasten van koolstof
zal absoluut geen effect op het klimaat hebben of de economieën
van de wereld pijn doen, en zal niet schadelijk zijn voor de productie van voedsel omdat minder kooldioxide betekent verminderde
plantengroei.”
Bob Ashworth, chemisch ingenieur, authored a 2008 technical analysis
of global warming

“De zon kan de belangrijkste rol in de klimaatvariatie hier
op aarde spelen.”
Dave Dahl, meteoroloog

“In de geschiedenis is kooldioxidegehalte op aarde enkele
malen hoger dan de huidige geweest. De conclusie van dit alles
is dat kooldioxide wijziging significante klimaatverandering
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veroorzaakt. Acties om de hoeveelheid niet condenserende broeikasgassen te beheersen worden toegevoegd en aan de atmosfeer
gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat de opwarming van
de aarde wordt veroorzaakt door menselijke activiteit.”
Dan Pangburn, mechanical engineer, author of a climate research paper

“Atmospheric CO2 wordt geabsorbeerd door de oceanen.
Branden, vulkanen en nu, de mens stoot CO2 in de atmosfeer, maar
die effecten zijn van voorbijgaande aard. Dat met regelmaat CO2
voortdurend in de atmosfeer is gepompt door oceanen. Atmosferische CO2 is een dynamische stroom van de warme oceaan en
terug in de koele oceaan. Openbare orde vertegenwoordigd door
de Kyoto akkoorden en de inspanningen om de CO2-uitstoot moet
worden gezien als verkwistend, ongerechtvaardigd en zinloos.”
Jeffrey A. Glassman, natuurkundige en ingenieur

“Koolstofdioxide is niet verantwoordelijk voor de opwarming van het klimaat in de afgelopen 150 jaar. Meer dan 90 procent
van klimaatschommelingen zijn te wijten aan de activiteiten van de
zon zelf, zoals de recent ontdekte cycli en 22 jaar zonnevlekken.”
Klaus P. Heiss, ruimte ingenieur, NASA

“Als het broeikaseffect niet bestond, zou het leven op deze
planeet worden ingevroren? Kooldioxide is van vitaal belang voor
het leven. Planten hebben het nodig en op hun beurt ons zuurstof
te geven. Geen CO2 betekent geen planten en dat betekent weinig
zuurstof voor ons. Zeker niet genoeg om van te leven. Waarom
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heet dan wordt CO2 ‘vervuiling’? “
Kevin Lemanowicz, meteoroloog

“Zijn de temperaturen wereldwijd gestegen? Zeker, in de
late jaren 1970 tot 1998, maar er is geen netto opwarming van de
aarde sinds 1998. Inderdaad, de meer recente cijfers tonen aan
dat er nu bewijs is van significante afkoeling. De mens is verantwoordelijk voor slechts een fractie van een procent van het effect
van broeikasgassen, en broeikasgassen zijn niet verantwoordelijk
voor het grootste deel van wat de oorzaak van de opwarming is
(bijvoorbeeld de zon).”
John Lott, Jr., research scientist

“Als het debat over klimaatverandering verhuist van de
wetenschappelijke naar het politieke, is het belangrijk om te blijven
bij de feiten. De ‘bottom line’ is dat mensen de opwarming van
de aarde niet kunnen voorkomen. We moeten ons niet mee laten
slepen door misvattingen die besturen van de klimaatverandering
uitvoeren. Het is de Aarde zelf.”
WJ “Bill” Collins, professor, School of Earth and Environmental SciencesJames Cook University, Australia

“Er is geen bewijs dat kooldioxide wordt veroorzaakt of
voorafgaat aan opwarming van de aarde. Alles wijst erop dat de
geringe opwarming cyclus in 2001 stopte. Dat het poolijs aan het
smelten is, is gerelateerd aan cyclische veranderingen ‘orbit tilt
as’ de hoek van de aarde ten opzichte van de zon.”
John Williams, landbouwkundige, Universiteit van Melbourne, Australië
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“Waterdamp is goed voor ongeveer 95 procent van het
natuurlijke ‘broeikaseffect’ op aarde. Kooldioxide krijgt alle aandacht, want dat is wat vrijkomt bij de verbranding van fossiele
brandstoffen. Maar het is goed voor minder dan 4 procent van het
totale broeikaseffect.”
Karl Bohák, meteoroloog

“Een consistente en significante correlatie bestaat tussen de
temperatuur van de planeet en de output van energie uit de zon.”
Leighton Steward, geoloog

“Is de aarde sinds 1998 aan het afkoelen, dat is in strijd
met de voorspellingen van het VN-IPCC. De temperatuur wereldwijd in 2007 was de koudste in tien jaar en de koudste van
het millennium, dat is waarom ‘global warming’ nu ‘de klimaatverandering’ heet.”
Richard Keen, klimatoloog, Department of Atmospheric and Oceanic
Sciences University of Colorado

“Niet gelovigen in het ‘greenhouse’ scenario zijn in de
positie van die van lang geleden, die aan het bestaan van God twijfelden. Gelukkig voor hen, de inquisitie is niet meer onder ons!”
Marcel Leroux, klimatoloog, directeur van het Laboratorium voor Klimatologie, risico’s, en Milieu in Lyon, Frankrijk.
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6-49 Amerikaans wereldrijk
6-49a Pax Americana
“Om een overzicht te krijgen wat de VS / CIA activiteiten
zijn geweest en het uitzoeken hoeveel mensen er gedood zijn in de
jungle van Laos of de heuvels van Nicaragua is erg moeilijk. Maar,
zo goed als we kunnen, komen we op een cijfer van 6.000.000
mensen die zijn gedood. Hier is een minimum inbegrepen van:
1.000.000 doden in de Koreaanse oorlog, 2.000.000 omgekomen
in de oorlog in Vietnam, 800.000 doden in Indonesië, 1.000.000
in Cambodja, 20.000 doden in Angola en 22.000 gedood in Nicaragua. Deze mensen zouden niet zijn gestorven als de Amerikaanse belasting dollars niet waren uitgegeven door de CIA om
deze inspanningen te financiën via geheime politieke en militaire
activiteiten te ontvlammen om zo de maatschappij destabiliseren.”
John Stockwell, CIA medewerker in de jaren 1960 en 1970

“De Amerikaanse elite is onbegrensd, onbetwist en heeft
onbewust gevoel van keizerlijk recht en dominantie, uiteindelijk
gebaseerd op oorlog, dreiging van oorlog en de winst uit de oorlog,
wat een van de definiërende kenmerken is van onze tijd. Onze politieke en media elite kunnen zich niet indenken aan een einde van
dit imperium. Onze elites en hun hovelingen kunnen niet eens een
leven voorstellen zonder een permanente oorlog voor de wereldwijde dominantie, gevoed door een gigantische oorlogsmachine,
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verspreid over honderden en honderden geïmplanteerd basissen
in meer dan 100 landen.”
Chris Floyd

“Sinds de late jaren 1940, is de Verenigde Staten doelbewust bezig met een keizerlijk project, en iedereen die werkt voor
het bureau van voorzitterschap zou bereid moeten zijn hen te
dienen. Alle presidenten moeten de nationale veiligheid bevorderen, zowel in het binnenland als in de Amerikaanse buitenlandse
politiek, als ze de absolute macht willen bereiken en vast willen
houden.”
Morris Berman

“De basis en algemeen aanvaard Amerikaanse plan is unilaterale wereldoverheersing door absolute militaire superioriteit.”
Anatol Lieven, Carnegie Endowment for International Peace

“Omdat de Verenigde Staten er niet uitziet als een gemilitariseerd land, is het moeilijk voor de Amerikanen om te begrijpen
dat Washington een oorlogsknooppunt is, dat de Verenigde Staten
voor ‘oorlog’ staat, met als doel het bezetten van een groot deel
van de planeet, waar de norm voor ons is, dat we elk moment in
oorlog zijn ergens op deze aarde.”
Tom Engelhardt

“Onder de vlag van nucleaire non proliferatie, heeft de
Amerikaanse regering van Barack Obama als doel een monopo-
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lie op de voorraden te krijgen, evenals de productie van nucleair
materiaal.”
Michel Chossudovsky

“De Verenigde Staten hebben pretenties en lak aan de internationale rechtsorde en fatsoen, en is begonnen aan een cursus
van rauwe imperialisme en disrespect.”
William Rockler, Neurenberg Tribunaal aanklager

“De wereld moet weten dat de eerste atoombom op
Hiroshima, zogenaamd op een militaire basis was. Omdat we
het doden van burgers wilden voorkomen. De bom doodde meer
dan 150.000 burgers in deze Japanse stad met een bevolking van
400.000.
President Harry Truman, 9 augustus 1945

“Sinds de val van de ‘Berlijnse Muur’ in november 1989,
was het nastreven van het Pentagon een militaire strategie voor de
overheersing van de hele planeet. Het heette door het Pentagon,
‘Full Spectrum Dominance’ en zoals de naam al impliciet, de
agenda was het controleren van alles, met inbegrip van de zee,
lucht, ruimte en zelfs de ruimte en cyberspace.”
F. William Engdahl

“De echte motivatie achter de Amerikaanse militaire
interventies tijdens de koude oorlog was niet Sovjet afschrikken
maar het neerslaan van de populaire, inheemse nationalistische
bewegingen voor onafhankelijkheid, en de oprichting van de
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Amerikaanse controle over de strategische regio’s.”
Nafeez Mosaddeq Ahmed uit zijn boek “Behind the War on Terror “

“Het Amerikaanse leger handelt in het belang van de zakelijke en financiële elite, en die landen die niet bij de Amerikaanse
economische hegemonie behoren, worden geacht vijanden te zijn.
Uiteindelijk wordt dan het leger gestuurd om een ‘regime change’
in te voeren.”
Andrew Gavin Marshall

“Amerika is de grootste schuldennatie, en tegelijkertijd
is het crediteur van de wereld, het creëren van geld uit de lucht,
terwijl op hetzelfde moment het opleggen van de Amerikaanse
dollar als mondiale valuta het ultieme instrument vormt van verovering en imperialistische overheersing.”
“Het Amerikaanse monetaire systeem wordt ondersteund
door de meest krachtige militaire macht op aarde. De dollar wordt
ondersteund door Amerikaanse militaire macht, een middel voor
het verplaatsen van de nationale valuta’s en het opleggen van de
Amerikaanse dollar. De ‘Federal Reserve’ heeft de overweldigende scheppingskrachten om geld te vormen voor een essentiële
hefboom van een keizerlijke monetaire agenda.”
“Het westerse banksysteem bestuurt een wereldwijd elektronisch bankieren netwerk. De controle van de geldcreatie op
wereldniveau vormt het ultieme instrument voor economische en
sociale dominantie. De oprichting van ‘fiat geld’ biedt de mogelijk360
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heid om via een bevel de reële economieën van landen wereldwijd
te beheersen. De ultieme hefboom van het keizerlijke ontwerp VS
NAVO is te negeren en te vernietigen via de nationale valuta.”
Michel Chossudovsky in het boek “The Global Economic Crisis”

“Stop met het praten over democratie. Ondertussen wordt
het beleid van dictaturen van rechts ondersteund als ‘pro Amerikaans.”
Amerikaanse minister van Financiën George Humphrey, 1954

“Door uitgekiend Madison Avenue marketing technieken
en zorgvuldige studie van echte protestbewegingen, had de Amerikaanse regering technieken gevonden om ‘democratisch’ weg te
werken van elke tegenstander, terwijl de wereld werd overtuigd
van spontane uitbarstingen van vrijheid.”
F. William Engdahl

“De CIA is nu niet, noch is het ooit een centrale inlichtingendienst geweest. Het is de geheime actie van de President en
zijn buitenlandse politieke adviseurs. In die hoedanigheid komt
men naar buiten om het omverwerpen of ondersteunen van buitenlandse overheden via rapportage ‘intelligentie’ die activiteiten te
rechtvaardigen.”
“Disinformatie is een groot deel van haar geheime acties,
en het Amerikaanse volk is de primaire doelgroep van deze leugens.”
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“Taak van het Agentschap is een internationale anticommunistische ideologie te ontwikkelen. De CIA koppelt vervolgens
elke egalitaire politieke beweging aan de plaag van internationaal
communisme. Dit bereidt het Amerikaanse volk en velen in de
internationale gemeenschap voor de tweede fase, de vernietiging
van die bewegingen. Want egalitarisme is de vijand en het mag
niet bestaan.”
Ralph McGehee in zijn boek “Deadly Deceits”

“Met oorlog tegen terrorisme beweert het Amerikaanse vaderland zich te verdedigen en beschermen tegen een onbeschaafde
wereld. Het is bevestigd als een ‘oorlog van godsdienst’, een ‘botsing der beschavingen’, terwijl het in feite de belangrijkste doelstelling van deze oorlog is veilig controle en corporatie eigendom
over rijkdom uitgebreide olie in de regio, terwijl ook het brengen
onder het roer van het IMF en de Wereldbank, de privatisering
van staatsbedrijven en de overdracht van de economische activa
van de landen in de handen van buitenlands kapitaal.”
Michel Chossudovsky

“Het is de taak van de CIA om de wereld instabiel te houden, en te propageren en te onderwijzen dat het Amerikaanse volk
moet leren te haten, dus we laten de Establishment een bedrag van
geld besteden aan de armen.”
John Stockwell, CIA medewerker in de jaren 1960 en 1970

“Indien het Agentschap CIA de waarheid meldde over de
Derde Wereld, wat zou het zeggen? Het zou zeggen dat de Ver362
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enigde Staten buitenlandse leiders installeert, legers plaatst onder
de armen, en politie helpt leiders te onderdrukken en mensen opstandig maken, dat de CIA bevoegd is leiders te vertegenwoordigen
om zo een kleine fractie kan uitmoorden, martelen en verarmen
om hun bevoorrechte positie te behouden.”
Ralph McGehee in zijn boek “Deadly Deceits”

6-49b Aanhaling 1
Wat hier beschreven is, is wat momenteel speelt in Venezuela en wat we ook al zagen in Cuba en enkele landen die niet
wilden mee doen aan de macht der Amerikanen. Door onrust te
scheppen in een land en mensen tegen elkaar opzetten, krijg je
ontevreden mensen. Ook zien we dat heel summier gebeuren op
onze eilanden, waar steeds meer geweld en moorden zijn, als we
de kranten en de pers moeten geloven. Zij zijn het die er nu ruim
aandacht aan besteden en vergeten zijn, dat we altijd wel deze zaken om ons heen hebben gehad. Maar nu heeft de pers de vrijheid
om hier over te schrijven. Dat komt de top weer goed uit, want
hoe meer angst hoe meer onderdanig aan die angst, des te beter
zijn er beperkingen op te leggen.
“Bijna vanaf het begin is de CIA bezig, niet alleen in het
verzamelen van informatie van inlichtingendiensten, maar ook
in geheime operaties die verkiezingen intimideren en het manipuleren van de vakbonden in het buitenland, het uitoefenen van
paramilitaire operaties, kantelen van overheden, het vermoorden
van buitenlandse ambtenaren, de bescherming van voormalige
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nazi’s en liegen betrokkenen aan het Congres.”
Voormalig senator George McGovern, 1987

“In elk land worden ambassades gebruikt voor spionage.
Dus, zou het dom zijn voor een land om hun echte inlichtingen
officieren in een ambassade of consulaat te zetten. Want dat is de
eerste plaats waar een gastland gaat kijken voor spionnen. Dus,
de nummer één plaats waar de Verenigde Staten en andere landen hun inlichtingendienst agenten en informanten plaatsen zijn
bijvoorbeeld NGO’s in Rusland, Centraal-Azië, de Kaukasus, en
elders in de wereld, NGO Verenigde Staten. Meer dan 90% van
hen zijn operaties ten grondslag voor de CIA.”
Sibel Edmonds

6-49c Aanhaling 2
Deze laatste aanhaling kan ik bevestigen in onze lokale
politiek. Het Kabinet van de Gouverneur en hun bureau versturen
elke dag gecodeerde berichten naar Nederland maar ontvangen
ook gecodeerde opdrachten vanuit Nederland. De ware spionnen
zoals ik zelf heb meegemaakt, komen vanuit het bedrijfsleven of
die mensen die hier komen als tijdelijke kracht in het opzetten
van projecten. 3 maanden tot een half jaar hebben ze vrij spel en
langere tijd was de oude markt in Punda een gewilde plaats om
informatie te verzamelen.
Er wordt veel spionage verricht onder de trusts, bedrijfsleven en dan in het bijzonder de bedrijven in handen van “duistere”
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buitenlanders en de wandel en handel van politici. Eens was het
zo erg dat op een gegeven moment er een regering zat, waar zeggen en schrijven één politicus net binnen de grenzen viel van de
gestelde norm van zelfverrijking. Op dat moment maakte onze
ministerpresident miljoenen met het toebedelen van grond en
bedrijven en werd allemaal weggesluisd naar Amerika en Zuid
Amerika. Nederland had een totaal beeld van de mega oplichting
van alle ministers maar er werd niet ingegrepen omdat men wist
dat de opvolgers zich in dezelfde groep bevonden. Zo hield Nederland de toen zittende regering maar aan. Wel werd er snel wat
acties op touw gezet om op een natuurlijke manier de regering en
hun politici te laten vertrekken en enkele werden als zondebok
aangewezen. Case closed, was het. Tot de dag van vandaag is de
gehele wereldpolitiek gelieerd aan geld, macht en drugs en vele
politici zitten in de tang van cocaïne gebruik. Wat we in elke
regering terug vinden.

6-50 Boodschappers
6-50a News Corp Fox / WSJ) / Comcast NBC / MSNBC) /
CBS / Disney ABC / Times Warner CNN / Viacom /
BBC / New York Times
“De media is er niet om de waarheid te dienen. Het dient
de overheid en de belangengroepen die de overheid machtigen.
De functie van de ‘mainstream media’ is om producten te verkopen en om het publiek te hersenspoelen voor de overheid en
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belangenorganisaties. Door het via de media te brengen, steunen
de Amerikanen hun eigen hersenspoeling.”
Paul Craig Roberts

“Als opzettelijke verdraaiing van de werkelijkheid door
corporatie media effectief zou worden kunnen vervolgd, zou deze
gehele industrie achter de tralies zitten.”
Cynthia McKinney

“De ‘mainsteam’ media’s kijk op de wereld is grotendeels
hetzelfde als het uitzicht vanaf het ‘State Department’ en het
‘Pentagon’.”
Michael Parenti in zijn boek “Contrary Notions”

“Onze machtselite is failliet, en de pers vastgebonden aan
deze elite, is net zo failliet als wat het dekt.”
“Zodra we een systeem van informatie op basis van
controleerbare feiten verliezen, zullen we losgekoppeld worden
van de werkelijkheid. Alle totalitaire samenlevingen geven hun
propaganda via gemanipuleerde beelden en brillen. En, de dood
van traditioneel nieuws is nog een etappe in de terminale ziekte
die de Amerikaanse democratie verwoest.”
Chris Hedges

“De grote media zijn grote bedrijven die eigendom zijn,
en verbonden met nog grotere conglomeraten. Net als andere
bedrijven, ze verkopen een product aan een markt. De markt zijn
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de adverteerders. Dat zijn andere bedrijven. Het product is het
publiek.”
Noam Chomsky

“Het grootste vooroordeel is voor de dieven die ons land
en economie stalen, dat zijn eigenaren van de ‘mainstream media’
bedrijven. De alomtegenwoordige ‘mainstream media’ is het grootste wapen van onderdrukking wat de mensheid ooit heeft gekend.”
David DeGraw

“De media groepen brengen een opmerkelijk uniform
kijk op de wereld, en het is een politiek bepaald beeld geweest.
Anticommunistische, pro bedrijfsleven en nationalisme.”
Daniel Hellinger en Dennis R. Judd in hun boek “The Democratic Facade”

“Het probleem is niet dat een computernetwerk (Internet)
alternatieven biedt voor de informatie aristocratie. De echte crisis
is dat noch de media, noch de overheid genoeg geloofwaardigheid
heeft om te worden geaccepteerd als of wel eerlijk of onpartijdig
op hun eigen.”
Militaire schrijver William M. Arkin

“Hoe de pers zijn vrijheid schept. Ja, de pers is vrij om te
liegen, te verstoren, te onderdrukken, te misleiden en te belasteren.
Maar is het vrij om de waarheid te vertellen? Velen hebben reden
om te geloven dat de waarheid net zo dood is als de betrokken
massamedia.”
Willis Carto
- De MATRIX Deel 1

367

“Amerikanen zijn ver onder ingelicht om de klomp aan
informatie te verwerken. Informatie die lijkt in tegenspraak met
wat ze weten van de wereld. In plaats daarvan, leveren nieuwszenders Amerikanen een constante stroom van vereenvoudigde
informatie, die past bij wat ze al weten. Op die manier hoeven ze
niet meer zendtijd of krantenpapier ruimte te besteden aan uitleg
of verder onderzoek. Politici en de media hebben samengespannen om het Amerikaanse publiek te kleineren en naar beneden te
duwen. In hun hart geloven politici niet dat de Amerikanen met
complexe waarheden kan omgaan en daar is de media, met name
tv nieuws, in principe mee eens.”
Tom Fenton, voormalig CBS buitenlandse correspondent

“De mensen die de controle bezitten van de ‘mainstream
media’ gaan nooit hun salaris riskeren om de onbeantwoorde
vragen van 9-11 of de geldpaden te verkennen van JP Morgan
Chase Bank, GoldmanSachs, Citibank, Haliburton, Blackwater,
Homeland Security, of de Rothschilds, of de Rockefellers en de
geheimhouding van de Council on Foreign Relations, de Bilderberg groep, de Trilaterale Commissie, Skull and Bones, de Bushes
en de Carlyle Group of onze Federal Reserve System en het is 12
private Federal Reserve Banks of het IMF of de Wereldbank bank.”
Chris Pratt van zijn film “Deception”

“The New York Times is het huisorgaan. Deze vestiging
heeft zowel redactioneel als in de presentatie van het nieuws,
de belangen van een inrichting die de continuïteit, veiligheid en
legitimiteit moet garanderen. Daarom ondersteunen zij over het
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algemeen zaken en financiën, de Amerikaanse versie van het
rijk, de regering en tot de president, tenzij wat overtollig is en zo
ongehoord dat het een bedreiging voor de continuïteit, veiligheid
of rechtmatigheid vormt.”
Larry Beinhart

“De media is een zielige hoop. Ze geven ons geen geschiedenis, ze geven ons geen analyse, ze vertellen ons niet alles,
ze geven geen antwoord op de meest fundamentele vragen als:
- Wie heeft veruit de meeste wapens van massavernietgingswapens in de wereld?
- Wie heeft massavernietigingswapens meer dan
enig ander volk?
- Wie heeft meer mensen gedood in deze wereld met
massavernietigingswapens dan enig ander volk?
Het antwoord: De Verenigde Staten, maar dat zul je niet
horen.”
Howard Zinn

“De media is een forum voor de machthebbers.”
Amy Goodman in haar boek “Exception to the Rulers”

“Zelfs ‘open minded’ mensen bevinden zich vaak niet in
staat om het werk serieus te nemen van; Noam Chomsky, Edward
Herman, Howard Zinn en Susan George bij het eerste contacten
met hun werk. Het lijkt gewoon niet mogelijk dat we ons zo vergissen in wat we geloven en wat het zou kunnen zijn. Het individu
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kan aannemen dat deze schrijvers op een of andere manier een
grapje willen ‘over vermelden’ van de zaak, paranoïde, of een soort
van bijl slijpen. We zijn eigenlijk boos op hen die door ons deze
vreselijke dingen over onze samenleving vertellen. We dringen
erop aan dat dit gewoon niet waar kan zijn. Het kost ons echt
moeite om het lezen, en de geruststellende boodschappen van de
massamedia te weerstaan en bereid zijn om het bewijsmateriaal
opnieuw te overwegen.”
David Edwards in zijn boek “Burning All Illusions”

“Ik heb nooit in de New York Times één bericht gelezen
over een buitenlandse interventie waar de New York Times geen
voorstander van was. Zij hebben nog nooit één tariefverhoging
of een huurverhoging of een hulpprogramma tariefverhoging niet
gesteund. Nooit nemen ze de kant van de arbeiders in een staking
of lock-out, of pleiten voor een verhoging voor onderbetaalde
werknemers. En laat mij maar niet beginnen over de universele
gezondheidszorg en sociale zekerheid. Dus waarom denken mensen dat de New York Times liberaal is?”
Veteraan New York Times reporter John Hess

“De regels van de reguliere journalistiek zijn eenvoudig:
De Republikeinen en Democraten stellen de aanvaardbare grenzen
van het debat. Wanneer deze groepen het te vaak eens waren was
er gewoon geen discussie. Dat is waarom er zo’n afschuwelijke
stilte hangt rond vraagstukken van oorlog en vrede.”
Amy Goodman in haar boek “Exception to the Rulers”
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“Grote media in de Verenigde Staten representeren de
belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven.”
9/11 and American Empire : Intellectuals Speak Out, onder redactie
van David Ray Griffin en Peter Dale Scott

“De kwaliteit en de geloofwaardigheid van alle rapportages zijn zo spectaculair dat het publiekelijke ‘fed up’ is van alle
beledigingen en leugens.”
Ernest Partridge, 2008

6-51 New World Order
6-51a Citaten
“We staan aan de vooravond van de wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de
naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.”
David Rockefeller’s statement to the United Nations Business Council,
1994.

“Mensen, overheden en economieën van alle landen
moeten aan de behoeften voldoen van multinationale banken en
bedrijven.”
Zbigniew Brzezinski, in zijn boek “Technotronic Era”

“Henry Kissinger produceerde, in april 1974, de geheime
‘National Security Council Study Memorandum 200’ (NSSM
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200), gericht op Washington hoge ambtenarij, het definiëren van
een programma gericht op vermindering van de bevolking in
derde wereldlanden. Het bezitten van nodige grondstoffen, omdat
groeiende bevolking met aspiraties voor een betere levensstandaard leiden tot hoge prijzen voor dergelijke materialen. Kissinger
noemde 13 doellanden voor de bevolking controle, waaronder
Brazilië, India, Egypte, Mexico, Ethiopië, Colombia, en andere.”
F William Engdahl in zijn boek “A Century of War”

“De naam van het spel is de creatie van de wereldberoemde banken, regionale valuta’s, multinationale trusts, reuze
stichtingen, land onteigeningen, en massale transfers van natuurlijke hulpbronnen. De kartellering van ‘s werelds natuurlijke
hulpbronnen, die uiteindelijk zal uitgroeien tot overdracht van
nationale soevereiniteit.”
Larry Abraham met Franklin Sanders in hun boek “The Greening: The
Environmentalists’ Drive for Global Power”

“Het technologisch tijdperk omvat de geleidelijke verschijning van een meer gecontroleerde samenleving. Zo’n samenleving zou ongeremd gedomineerd worden door de elite en door
traditionele waarden. Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna
permanente bewaking boven elke burger en het onderhouden van
complete ‘up to date’ bestanden met zelfs de meest persoonlijke
informatie over de burger. Deze bestanden zullen worden onderworpen aan onmiddellijke ophalen door de autoriteiten.”
Zbigniew Brzezinski in zijn 1970 boek “Between Two Ages: America’s
Role in the Technetronic Era”
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“Niet aflatende steun van de VS en de Britse regering,
voor de wereldwijde verspreiding van genetisch gemodificeerde
zaden, was in feite de uitvoering van een decennia lange beleid
van de Rockefeller Foundation sinds de jaren 1930, toen het nazi
eugenetica het onderzoek financierde. Omdat sommige van deze
kringen het als oorlogsmiddel zagen voor bevolkingsvermindering,
wat te duur en niet efficiënt was.”
F. William Engdahl in zijn boek “Seeds of Destuction”

“De wereldwijde financiële elite van de Ford, Carnegie
en Rockefeller stichtingen maken de plannen voor één wereld
regering. De echte naam van het spel is 1984. We zullen systematisch populatie reductie hebben, gedwongen sterilisatie of iets
anders wat de planners noodzakelijk achten om absolute controle
te vestigen in hun humanitaire utopie. Maar om deze plannen af
te dwingen, moet je een almachtige wereldregering hebben. Je
kunt dit niet doen als individuele soevereine landen. En voordat
je de Grote Fusie kunt vergemakkelijken, moet je eerst de controle centraliseren binnen elke natie, vernietig de lokale politie en
verwijder de wapens uit de handen van de burger. Je moet de eens
gratis ‘Constitutionele Republiek’ vervangen door een almachtige
centrale overheid.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De hiërarchie van de mondiale macht:
- Denktanks
Een compacte, hiërarchische, naadloos en zeer krachtige
wereldwijde netwerk van geostrategische planning centra, de
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zogenaamde ‘denktanks’, onder andere de Council on Foreign
Relations (CFR), Trilaterale Commissie (TC), Bilderberg Groep,
Royal Institute of International Affairs (Chatham House), World
Economic Forum, Project for a New American Century (PNAC).
Hun taak is om plannen van complexe politieke, economische,
financiële, technologische, militaire verder te ontwikkelen en
culturele processen op lange termijn te integreren in een consistente, duurzame en complexe geopolitieke modellen. Gericht op
het bereiken van groeiende nationale, regionale en globale overheersing op lange termijn.”
“- Financiële Dynastische Families.
Ze hebben enorme economische, financiële en sociale
macht en fortuin voor generaties, die ze reeds eeuwen hanteren.
Dat wil zeggen; Rothschild, Rockefeller, Morgan, Mellon, Bin-Laden, Bush, Buffet en anderen vallen in die categorie.”
“- Koninklijke dynastieën en ‘Noble Bloodlines’.
Ze hebben de sociale, economische, religieuze en financiële macht eeuwenlang gehanteerd. Die zijn; De regerende nobilities van Groot-Brittannië, Nederland, Spanje, België, evenals
de ‘ongekroonde nobilities’ in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Italië en Portugal. Ze zijn nauw gekoppeld met hun tegenhangers
in het islamitische sjeikdom en patriciëren financiële ‘nobilities ‘
in de VS en het Verre Oosten.”
“- Religieuze organisaties.
Politieke structuren van de belangrijkste godsdiensten,
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onder andere het Vaticaan, Kerk van Engeland, Lutherse en Calvinistische kerken, het Joodse Sanhedrin, Evangelische en Pinkster
organisaties, velen van hen zijn hardnekkig pro-zionistisch. De
religieuze organisaties zijn een ‘noodzakelijk kwaad’ voor de elite
machthebbers / aandeelhouders om te gebruiken voor het regelen
van de massa.”
“- Supranationale politieke structuren.
Vrijmetselarij, het zionisme, International Social Democracy, International Christian Democracy, diverse NGO’s en
lobby’s.”
“De hoogste echelons van de mondiale macht komen bij
elkaar op hun piramidale top, die een compacte ronde tafel van
‘Elders’ vertegenwoordigt, die zijn geld, macht, dynastieke families, koningen, koninginnen en sjeiks, Vaticaan priesters, rabbijnen,
lutherse en anglicaanse geestelijken, en de bloedlijnen van waar
de toekomst ‘Koning van de Wereld’ zullen opstaan. De hoogste
leiders van de Illuminati piramide van macht zijn opgenomen in
de familie Rothschild.”
“- Georganiseerde Misdaad.
Georganiseerde criminaliteit in wisselwerking met ‘legitieme’ machtsstructuren kan zelfs worden gecreëerd door hen
onder verschillende ‘operationele afspraken’. Dit brengt onder de
tafel diverse maffia, wapenhandelaars, drugskartels, witwassers,
plus hun respectieve financiële managers in bepaalde banken.
Grenzen zijn niet eenduidig, omdat georganiseerde criminele
- De MATRIX Deel 1

375

groepen lijken zich met succes te hebben ingebed in ‘legitieme’
organisaties, waaronder de CIA, MI6, Mossad, DEA, FBI, SEC,
de financiële instellingen, beurzen, en leger en de veiligheidsdiensten. De ‘Nieuwe Wereld Orde’ machtsstructuur bevat verdragen
en is overeenkomsten aangegaan met belangrijke criminele organisaties die bereid zijn om te respecteren en zich te houden aan
ongeschreven richtlijnen en rules of engagement.”
The Hiërarchie of Global Power door Adrian Salbuchi uit zijn artikel
“The Coming World Government”, http://www.newdawnmagazine.com

6-52 Verkopers van de nieuwe wereldorde
6-52a Politici: Ronald Reagan / Bill Clinton / Barack
Obama / Margaret Thatcher / Tony Blair / Nicolas
Sarkozy
“De coöperatie gedomineerde economie en de transnationale ondernemingen staat had de macht over bijna elk aspect
van de openbare en privéleven geconsolideerd. ‘Soldaten’ zoals;
Margaret Thatcher, Ronald Reagan en de familie Bush hebben
het geloof behouden. Zij werken met het ‘Internationaal Monetair Fonds’, de ‘Wereldbank’ en de ‘Wereldhandelsorganisatie’.
Zij zorgen ervoor dat de belangen van het kapitaal nergens wordt
bedreigd door de behoeften van de armen in de wereld.”
William F. Pepper in zijn boek “An Act of State: the Execution of Martin
Luther King”
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“De ontmanteling van de natiestaat begon lang voordat de
financiële ineenstorting in 2008. In de Verenigde Staten en Groot
Brittannië begonnen in 1980, onder Reagan en Thatcher, een
versnelde globalisering en ontmantelingsproces, met de export
van banen en industrie, privatiseringsprogramma’s, ‘vrijhandel’
overeenkomsten, en de oprichting van deregulering onder de
‘Wereldhandelsorganisatie’ (WTO).”
“The Elite Plan for a New World Social Order” een artikel van Richard
K Moore

“Dertig jaar lang heeft ‘City of London’ handelstekorten,
die opgelopen zijn door het zuigen van geld uit wholesalemarkten. Terwijl er betere rendementen elders verkregen kon worden.
Dit werd uitgevonden door Margaret Thatcher. Het idee is dat
we financiële dealers voor oligarchen en olie mensen uit de hele
wereld worden.”
Jim Cousins, een lid van de UK Treasury Select Committee

“Ronald Reagan was een wereldwijd imperium bouwer,
een dienaar van de corporatocracy. Hij zou tegemoet komen bij die
mensen die zaken heen en weer schuiven tussen vennootschapsbelasting, CEO kantoren, de bank en in de hallen van de overheid.
De mannen die hem dienen bleken in feite de overheid te dienen.
Hij zou pleiten voor wat die mannen wilden: één Amerika dat de
wereld beheerst en al de middelen. Eén wereld die antwoordde
op de commando’s van Amerika, één Amerikaanse leger dat de
regels zou afdwingen als ze waren geschreven door Amerika, en
één internationale handel en banksysteem dat Amerika als CEO
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van het wereldrijk ondersteunde.”
John Perkins in zijn boek “Confessions of Economic Hit Man”

“Bill Clinton omhelst een reactionair ‘pre New Deal’ visie
van een globale toekomst waarin institutionele beleggers en waar
ongereguleerde en sociaal contract de geschiedenis was.”
“The Party of Davos” een artikel van Jeff Faux

“Als eerste president van het nieuwe mondiale tijdperk,
bezocht Bill Clinton meer dan 70 landen. Hij was bij het opzetten
van de WTO, een impuls aan de internationale begroting, het onderhouden van de hoge Pentagon uitgaven, gemilitariseerde drugs
oorlogen in Zuid Amerika, was bij de militaire en economische
aanval op Irak, de basis gelegd voor ‘humanitaire’ interventies,
bombardeerde de Soedan en Afghanistan, en langdurige luchtfoto
invallen uitgevoerd op Servië. Enthousiast door de vooruitzichten voor de totale bewaking van de wereld. Clinton verhoogde
intelligentie uitgaven niveaus tot meer dan 30 miljard dollar,
met toenemende nadruk op de supergeheime ‘National Security
Agency’. De geplande, systematische, en brutale vernietiging van
de Servische infrastructuur moet worden beschouwd als een van
de grote oorlogsmisdaden van de naoorlogse jaren.”
Uit het boek “Masters of War” onder redactie van Carl Boggs

“Bill Clinton, en de meeste andere hedendaagse democraten, zullen niet doen wat het beste is voor ons of de wereld waarin
wij wonen. Wij moeten hun rekeningen betalen. De rekeningen van
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de top 10 procent, en het is hun wil dat het zo altijd gedaan wordt.
Er is een verschil tussen Democraten en Republikeinen. Als de
Democraten een ding zeggen dan gaan ze verder debatteren achter
de schermen. De Republikeinen komt het dan goed uit en geven
die personen een kantoor in de West Wing. Dat is het verschil?”
Michael Moore in zijn boek “Stupid White Men”

“Tony Blair is een veredelde verkoper, de verkoop van
dezelfde slang olie aan verschillende klanten.”
Jonathan Cook - een schrijver en journalist gevestigd in Israël.

“Bijdrage van Tony Blair aan de verbetering van de mensheid; Hij heeft de toetreding tot de Verenigde Staten opgenomen
in de invasie van Afghanistan tussen 1997 en 2003, en de stille
opruiming van gemiddeld 6.000 Iraakse kinderen per maand als
zijnde ‘sancties’, het instrueren van de Britse VN functionarissen
om op alles een veto uit te spreken; van vaccins tot Ventolin, insuline om incubators en intubators, papier, potloden, vrouwelijke
hygiëne apparaten, de steun voor de kinderen op de scholen voor
blinden en doven. Nog 1.000.000 Irakezen zijn gestorven sinds
de invasie, vrijwel zeker een onderschatting.”
“Tony Blair heeft geprofiteerd als gevolg van de oorlog in
Irak, waarin honderdduizenden mensen stierven. In de competitie
van schaamte, is Tony Blair misschien wel de ergste van allemaal.”
Peter Osborne, maart 2010, in een artikel “Tony Blair - A Bright Shining
Lie” van Felicity Arbuthnot
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“Tony Blair transformeerde de ‘Labour Party’ in een instelling die de ‘City of London’ nog lief zou kunnen vinden. In
1996 daagde Blair een tachtig jaar oude belofte van Labour tot
afschaffing van de ‘Corporation of London’, te vervangen door
een vage belofte om ‘hervorming’ van de stad. Weinig mensen
in Groot Brittannië hebben gemerkt dat de verovering van Groot
Brittannië laatste grote bastion was van echte oppositie rond de
financiële sector. Toen Blair het jaar daarop werd verkozen via
een ‘aardverschuiving’, kon de corporatie er zeker van dat zijn
positie veilig was.”
Nicholas Shaxson in zijn boek “Treasure Islands: Tax Havens and the
Men Who Stole the World”

6-53 Globalisten
6-53a Claude Trichet / Paul Volcker / Milton Friedman /
Mikhail Gorbachev
“Ik geloof dat de nieuwe wereldorde niet volledig zal
worden gerealiseerd, tenzij de ‘Verenigde Naties’ en de ‘Veiligheidsraad’ structuren creëren waarbij er bevoegdheden en sancties
opgelegd en gebruikt kunnen worden en andere maatregelen van
dwang ingevoerd worden.”
Michail Gorbatsjov

“Het kapitalisme is gevormd door de ‘Washington Consensus’, die gevormd werd rond het neoliberale beleid dat de
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ontwikkelingslanden door Jeffrey Sachs had opgelegd door Milton
Friedman’s Chicago Boys, en Oost Europa. ‘The Shock Doctrine’
zoals onlangs beschreven door Naomi Klein, impliceert bezuinigen
of elimineren van sociale programma’s, privatisering, belastingverlagingen en stimulansen voor de rijken, en de stijgende prijzen
op strategische goederen zoals benzine en stookolie die de armen,
meer dan enig ander segment van de samenleving, aantasten.”
William F. Pepper

“Met de steun van de Sovjet president Michail Gorbatsjov
en premier Margaret Thatcher, werd George Soros gevraagd om
een team op te stellen, waaronder Jeffrey Sachs. Shatalin Plan, dat
gebaseerd was op ‘IMF stijl kritiek / shock therapie’.”
“Samen met voormalig ‘Federal Reserve’ voorzitter Paul
Volcker, Citibank vicevoorzitter H. Anno Ruding, die vroeger
bij het IMF was, hadden Sachs, en Soros een grote vinger in het
creëren van het Poolse model van de shock therapie. Sachs trok
aandacht van Soros via zijn werk bij de uitvoering van het ‘IMF
stijl’ en ‘shock therapie’ in Bolivia.”
Executive Intelligence Review

“Een bedrijf kan niet ethisch zijn; zijn enige verantwoordelijkheid is om winst te maken.”
Milton Friedman

“Verdere wereldwijde vooruitgang is nu alleen mogelijk
door middel van een zoektocht naar universele consensus in de
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beweging naar een nieuwe wereldorde.”
Michail Gorbatsjov

“Er zijn maar weinig trends die de fundamenten van onze
vrije samenleving zo grondig kunnen ondermijnen als de aanvaarding door collectieve ambtenaren van een maatschappelijke
verantwoordelijkheid anders dan om zoveel mogelijk geld voor
hun aandeelhouders mogelijk te maken.”
Milton Friedman

“De opkomende ‘environmentalization’ van onze beschaving en de behoefte aan krachtige maatregelen in het belang van
de gehele internationale gemeenschap, zal onvermijdelijk meerdere politieke gevolgen krijgen. Misschien wel het belangrijkste
van hen zal een geleidelijke verandering zijn in de status van de
‘Verenigde Naties’. Onvermijdelijk moeten er een aantal aspecten
van de ‘wereld regering’ worden aangenomen.”
Michail Gorbatsjov

“De World Health Organization, de Wereldbank, de VN
afdeling milieu, de VN Population Fund, en de Bill en Melinda
Gates Foundation sluiten aan, om de gehele mensheid met massale schaal vaccinatieprogramma’s en genetisch gemanipuleerd
voedsel te verzieken.”
Jurriaan Maessen

“Het kan bijvoorbeeld, dat het bruto vervuiling van het
milieu uiteindelijk de mogelijkheid van massale vernietiging door
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kernwapens vervangt. Dat als belangrijkste schijnbare bedreiging
voor het voortbestaan van de soort. Vergiftiging van de lucht en
van de belangrijkste bronnen van voedsel- en watervoorziening is
al ver gevorderd, en zou op het eerste gezicht veelbelovend lijken
in dit opzicht. Maar een dreiging kan alleen gevoerd worden door
middel van sociale organisatie en politieke macht. Het is waar
dat het tarief van de verontreiniging selectief voor dit doel wordt
verhoogd. Maar het probleem van vervuiling is zo veel in de publiciteit de afgelopen jaren, dat het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat
een programma van opzettelijke milieuvergiftiging in een politiek
aanvaardbaar manier kan worden uitgevoerd. Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieven vijandig mogen
lijken, we moeten benadrukken dat het gevonden moet worden in
geloofwaardige kwaliteit en omvang. Is een overgang naar vrede
ooit tot stand gekomen zonder sociale desintegratie. Het is meer
waarschijnlijk, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging zal
moeten worden uitgevonden.”
Verslag van Iron Mountain On the Possibility and Desirability of Peace

6-54 Media sterren
6-54a Charlie Rose / Thomas Friedman / Walter Cronkite
“Blaas elke week een andere centrale op in Irak, zo weet
niemand wanneer het licht uit gaat of wie de baas is.”
Thomas Friedman
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“Oprichting van journalisten en media sterren zijn niet
op de buitenkant van de inrichting, ze zijn lid van de inrichting!
Ze werken voor de grootste bedrijven. Ze leven in Washington,
zijn socio economisch, hun collega’s en partners en familieleden
zijn mensen binnen de overheid, binnen de inrichting. En wat ze
willen doen is het beschermen en verdedigen van de oprichting,
niets anders. Het idee dat de instelling naar behoren functioneert,
dus hun interesse is om de publieke woede te minimaliseren.”
Glenn Greenwald op Bill Moyer’s Journaal, 2009

“Om globalisering te laten werken, kan Amerika niet
bang zijn om op te treden als de almachtige supermacht die het
is. De verborgen hand van de markt zal nooit werken zonder een
verborgen vuist.”
“McDonald’s kan niet bloeien zonder McDonnell-Douglas, de ontwerper van de F-15, en de verborgen vuist dat de wereld
veilig is voor de technologie van Silicon Valley’s heet de Verenigde
Staten Landmacht, Luchtmacht, Marine en de Marine.”
Thomas Friedman

“Nieuwslezers die hun carrière overeind willen houden,
leren de fijne kunst van ontduiking. Met grote vaardigheid gaan
ze rond de belangrijkste punten van het verhaal. Met veel finesse
zeggen ze veel over heel weinig. Zo wordt stapels troepnieuws
gevuld met zo veel mogelijk lege calorieën en zo weinig voedings-
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stoffen. Zo beledigen ze niet degenen die politiek economische
macht uitoefenen.”
Uit het boek “Censored 2004” from Project Censored

“Je kunt niet een woord geloven wat de media zegt. Als
ze iets juist zeggen, is het gewoon per ongeluk.”
Paul Craig Roberts

“Thomas Friedman’s verzamelde werken die een waar
woordenboek vormen van de marktpopulistische mythen van deze
tijd, ontzagwekkend in zijn inclusiviteit: Enthousiasme voor de
‘rebranding’ van Groot Brittannië, zinloze overpeinzingen over
het fysieke gewicht van een BNP van elk land, gemakkelijke
gelijkstelling van ‘Great Society America’ met de Sovjet Unie.
Elk van hen is belachelijk op hun eigen manier, maar bij elkaar
gegooid maken ze echt een ontmoedigende indruk. Verwant aan de
eerste keer dat ik Newt Gingrich hoorde spreken in het openbaar.
Het begon me te dagen dat dit is wat de heersende klasse noemt
‘volgens mijn gevoel’. Dat dit handjevol zielig tastbaar onwaar
vooroordelen zijn. Alles wat ze hebben om hen te begeleiden is
het pendelen op en neer tussen de State Department en de grote
denktanks. Ze bespreken wat met ons te maken heeft en hoe zij
van plan zijn te ontdoen van ons land.”
Thomas Frank

“Wat de pers doet is leugens vertellen, leugens die jij wilt
horen. De pers kan achterhalen wat de lezers of kijkers geloven.
Ze maken een hel van een leven, toegevend aan hun ego en vertel- De MATRIX Deel 1
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len hen dat ze slim zijn. Ze liegen en vertellen het publiek dat ze
gelijk hebben, en ze hebben nooit van gedachten veranderd over
wat dan ook. En het publiek beloont hen, looft hen, betaalt geld
en blijft die zoete, ‘self serving’ leugens aanhoren.”
Allan Uthman

“De lichten moeten uit in Belgrado. Elke elektriciteitsnet,
waterleiding, brug, weg en oorlogsgerelateerde fabriek dienen te
worden ontwricht.”
Thomas Friedman

“News Hour met Jim Lehrer’ kan worden gezien als de
Potemkin dorp van de Amerikaanse democratie. Elke avond
presenteert hij een leuke versie van een politiek debat, ooit zo
burgerlijk en ‘high minded’, wat grondig uitgelegd wordt en de
inhoud van afwijkende critici of de ongetemde meningen van
gewone burgers wordt ontdaan.”
William Greider

“Mijn motto is heel simpel: Geef oorlog een kans.”
Thomas Friedman

“Journalisten vertrouwen op ambtenaren voor zowel professionele status als informatie. Dat is een van de redenen waarom
het nieuws zo zwaar gekanteld is naar de standpunten en acties
van de ambtenaren. Voeg daarbij de economische structuur van
het nieuws, de winst oriëntatie van de grote media en de kracht
van de reclame, het brede ideologische klimaat in de post 9/11
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tijdperk, een smalle versie van patriottisme, verschil van mening
gecast als verraad en het nieuws beheer / intimidatie strategieën
van ambtenaren, en je hebt een nieuwsmedia met een vaak geproduceerde beschamende rapportage.”
Vassar College professor sociologie William Hoynes

“Amy Goodman is niet de alternatieve media. Ze is de gecontroleerde oppositie. Ze dient dezelfde 1% die we tegen hebben
gevochten. Dezelfde mensen die belangen in de drones hebben,
de intelligentie industrieel complex, de coöperatieve media. Ze is
niet anders dan die in de ‘New York Times’, ‘Fox News’ of ‘CBS’.
Maar ze krijgt de vrijheid om een beetje meer echte journalistiek
te doen in het belang van ‘het uiterlijk van legitimiteit’.”
Sibel Edmonds

“De VS hebben Irak en Amerikaanse bondgenoten duidelijk gemaakt dat Amerika geweld zal gebruiken. Zonder daarover
te onderhandelen, aarzeling, of UN goedkeuring.”
Thomas Friedman

“Verslaggevers van vandaag, schrijven de verhalen die
hun meesters willen horen, of ze liggen eruit. De functie van
de redactie is dat er zeker geen ongemakkelijke informatie het
publiek bereikt.”
Paul Craig Roberts

“De Verenigde Staten hebben geen troepen gestuurd naar
de Saoedische woestijn om democratische beginselen te behou- De MATRIX Deel 1
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den. De Saoedische monarchie is een feodaal regime dat niet eens
vrouwen de kans geeft om auto te rijden. Het is toch niet aan de
Amerikaanse politiek om de wereld veilig voor het feodalisme
te maken. Dit is over geld, over het beschermen van regeringen
loyaal aan Amerika en bestraffing van degenen die niet en over
de prijs van olie wil instellen die opgelegd wordt.”
Thomas Friedman

“Veel media zoals ‘Democracy Now’ worden bestuurd
door dezelfde globale elite die alle grote mainstream nieuwsbronnen beheersen. Belangenconflicten die potentieel zeer gevaarlijk
zijn vanwege hun publiek nietsvermoedende niveau van vertrouwen, en het algemene gebrek aan kritiek ontvangen dergelijke
verkooppunten.”
“Een kenmerkende karaktertrek van de bias op zulke media
is hun bevoorrading van desinformatie vooruit, bedoeld om misleidende vestiging geglobaliseerde doelstellingen. Ook over zaken
zoals de economie, de opwarming van de aarde, farmaceutische
corruptie, terrorisme, vrijheden en rechten, evenals hun verhulling
van de meest authentieke mechanismen van corruptie in de politieke processen van de Verenigde Staten en de rest van de wereld.”
Edward Ulrich

“Amy Goodman vertegenwoordigt de belangen van Soros
‘Open Society’ en de ‘Rockefeller Foundation’ voor een lange
tijd. George Soros heeft een geschiedenis in het manipuleren van
naties en mensen. Waarom zou George Soros, deze schaduwrijke
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miljardair wiens hele bedoeling is macht en geld, Amy Goodman
fonds als gevestigde orde aanwijzen. George Soros de oprichter,
is de gevestigde orde, hij is de 1%.”
“Maar, ze (Amy Goodman) heeft om haar heen een kerngroep van mensen verzameld die weigeren om haar te zien als de
besmette persoon die ze nu is.”
Sibel Edmonds

“De grote macht, die de controle over de rijkdom heeft,
bij oprichting van stichtingen zoals de Ford Foundation die de
wereldgeschiedenis beïnvloeden om het beheren van sociale verandering namens ‘Ultra Rich’ machtselite belangen. De stichting
subsidieert alternatieve media groepen. Zelden kritisch rapporteren
over de wereld van de machtige stichtingen.”
Bob Feldman

“De Ford Foundation, historisch nauw verbonden met de
CIA en het militair industrieel academisch complex, heeft in de
afgelopen jaren aanzienlijke bedragen uitgegeven aan subsidies,
aan een aantal ‘alternatieve’ mediaorganisaties, zoals FAIR, ‘Progressive’ tijdschrift, en Pacifica. Ook deelnemende in dit soort
financiering zijn andere elite stichtingen zoals; MacArthur, Soros,
Rockefeller, Carnegie, en Schumann.”
“Het is waarschijnlijk dat de ‘Ford Foundation’ dat soort
alternatieve media, die geneigd zouden zijn om diep te kijken
naar de langlopende controle over de Amerikaanse buitenlandse
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politiek, uitgeoefend wordt door de private en geheime ‘Council
on Foreign Relations zou financieren. Gezien het feit dat de CFR
onder haar financieringsbronnen de Ford Foundation telt. Of zou
de Ford Foundation voorstander zijn geweest voor diegenen die
worden aangevoerd tot een partijlijn die voor het CFR (en andere
elite beleidsvorming NGO’s zoals de Trilaterale Commissie en
de Bilderberg Group) werken als een verstopte intellectuele debat
samenleving, en dat iedereen die anders beweert, een ‘paranoïde
moer’ is?”
“De grote vestiging fundamenten zijn waarschijnlijk te
zoeken bij ‘alternatieve’ media die meer blaffen dan bijten, die ze
kunnen vertrouwen of hen negeren door gevoelige onderwerpen
als ‘irrelevant afleiding’ of ‘samenzweringstheorie’ af te doen.
Begunstigden van financiële middelen zullen altijd protesteren dat
ze niet worden beïnvloed door eventuele belangenconflicten. Ze
staan niet toe dat de bronnen van hun financiering hun beslissingen
beïnvloeden. De belangrijkste vraag is, wat voor soort ‘alternatieve’ journalistiek heeft de goodwill van de Ford Foundation? Of
de Rockefeller Foundation? Of Carnegie, Soros en Schumann? ”
Brian Salter
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6-55 Het eindspel
6-55a Citaten
Een totalitaire wereldregering gerund door een Anglo
American Europese oligarchie van internationale bankiers en
Koninklijke dynastieke families voor hun exclusieve voordeel.
“De meester planners bedachten de strategie van een fusie.
Een grote fusie tussen de naties. Maar voordat een dergelijke fusie
kan worden voltrokken, wordt de Verenigde Staten gewoon een
andere provincie in een ‘Nieuwe Wereld Orde’, er moet tenminste
de schijn van pariteit zijn als een van de senior partners in de deal.
Hoe brengt men de naties van de wereld nader tot elkaar? Insiders
hebben vastgesteld dat een tweeledige aanpak nodig is; Gebruik
Amerikaans geld en ‘knowhow’ om de opbouw van uw concurrenten, terwijl op hetzelfde moment, gebruik elke slinkse strategie
die je kunt bedenken om dit land te verzwakken en verarmen. Het
doel is niet de Verenigde Staten failliet te maken. Integendeel, het
is om onze productieve macht te verminderen, en daarmee onze
levensstandaard te brengen aan het magere bestaansminimum van
de gesocialiseerde naties van de wereld. Alleen een fascistische
socialistische dictatuur zou de bevoegdheid hebben om een dergelijk ‘herverdeling’ te volbrengen. Merk wel op, dat het plan er
niet is om de levensstandaard in minder ontwikkelde landen tot
ons niveau te brengen, maar die van ons omlaag te brengen om
te voldoen aan die van hen. U mag er zeker van zijn, dat de Rockefellers en hun bondgenoten niet praten over het verminderen
- De MATRIX Deel 1
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van hun eigen kwaliteit van leven. Het is jouw levensstandaard
die moet worden geofferd op het altaar van de ‘Nieuwe Wereld
Orde’. Rockefellers plan is om de bevolking, energie, voedsel,
en financiële controles te laten gebruiken als een methode om
mensen te controleren en dat zal gestaag en doelbewust leiden,
in de ‘Grote Fusie’.”
Gary Allen in zijn boek “The Rockefeller File”

“De partij wil de macht volledig voor zijn eigen belang.
Wij zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen, we zijn
geïnteresseerd uitsluitend in de macht, niet rijkdom of een lang
leven of geluk: Enige macht, pure kracht.”
“Wij zijn anders dan alle oligarchieën van het verleden,
en we weten wat we aan het doen zijn. Alle anderen, ook degenen
die op ons leken, waren lafaards en huichelaars. De Duitse nazi’s
en de Russische communisten kwamen heel dicht bij ons in hun
methoden, maar ze hadden nooit de moed om hun eigen motieven
te erkennen. Ze deden alsof, misschien geloofden ze zelfs dat ze de
macht ongewild had gegrepen voor een beperkte tijd, en dat net om
de hoek een paradijs lag waar mensen vrij en gelijk zouden zijn.”
“Wij zijn niet zo. We weten dat niemand ooit de macht
grijpt met de bedoeling van het opgeven ervan. Macht is geen
middel, maar een doel. Men hoeft niet een dictatuur in te stellen
om een revolutie te beschermen, men maakt de revolutie om de
dictatuur te vestigen. Het doel van de vervolging is vervolging. Het
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doel van marteling is marteling. Het doel van de macht is macht.”
George Orwell in zijn boek “1984”

“De nieuwe fase van de Nieuwe Wereld Orde is genoemd
‘een periode na de samenzwering’. De managers van de Nieuwe
Wereld Orde worden zo aangemoedigd door hun successen, dat het
hen niet kan schelen dat hun plannen transparant zijn geworden.”
Dr John Coleman in zijn boek “Beyond The Conspiracy: Unmasking the
Invisible World Government -The Committee of 300”

“De wereldwijde financiële elite van de Ford, Carnegie en
Rockefeller stichtingen zijn het maken van de plannen voor een
wereldregering. De echte naam van het spel is ‘1984’. Ze zullen
systematisch de populatie reduceren door, gedwongen sterilisatie
of iets anders dat de planners noodzakelijk achten om de absolute
controle te vestigen in hun humanitaire utopie. Maar om deze
plannen af te dwingen, moet je een almachtige wereldregering
hebben.”
Gary Allen in zijn boek “None Dare Call It Conspiracy”

“De VS en hun bondgenoten zullen veranderen in autoritaire politie staten. Ze zullen allemaal perfecte fascisten zijn;
privé eigendom van zowel consumptiegoederen als de productiemiddelen bekroond door de staat. Controle van het fascisme
werkt vrij van de onderliggende principes of filosofie. Het zijn
de grillen van de mensen en hun controle, en ze zullen dat steeds
meedogenlozer bewijzen.”
Doug Casey, Casey Research
- De MATRIX Deel 1

393

“Op 15 augustus 1871 schreef Sovereign Grand Commander of the Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry
General Albert Pike, een brief aan de Italiaanse P-1 33ste Graad
Groot Commandeur en Mafia oprichter Giuseppe Mazzini. In de
brief sprak Pike van een Broederschap plan voor drie wereldoorlogen.
- De eerste zou tsaristische Rusland vernietigen en een
communistische ‘boeman’, die de bankiers konden
gebruiken om hun buitenlandse interventies rond
de wereld te rechtvaardigen.
- De tweede zou worden gebruikt om Israël op te bouwen,
die een huurling kracht zou worden voor de internationale
bankiers, en daarnaast het beschermen van de oliebelangen van de Rothschilds en Rockefellers.
- De Derde Wereldoorlog, verklaarde Pike’s brief, zou
Arabieren tegen zionisten zijn, en zou dit uitmonden in
een ‘Nieuwe Wereld Orde’, volledig gecontroleerd door
de internationale bankiers en hun geheime
genootschappen.”
Dean Henderson in his book “Big Oil & Their Bankers In The Persian
Gulf”

“Er is een enkel thema achter al ons werk. We moeten
bevolkingsniveaus verminderen. En het op onze manier doen,
door middel van mooie schone methoden of we zullen het soort
gaos hebben als in El Salvador, Iran of in Beiroet. Als eenmaal
de bevolking uit de hand is gelopen vereist dat een autoritaire
regering, zelfs fascisme, om het te verminderen. De snelste ma394

- De MATRIX van het systeem

nier om de bevolking te verminderen is door hongersnood, zoals
in Afrika. We gaan in een land en zeggen, hier is uw verdomde
ontwikkelingsplan. Gooi het uit het raam. Begin te kijken naar je
bevolking, als je dat niet doet, dan zul je een El Salvador of een
Iran, of erger nog, een Cambodja hebben.”
U.S. Latin American Office of Population Affairs [OPA] case officer
Thomas Ferguson

“Net zoals onze banken en bedrijven die de Derde Wereld
geplunderd hebben met roofzuchtige vreugde in de afgelopen drie
decennia, nu zullen zij in staat zijn om hetzelfde te doen voor de
bevolking van de rijke landen zelf. De staat zal veranderen, net
als in de ‘Derde Wereld’, in een typisch totalitaire instelling die
verantwoordelijk is voor het beschermen van de superrijken en het
controleren, onderdrukken, of in extreme gevallen van resistentie,
waaronder het probleem bevolking.”
Jurriaan Maessen, “Global Research”.

6-56 Is Poetin Rusland?
6-56a Citaat
“Wil Rusland nog steeds een gewillige deelnemer in de
westerse ontworpen ‘Nieuwe Wereld Orde’ zijn?”
Een uitspraak van Vladimir Poetin
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6-57 Chinese wereld order?
6-57a Mao Zedong / Deng Xiaoping
“China zal deel uitmaken van de bestaande wereldorde,
ontworpen en gecontroleerd door de Anglo American\Europese
oligarchie van internationale bankiers, Koninklijke dynastieke
families, en coöperatie CEO’s, of zal het voorstel in plaats daarvan
een confucianistische stijl wereldorde worden?”

6-58 Afsluiting citaten
6-58a Aantekening
We hebben nu vele pagina’s gelezen met citaten van wereldleiders, media, schrijvers en mensen die zich verdiepen in de
materie van de wereldpolitiek. Ik moet je bekennen, je wordt er
niet werkelijk vrolijk van. En je vraagt je af hoe veilig je leven
nog is. Maar ik wilde je dit niet onthouden omdat het illustreert
dat het een welreldaangelegenheid is waar we in zitten. We wonen
wel op een klein eiland maar de lijn is in zijn geheel hier door te
trekken. De macht, de angst, de onzekere politiek, het ziekelijke
systeem waar mensen het moeilijker en moeilijker wordt gemaakt.
Allemaal verklaard door mensen die er midden in zitten of zaten.
Onze ‘klokkenluiders’ laten nog wel eens wat vallen. Vele verdwijnen dan ook daarna maar er zijn er ook die door gaan.
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Duidelijk is, dat we bevestigingen zien van zaken die ik
al aangekaart heb in het verleden. Bevestigd door mensen die op
die afdelingen werkten of mensen uit de maatschappij die nu gepensioneerd zijn en nu hun mond niet meer kunnen houden omdat
het geweten gaat spreken. Mensen die bevestigen dat er veel mis
is. Dat het goed mis is, gaan we nu lezen in het volgende deel.

The City of London Corporation

Vaticaan
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HOOFDSTUK 7
Jezuïeten, hun afkomst en hun doel
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Inleiding
Ondertussen hebben we kunnen lezen hoeveel vuile zaken
er zijn en wat er allemaal gaande is op deze wereld. Het gaat erom
dat je gaat inzien dat de blauwdruk van de wereld op elk land of
eilandje past. Maar voordat we dat gaan doen, doen we nog wat
huiswerk en laat ik je zien en lezen over een groep die zeer stil
is en nauwelijks of nooit in opspraak komt maar weldegelijk alle
touwtjes in handen heeft. Grote mensen zoals Marx, Lenin, Castro,
Hitler, Mao en ook Chávez hadden het door. Zij waren of zijn de
leiders van wie hun leven onmogelijk gemaakt werd omdat ze niet
mee deden of doen wat deze groep voor ogen heeft.
Hitlers mensen waren zeer extreem. Zij moordden een hele
groep Joden uit. Maar de groep van Hitler ving wel zeer veel geld
om dit te bewerkstelligen en de opzet kwam wel van de groep die
we nu gaan bespreken! We hebben er al wat over kunnen lezen in
het vorige deel. Maar wie betaalde hem en de vele andere wereldleiders die nog zitten? Wie zijn de ware communisten, de ware
massamoordenaars en waarom? We gaan dat nu belichten en aan
je voorleggen om zo een totaal beeld te krijgen wat er werkelijk
gaande is op deze wereld.
De Joden waren en zijn een volk wat alsmaar in opspraak
is, of waar het toch alsmaar om draait. De rijkste der rijken zijn
joden, maar wie zijn ze werkelijk? En wat zijn hun nevengroepjes
maar ook nevengeloven? En onder wie schuilen ze zich?
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7-1 De jezuïeten
Even eerst een omschrijving van de jezuïeten zoals ik die
op internet vond. Het is een beschrijving die me op viel en ik daarmee meteen in huis wil vallen. Het lijkt me een belangrijk citaat.
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“De eerste jezuïeten waren cryptojoden. Ignatius van
Loyola was zelf een cryptojood van de occulte kabbala. Een
cryptojood is een jood die zich bekeert tot een andere godsdienst
en naar buiten toe de nieuwe religie omarmt, terwijl hij in het
geheim joodse gebruiken aanhoudt. Het werd zo ook door John
Torell uitgelegd: In 1491 werd San Ignacio deLoyola geboren in
de Baskische provincie Guipúzcoa, Spanje. Zijn ouders waren
Marranos en rond de tijd van zijn geboorte was de familie erg
rijk. Als jongeman werd hij lid van de Joodse Illuminati orde in
Spanje. Als dekmantel voor zijn cryptojoodse activiteiten, werd
hij zeer actief als zijnde Rooms-katholiek.”
“Op 20 mei 1521 raakte Ignatius (zoals hij nu genoemd
werd) gewond in een gevecht, en werd half kreupel en hij was niet
in staat om een carrière te starten in de militaire dienst en politieke
arena. Hij begon een zoektocht naar de ‘heiligheid’ en uiteindelijk
vond hij in Parijs een weg om het priesterschap te studeren. In
1539 verhuisde hij naar Rome, waar hij de jezuïetenorde stichtte.
Deze ‘orde’ werd de meest verachtelijke, bloederige volgelingen
in de Rooms Katholieke Kerk orde. De toen huidige paus Paulus
III (1540) keurde ondanks alles wel de orde goed.”
“Bij de dood van Loyola in 1556, waren er meer dan 1000
leden in de jezuïetenorde, zetelend in een aantal landen. De secretaresse van Ignatius van Loyola, Polanco, was van joodse komaf
en was de enige aanwezige persoon op het sterfbed van Loyola.
James Lainez, die Loyola opgevolgd heeft als de tweede Jezuïet
Generaal, was ook van Joodse komaf. Joden werden aangetrokken
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tot de jezuïetenorde en sloten zich in grote aantallen aan. Lacunza
was geen uitzondering. Hij was een Jood en dat verklaarde waarom
hij de eschatologische leer van de Joodse dierenoffers weer invoerde rond het Millennium. (In een boek getiteld ‘The Coming of the
Messiah in Glory and Majesty’ gepubliceerd in 1812, 11 jaar na
de dood van de auteur, jezuïet Emanuel de Lacunza, die schreef
onder de fictieve pseudoniem van een ogenschijnlijk bekeerde
Jood Rabbi Juan Josafat Ben Ezra, om zijn identiteit te verbergen
en zijn geschriften meer smeuïger te maken voor de protestantse
lezers. Hij stond achter de geschriften van de zestiende eeuwse
jezuïet Francisco Ribera bij het ontwikkelen van een futuristische
perspectief dat de profetische vervullingen in het boek van de
openbaring beperkt tot het einde van de wereld).”
“Lacunza schreef ook dat tijdens het millennium na ‘de
beproeving van’ Joodse dierenoffers zou worden hersteld, samen
met de eucharistie (de massa) van de katholieke kerk. Lacunza
heeft de Joodse fabels gevolgd en verving deze geboden van God
met de geboden van mensen.”
Bron: Internet

In dit stukje werd al in regel één aangehaald dat de jezuïeten ontstonden uit de cryptojoden. Het is kennelijk niet los van
elkaar te koppelen. We gaan daarom eerst ook even de cryptojoden
doornemen.
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7-2 Beschrijving Cryptojodendom zoals
Wikipedia het brengt
Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het
Jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen.
Beoefenaars worden cryptojoden genoemd. Oorsprong van het
Griekse Kryptos, ‘verborgen’. De term cryptoJood wordt ook
gebruikt voor de nakomelingen die sommige Joodse tradities van
hun voorouders behouden terwijl ze naar buiten toe aanhangers
zijn van andere geloven. De term wordt vooral historisch toegepast op Europese joden die Katholicisme beleden. Het fenomeen
wordt vooral geassocieerd met de vroege moderne Spanje, na de
verdrijving van de joden in 1492.
Bron: Wikipedia

Ik wil vervolgen met het deel wat Wikipedia schreef over
de Jezuïeten en wil hen bedanken voor dit uitvoerige beschrijving
van deze ‘joodse’ groep.

7-3 Jezuïeten
7-3a data
Sociëteit van Jezus
Societas Jesu
Generaal overste: Adolfo Nicolás Motto Latijns:
Ad majorem Dei gloriam (AMDG)
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Motto Nederlands: Tot meerdere eer van God
Gesticht: 27 september 1540
Stichter: Ignatius van Loyola
Website: http://www.sjweb.info/

Het IHS-monogram wordt veel door de Jezuïeten gebruikt.
De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een
katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht
door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter
bekend onder zijn Latijnse naam Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel was hulp aan de naaste, vooral zieken.
7-3b Regimini militantis Ecclesiae
De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus
III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke
katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden
waarvan ruim 13.000 priesters. Jezuïeten vormen geen klooster404
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orde en leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere
orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.
Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute
gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet onder het gezag van
een bisschop. Een pater jezuïet zet veelal achter zijn naam de
afkorting sj of S.J. van Societas Jesu (vroeger ook S.I. van Societas Iesu, aangezien het Latijn (oorspronkelijk) geen ‘j’ kent). De
jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste (Praepositus
generalis) van de orde. Sinds 19 januari 2008 is dit de Spanjaard
Adolfo Nicolás.
7-3c Geschiedenis
De sociëteit werd opgericht ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de Reformatie moest tegengaan.
1491 – Iñigo wordt geboren in een slot in Spaans Baskenland in het adellijke milieu van Loyola. Tot zijn zevende wordt
hij opgevoed door het gezin van María de Garín, de vrouw van
de plaatselijke smid. Vervolgens voedt zijn zus hem verder op.
Iñigo gaat studeren in Parijs. Hij en zijn vrienden stichten een nieuwe religieuze orde genaamd Jezuïeten. Iñigo noemt
zichzelf nu Ignatius.
27 september 1540 – De nieuwe gemeenschap onder de
naam ‘Sociëteit van Jezus’ wordt goedgekeurd door paus Paulus
III.
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31 juli 1556 – Ignatius sterft. De Algemene Congregatie, na
de paus het hoogste gezag in de orde, wijst in 1558 Diego Laynez
aan als zijn opvolger. Bij de dood van Ignatius heeft de orde al meer
dan 1000 leden. Vervolgens wordt het ledenaantal vijftien maal
zo groot. De hele wereld is voor deze eerste generaties jezuïeten
missiegebied. Bezigheden van de jezuïeten zijn onder andere het
begeleiden van ‘geestelijke oefeningen’, catechese en werken als
legeraalmoezenier of biechtvader.
1773 – Paus Clemens XIV heft via “de bul of breve
Dominus ac Redemptor” de orde voorgoed op onder druk van
de koningen van Frankrijk, Spanje en Portugal. Een aanleiding
vormde onder meer de Bloedbruiloft. De vorsten Frederik II van
Pruisen en Catharina II van Rusland negeerden deze opheffing
echter. In enkele landen in het Verre Oosten, China en India komt
de opdracht zelfs nooit aan. Hierdoor kon de sociëteit blijven
bestaan in deze landen.
1814 – Na de Franse Revolutie wordt de jezuïetenorde door
paus Pius VII met de bul Sollicitudo omnium ecclesiarum weer
hersteld. De Amsterdammer Jan Roothaan zorgt voor een sterke
impuls van deze orde die toen nog maar uit 600 personen bestond.
Na het Tweede Vaticaans Concilie kent de jezuïetenorde
een diepe crisis: tussen 1965 en 1974 verlaten 6602 jezuïeten de
orde (een zesde van het toenmalige totale aantal ordeleden). De
bekendste Nederlandse uittreder is Huub Oosterhuis.
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1974-1975 – Algemene Congregatie – Gerechtigheid
wordt de nieuwe grondoriëntatie voor het werk van de jezuïeten.
Van nu af aan gaat de aandacht naar de armen en uitgestotenen.
1995 – 34e Algemene Congregatie – Actualiseren van
enkele stichtingsteksten van de Sociëteit. Ook moest het orderecht
aangepast worden aan het algemeen kerkelijk recht.
2013 – Met paus Franciscus krijgt de Katholieke Kerk voor
het eerst in haar geschiedenis een jezuïet als paus.
7-3d Oprichting
Ignatius van Loyola op een kazuifel uit de Jezuïetenkerk te
Rotterdam, gemaakt door Louis Grossé uit Brugge. De oprichting
van de orde der Jezuïeten is niet zonder slag of stoot verlopen.
Nadat Ignatius van Loyola in zijn dertigste levensjaar gedurende
zijn dienst als officier in het leger gewond was geraakt aan zijn
been, inspireerde vrome lectuur hem een eigen orde te stichten.
Toen Ignatius met zijn groep gelijkgestemden in 1537 op weg was
naar Rome kreeg hij bij het plaatsje La Storta een visioen, waarin
Christus met het kruis tot hem zei: “Ego vobis Romae propitius
ero” (Ik zal jullie in Rome welgezind zijn) alsook “Ik wil dat u
ons dient”. Dit visioen was voor Ignatius en zijn volgelingen aanleiding in Rome de Societas Jesu te vestigen. De acceptatie van
de orde verliep moeizaam. Ignatius werd meermaals in hechtenis
genomen en verhoord door de Inquisitie. Hij kreeg ook spreek-
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verboden en werd gesommeerd te verhuizen. In 1540 gaf Paulus
III eindelijk zijn fiat.
7-3e Opdracht
Ignatius preekte een verregaande gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift, de geloofswaarheden en de kerkelijke hiërarchie,
met name de paus. Bij wijze van boutade drukte hij zijn geloof uit
in Christus, de Kerk en de Heilige Geest, in de volgende regel uit
de Geestelijke oefeningen: “We moeten geloven dat het wit dat
ik zie zwart is, als de Hiërarchische Kerk dat zo definieert, omdat
we geloven dat er tussen Christus onze Heer en de Kerk die Zijn
Bruid is, dezelfde Geest aanwezig is, die werkzaam is en ons leidt
naar de redding van onze ziel.”
Ignatius en zijn vrienden wilden zich aanvankelijk louter
toeleggen op de ziekenzorg van Christenen in Jeruzalem. Als dat
onmogelijk zou blijken, zouden ze zich aanbieden aan de paus,
wat in 1539 gebeurde. Het motto van de sociëteit is Ad majorem
Dei gloriam (“Tot meerdere eer van God”), dikwijls afgekort tot
“AMDG”. Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk
werk dat niet duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het
met die bedoeling wordt gedaan, zelfs handelingen die normaal
alledaags worden geacht, zoals het vullen van de benzinetank.
De jezuïeten wilden werken aan hun eigen zaligheid en
die van de naaste. De middelen van de eigen voortgang waren:
dagelijkse meditatie, het dubbele gewetensonderzoek en tweemaal
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in het leven de volledige geestelijke oefening (30 dagen lang) en
jaarlijks de verkorte vorm van retraite (8 tot 10 dagen).
De jezuïeten leggen een vierde gelofte aan de paus af:
zonder tegenspraak of reisgeld een missie of zending naar gelovigen en ongelovigen te doen als de paus dit beveelt, als keurkorps
van de paus. De gehoorzaamheid en de tucht zijn dus zeer streng.
De generaal (hoogste leider) heeft onbeperkte administratieve en
uitvoerende macht.
7-3f Kritische intellectuelen
Jezuïeten zijn vrijwel zonder uitzondering kritische intellectuelen, die als individu geen blad voor de mond nemen en ook
hun leerlingen opvoeden tot kritische individuen. De vaak maatschappelijk toonaangevende ordeleden waren in veel landen, zeker
die met totalitaire regimes, ongeliefd. Zelfs werden de jezuïeten,
onder wie Pierre Teilhard de Chardin, in 1904 uit het toch liberale
Frankrijk verbannen, omdat zij naar de smaak van de antiklerikale
regering van die dagen te veel invloed wilden uitoefenen.
Tegelijk hebben de jezuïeten paradoxaal genoeg van oudsher de reputatie gehoorzaamheid te praktiseren. Hun ijver voor
de paus hebben hen in bepaalde perioden in conflict gebracht met
andere stromingen binnen de Kerk. Zo heeft een hoogoplopend
conflict met apostolisch vicaris Codde van Utrecht in de 17e eeuw
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geresulteerd in het Schisma van Utrecht en het ontstaan van de
Oudkatholieke Kerk.
Bron: Wikipedia

7-3g Bekende jezuïeten
Op 5 november gedenken de jezuïeten al hun heilige medebroeders. Een van de voornaamste jezuïeten was de H. Franciscus
Xaverius (1506-1552), missionaris in Azië, van wie gezegd wordt
dat hij meer mensen tot het katholicisme heeft bekeerd dan Paulus.
Andere bekende jezuïeten zijn:
Z. Petrus Faber (Pierre Favre of Lefevre) (1506-1546)
H. Franciscus Borgia (1510-1572), derde generaal-overste
H. Petrus Canisius (1521-1597) bekendste
Nederlandse jezuïet
H. Robertus Bellarminus (1542-1621), kardinaal en
kerkleraar
H. Stanislaus Kostka (1550-1568)
Matteo Ricci (1552-1610), missionaris aan het
keizerlijk hof in China
H. Aloysius Gonzaga (1568-1591)
Heribert Rosweyde (1569-1629), hagioloog
Bernardus Bauhusius (1576-1619), liedschrijver
Petrus Claver (1580-1654), missionaris
Gregorius van St-Vincent (1584-1667), wiskundige
H. Andreas Bobola (1591-1657), missionaris
Philippe Alegambe (1592-1652), bibliograaf
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Jean Bolland (1596-1665), hagiograaf
H. Jan Berchmans (1599-1621)
Godfried Henskens (1600-1681), hagiograaf
Baltasar Gracián (1601-1658)
Ferdinand Verbiest (1623-1688), missionaris in China
met grote verdiensten voor de sterrenkunde
Philippe Couplet (1623-1693), missionaris in China 		
en eerste vertaler van Chinees literair werk
François d’Aix de La Chaise (1624-1709), 			
		
biechtvader van Lodewijk XIV
Daniël van Papenbroeck (1628-1714), hagiograaf,
bollandist
Claude de la Colombière (1641-1682) (heilig
verklaard in 1992)
Paul Aler (1656-1727), filoloog en dichter
François Xavier d’ Entrecolles (1664-1741), beschreef
de productie van porselein in China
Ippolito Desideri ( 1684-1733), de eerste Europese 		
		tibetoloog.
Lodewijk Vincent Donche (1769-1857), stichter van
		
de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar
Pieter-Jan De Smet (1801-1873), die als missionaris
		
naar Missouri ging
Leonardus Lessius (1554-1623), theoloog en economist
Rupert Mayer (1876-1945)
Miguel Agustín Pro Juárez (1891-1927), geëxecuteerd
in Mexico
Karl Rahner (1904-1984), theoloog
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Hippolyte Delehaye (1859-1941), hagiograaf, bollandist
Robert Regout (1869-1942), hoogleraar (Nijmegen),
omgekomen in Dachau
Adhemar Geerebaert (1876-1944), auteur
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
paleontoloog, mysticus
Jozef Verschueren (1889-1965), leraar, auteur
Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), voorman
katholieke sociale leer
Henri de Lubac (1896-1991), theoloog, door Rome
veroordeeld en kardinaal gemaakt
Petrus Josephus Zoetmulder (1906-1995) die als 		
		
missionaris vertrokken was naar Java
Karel Van Isacker (1913-2010), historicus
Joop Beek (1917-1983), voornaamste adviseur van
president Soeharto van Indonesië
Jan van Kilsdonk (1917-2008), theoloog en pastor
André Vandenbunder (1918-2002), filmtheoreticus
Luc Versteylen (1927), stichter van Agalev
Piet Penning de Vries (1928-1995), spirituaal
Etienne Vermeersch (1934), jezuïet tussen 1953 en
1958, daarna fundamenteel atheïst
Wilhelm Michel Ellis (7 Aug 1973 - 11 Oct 2001)
Raymund Schwager (1935-2004), theoloog
Paus Franciscus (1936), Katholieke paus sinds
13 maart 2013
Luigi Antonio Secco, S.D.B. (11 Oct 2001 heden)
Frans van der Lugt (1938-heden)
412
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7-3h Generaal oversten van de Societas Jesu

Ignatius van Loyola

1541–1556: Ignatius van Loyola
1558–1565: Diego Laínez
1565–1572: Franciscus Borgia
1573–1580: Everard Mercurian
1581–1615: Claudio Aquaviva
1615–1645: Mutio Vitelleschi
1646–1649: Vincenzo Carafa
1649–1651: Francisco Piccolomini
1652–1652: Luigi Gottifredi
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1652–1664: Goswin Nickel
1664–1681: Gian Paolo Oliva
1682–1686: Charles de Noyelle
1687–1705: Thyrsus González
1706–1730: Michelangelo Tamburini
1730–1750: Franz Retz
1751–1755: Ignazio Visconti
1755–1757: Luigi Centurioni
1758–1775: Lorenzo Ricci
1775-1814: Jezuïetenorde verboden
1814–1820: Tadeusz Brzozowski
1820–1829: Aloisius Fortis
1829–1853: Jan Roothaan
1853–1887: Peter Jan Beckx
1887–1892: Anton Anderledy
1892–1901: Luis Martin
1906–1914: Franz Xaver Wernz
1915–1942: Wladimir Ledóchowski
1946–1964: Jean-Baptiste Janssens
1965–1983: Pedro Arrupe
1983–2008: Peter-Hans Kolvenbach
2008–heden: Adolfo Nicolás
7-3i Opleiding
Plaatsen waar Nederlandse jezuïeten priesterstudenten
opleidden waren: Mariëndaal (noviciaat) in het Noord-Brabantse
plaatsje Velp, het Berchmanianum (filosofie) in Nijmegen, thans
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in gebruik als verpleeghuis voor religieuzen, en het Canisianum
(theologie) in Maastricht, thans in gebruik bij de Universiteit
Maastricht. Het noviciaat voor NSJ’ers van de West-Europese
“assistancy” wordt nu gemeenschappelijk gevolgd in de Engelse
stad Birmingham.
7-3j Overdenking
Nu hebben we het ontstaan van de Jezuïeten een beetje
belicht en er zal nog meer verschijnen in dit stuk. Wat we nu doen
is meteen doorgaan naar de machtigste der machtigen en waar
hier zo juist al over geschreven werd. Het is de man die als een
lafaard achter andere schuilt maar werkelijk de dienst uit maakt
voor en over de gehele wereld. Zijn wil is wet en die wil wordt
weer bepaald door de rijkste der rijken. Deze “slang” is alles behalve een mens en er is maar een wet en dat is die van hem. Over
de ruggen van anderen worden moorden uitgevoerd en beslist hij
wie, wat en waar gaat zitten. Voldoe je niet, ben je dood en doe
je mee, word je rijkelijk beloond!
De Generaal Overste “zwarte paus” Adolfo Nicolás heeft
alle menselijkheid verloren en schuilt alsmaar achter de rooms
katholieke paus (die overigens ook, voor het eerst op die plaats,
Jezuïet is). Laatstgenoemde is gewoon op een na de machtigste
man. Maar ook hij wordt neergezet door onze “slang”. De duivel,
zoals hij nog wel eens beschreven wordt, zou bij hem gevonden
kunnen worden. Het verklaart vele verhalen, vele sage en vele
ritualen die ik heb mogen lezen. We gaan deze persoon eens
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doorlichten en kijken wat hij in het verleden al op zijn kerfstok
heeft. Verschiet niet en nogmaals, niet alles zijn mijn woorden
maar citaten van mensen die met deze “slang” gewerkt hebben
of hem ook onderzocht hebben.

7-4 De Zwarte Paus
De machtigste man van de wereld? “The Black Pope”?
Vele mensen denken vrij goed geïnformeerd te zijn over
alle belangrijke spelers op het “samenzwering” speelveld. Misschien heb je wel eens gehoord over, of stootte je op de verschillende elementen van de samenleving die onze wereld besturen
van achter de schermen? Ik heb daar al meerdere malen over
geschreven in mijn laatste boek “Curaçao achter gesloten deuren”
wat de voorloper was van dit boek. Buiten dat we het hadden over
de politiek, hadden we het ook over de vrijmetselarij maar bleken
er nog altijd spelers onbelicht.
We hebben nu gezien dat de joodse gemeenschap een zeer
grote rol speelt in de vele systemen en dat is ook zo op onze eilanden. De freemason (vrijmetselarij) en de personen daar boven
die vanuit Nederland komen, hebben buiten het bankwezen ook
nog een tweede paus boven hen staan. De tweede paus leeft ook
in het Vaticaan en dat is niet toevallig. Maar laten we even verder
gaan met de beschrijving van deze man.
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7-4a De Zwarte Paus is de “president van de Wereldbank”
Hij is de machtigste man op aarde, die heerst over Maritieme Wetten (business). Hier komen we op het bewijs zoals
eens eerder aangehaald, dat elk mens als een “bedrijf” wordt
ingeschreven en zo als bedrijf (lees slaaf) in de ban is van de
financiële wereld. Hij beheerst het bankwezen, de vrijmetselarij
en de geheime diensten (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland
Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB). Het Vaticaan is voor 60 %
landeigenaar van Israël en het Land van de Tempelberg voor
hun derde Salomo’s tempel, waar ze hun throneHe willen en een
onderdeel is van de Arcana Arcanorum. Dat alles gecontroleerd
door de Pauselijke bloedlijnen binnen de I-Mori. Deze bloedlijnen
zijn het “omega punt” van controle. Dit zijn de Farnese, ORSINI,
Aldobrandini, Somaglia & Breakspear. Hun oorlogskamer “commandocentrum” is binnen de Borgo Santo Spirito die zeer zwaar
worden beschermd! Viktor Emmanuelle IV wilde deze regio van
Rome eens aanvallen. Henry Breakspear en Pepe Orsini zitten in
hoge controle stoel! Jezuïet “assistenten soldaat”, James Grummer
regelt de Verenigde Staten Corporatie.
7-4b Hoe het Vaticaan geregeld is en hoe de machten
zijn verdeeld
1 . De Algemene Overste van de jezuïeten The Black Pope,
Adolfo Nicolas en zijn 6 generaals controleren de “Witte
Paus” Paus Benedictus XVI en het Vaticaan.
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2 . Maar ook de Illuminati, Zionisten, globalistische Elites,
Council on Foreign Relations, Bilderberg groep,
vrijmetselaars, de Raad van 300 en het kwaad
“Concilie van Trente”.
3 . De jezuïeten controleren de Tempeliers, Ridders van
Columbus en de Ridders van Malta.
4 . Maar ook de CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS,
FSB, DGSE, Mossad en elke geheime dienst in de
wereld zijn maçonniek en worden ook gecontroleerd
door de jezuïeten.
5 . De jezuïeten regelen ook alle regeringen en de leiders
zoals; Obama, Rudd, Blair, Jintao, Sarkozy en Peres
zijn slechts marionetten van geïnfiltreerde jezuïeten
die opdrachten uitvoeren.
Algemene Oversten worden verkozen door de Algemene
Congregatie van de Sociëteit. Deze wordt ontboden voor ontslag
bij pensionering of overlijden van de zittende overste. Algemene
Oversten worden verkozen voor het leven en bijna allemaal hebben
hun leven lang gediend. Met uitzonderingen zijn Vader Pedro Arrupe (die is afgetreden wegens slechte gezondheid) en zijn opvolger
pater Peter Hans Kolvenbach. Het ontslag van Kolvenbach werd
aangekondigd in februari 2006, dat leidde tot de bijeenroeping van
de 35e Algemene Congregatie. De Algemene Congregatie koos
toen de huidige algemene overste van de Sociëteit, Vader Adolfo
Nicolás, die Kolvenbach opvolgde.
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7-4c De huidige “Zwarte Paus”
Zwarte paus Adolfo Nicolas, algemene overste van de Sociëteit van “Jezus Diabolical Plan” voor een Nieuwe Wereld Orde.

Adolfo Nicolás

7-4d De “Nieuwe Wereld Orde”
De “Nieuwe Wereld Orde” is het “GLOBAL totalitarisme”droom dat een bankier genaamd Mayer Amschel Rothschild
hielp herleven in 1760, om zijn private bank te beschermen tegen
de wereldwijde overheidsregulering. Zijn blauwdruk is het best be- De MATRIX Deel 1
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schreven door zijn betaalde sociale ingenieur Dr Adam “Spartacus
Weishaupt”, professor in Kerkelijk Recht aan de universiteit van
Ingolstadt. Weishaupt heeft de term “Illuminati” gelanceerd. Deze
club is nog steeds te vinden tot de dag van vandaag door nazaten
van hun familie. Hieronder is een lijn die Weishaupt uitgestippeld
heeft op weg voor zijn bankier financier meester! Schenk extra
aandacht aan de overeenkomsten tussen Karl Marx 10 Plank van
zijn Communistisch Manifest en wat Weishaupt naar buiten brengt.
Een interessant boek hierover is: “Communism & The
New World Order”.
De blauwdruk van de New World Order is :
Afschaffing van alle bestelde overheden
Afschaffing van privé eigendom
Afschaffing van successierechten
Afschaffing van patriottisme
Afschaffing van de familie
Afschaffing van de religie
Een wereldbevolking van 500 miljoen
Oprichting van een wereldregering
Een citaat van Mayer Amschel Rothschild 1828
“Sta mij toe de controle te geven over het geld van een
natie en niemand kan mij wetten voorschrijven.”
“Zelfs een 4-jarige kan begrijpen dat mensen met een
controle over het geld, de wetten schrijven! Sommige van de
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grootste mannen in de Verenigde Staten, op het gebied van handel
en productie, zijn bang voor iets. Ze weten dat er een stroomstoring ergens zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo met
elkaar verbonden, zo compleet, zo alomtegenwoordig is, dat ze
beter er niet over spreken en hun adem inhouden en zeker niet
veroordeling van.....”
Woodrow Wilson

“Dus wie is deze subtiele, compleet georganiseerde macht
waar Wilson het over heeft?
Het antwoord is simpel; de Jezuïeten!
Wie zijn de jezuïeten? Zijn ze niet gewoon missionarissen, priesters en algemene weldoeners die scholen, universiteiten
vestigen en de trots zijn en pijlers van de gemeenschap? Zo ja,
waarom werd de jezuïetenorde afgeschaft in meer dan 80 landen in
1773? J.E.C. Shepherd stelt dat tussen 1555 en 1931 de Sociëteit
van Jezus (daar bedoelt hij mee de jezuïetenorde) werd verdreven
uit minstens 83 landen, steden en staten, voor het uitoefenen van
politieke intriges en complotten tegen ondermijning van het welzijn van de staat. Dat volgens de verslagen van een jezuïet met de
naam Thomas J. Campbell. Vrijwel alle gevallen van uitzetting was
het voor politieke intriges, politieke infiltratie, politieke subversie
en het aanzetten tot politieke opstand. Ze zijn de heersers van de
chaos! De jezuïeten zijn; Warlords, Assassins, Leraren, Infiltrators,
Tyrants. Ze probeerden hun hand op de wereldheerschappij met
de ‘Volkenbond’ te leggen maar het lukte niet, nu zijn ze opnieuw
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aan het proberen, onder een nieuwe naam ... De Verenigde Naties.
Zij zijn het die dit werk nu overnemen!”
“Wat mensen niet begrijpen, is dat de jezuïeten het bevel geven aan de ‘Witte paus’ en Vaticaanstad, Obama/ Bush/
Clinton/ Blair/ Peres/ Rudd/ Jintao/ Sarkozy/ Medvedev (kortom
elke regering op aarde) met inbegrip van het kwaad Concilie van
Trente, CFR, Illuminati, de zionisten, de Bilderberg groep, de
vrijmetselaars, de Ridders van Malta, de Ridders van Columbus,
de Tempeliers, de Raad van 300. Maar zo ook heeft elke ‘geheime’ organisatie in de wereld banden met de jezuïetenorde. Meer
specifiek is de algemeen overste van de jezuïeten bekend als ‘The
Black Pope’ Adolfo Nicolas, die vanaf januari de 19e 2008 het
roer over nam van Peter Hans Kolvenbach als de 30e Algemene
Overste van de jezuïeten, de baas over de gehele wereld.”
(The following material contained in Congressional Record, House Bill
1523, Contested election case of Eugene C. Bonniwell, against Thos.
S. Butler, February 15, 1913, pages 3215-6. The oath appears in its
entirety, in the book, THE SUPPRESSED TRUTH ABOUT THE ASSASSINATION OF ABRAHAM LINCOLN, by Burke McCarty, pages 14-16).

Ik wil u de eed van de jezuïeten niet onthouden en laat
deze in het Engels voor je.
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7-5 The Oath of the Jesuits
“I, I……….., now, in the presence of Almighty God, the
Blessed Virgin Mary, the blessed Michael the Archangel, the
blessed St. John the Baptist, the holy Apostles St. Peter and St.
Paul and all the saints and sacred hosts of heaven, and to you,
my ghostly father, the Superior General of the Society of Jesus,
founded by St. Ignatius Loyola in the Pontificate of Paul the Third,
and continued to the present, do by the womb of the virgin, the
matrix of God, and the rod of Jesus Christ, declare and swear,
that his holiness the Pope is Christ’s Vice-regent and is the true
and only head of the Catholic or Universal Church throughout
the earth; and that by virtue of the keys of binding and loosing,
given to his Holiness by my Savior, Jesus Christ, he hath power
to depose heretical kings, princes, states, commonwealths and
governments, all being illegal without his sacred confirmation
and that they may safely be destroyed.”
“Therefore, to the utmost of my power I shall and will
defend this doctrine of his Holiness’ right and custom against
all usurpers of the heretical or Protestant authority whatever,
especially the Lutheran of Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, and the now pretended authority and churches of
England and Scotland, and branches of the same now established
in Ireland and on the Continent of America and elsewhere; and all
adherents in regard that they be usurped and heretical, opposing
the sacred Mother Church of Rome. I do now renounce and disown any allegiance as due to any heretical king, prince or state
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named Protestants or Liberals, or obedience to any of the laws,
magistrates or officers.”
“I do further declare that the doctrine of the churches of
England and Scotland, of the Calvinists, Huguenots and others of
the name Protestants or Liberals to be damnable and they themselves damned who will not forsake the same.”
“I do further declare, that I will help, assist, and advise all
or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be,
in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway,
England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory
I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical
Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended
powers, legal or otherwise.”
“I do further promise and declare, that notwithstanding I
am dispensed with, to assume my religion heretical, for the propaganda of the Mother Church’s interest, to keep secret and private
all her agents’ counsels from time to time, as they may entrust
me and not to divulge, directly or indirectly, by word, writing or
circumstance whatever; but to execute all that shall be proposed,
given in charge or discovered unto me, by you, my ghostly father,
or any of this sacred covenant.”
“I do further promise and declare, that I will have no opinion or will of my own, or any mental reservation whatever, even
as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver), but will unhesitatingly
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obey each and every command that I may receive from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ.”
“That I may go to any part of the world withersoever I may
be sent, to the frozen regions of the North, the burning sands of the
desert of Africa, or the jungles of India, to the centers of civilization of Europe, or to the wild haunts of the barbarous savages of
America, without murmuring or repining, and will be submissive
in all things whatsoever communicated to me.”
Nu komt een belangrijk deel.
“I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly,
against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to
do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole
earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I
will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous
heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush
their infants’ heads against the walls, in order to annihilate forever
their execrable race. That when the same cannot be done openly,
I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the
steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor,
rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may
be their condition in life, either public or private, as I at any time
may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of
the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.”
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“In confirmation of which, I hereby dedicate my life, my
soul and all my corporal powers, and with this dagger which I
now receive, I will subscribe my name written in my own blood,
in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my
determination, may my brethren and fellow soldiers of the Militia
of the Pope cut off my hands and my feet, and my throat from ear
to ear, my belly opened and sulphur burned therein, with all the
punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul
be tortured by demons in an eternal hell forever!”
“All of which, I, ………., do swear by the Blessed Trinity
and blessed Sacraments, which I am now to receive, to perform
and on my part to keep inviolable; and do call all the heavenly and
glorious host of heaven to witness the blessed Sacrament of the
Eucharist, and witness the same further with my name written and
with the point of this dagger dipped in my own blood and sealed
in the face of this holy covenant.”
(He receives the wafer from the Superior and writes his
name with the point of his dagger dipped in his own blood taken
from over his heart.)
Superior:
“You will now rise to your feet and I will instruct you in
the Catechism necessary to make yourself known to any member
of the Society of Jesus belonging to this rank.”
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“In the first place, you, as a Brother Jesuit, will with another mutually make the ordinary sign of the cross as any ordinary
Roman Catholic would; then one cross his wrists, the palms of his
hands open, and the other in answer crosses his feet, one above
the other; the first points with forefinger of the right hand to the
center of the palm of the left, the other with the forefinger of the
left hand points to the center of the palm of the right; the first then
with his right hand makes a circle around his head, touching it;
the other then with the forefinger of his left hand touches the left
side of his body just below his heart; the first then with his right
hand draws it across the throat of the other, and the latter then
with a dagger down the stomach and abdomen of the first. The first
then says Iustum; and the other answers Necar; the first Reges.
The other answers Impious.” (The meaning of which has already
been explained.) “The first will then present a small piece of paper
folded in a peculiar manner, four times, which the other will cut
longitudinally and on opening the name Jesu will be found written
upon the head and arms of a cross three times. You will then give
and receive with him the following questions and answers:
Question:- From whither do you come?
Answer:- The Holy faith.
Q.:- Whom do you serve?
A.:- The Holy Father at Rome, the Pope, and the
Roman Catholic Church Universal throughout the
world.
Q.:- Who commands you?
A.:- The Successor of St. Ignatius Loyola, the founder
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of the Society of Jesus or the Soldiers of Jesus
Christ.
Q.:- Who received you?
A.:- A venerable man in white hair.
Q.:- How?
A.:- With a naked dagger, I kneeling upon the cross
beneath the banners of the Pope and of our sacred
order.
Q.:- Did you take an oath?
A.:- I did, to destroy heretics and their governments
and rulers, and to spare neither age, sex nor
condition. To be as a corpse without any opinion or
will of my own, but to implicitly obey my Superiors
in all things without hesitation of murmuring.
Q.:- Will you do that?
A.:- I will.
Q.:- How do you travel?
A.:- In the bark of Peter the fisherman.
Q.:- Whither do you travel?
A.:- To the four quarters of the globe.
Q.:- For what purpose?
A.:- To obey the orders of my general and Superiors
and execute the will of the Pope and faithfully
fulfill the conditions of my oaths.”
Voor zover de eed die op veel punten duidelijke taal
spreekt en we later nog op terug zullen komen en stukjes daaruit
behandelen.
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Ik wil verder gaan met wat citaten te plaatsen uit diverse
publicaties die op mijn pad kwamen tijdens het onderzoek rond
deze groep. Frappant zijn de vele connecties en de vele zaken
waar juist deze groep een hoofdrol in speelde en nog speelt. Deze
citaten tonen wel degelijk aan hoe machtig de rol is van deze zeer
hoogst geplaatste groep en waaruit ook blijkt dat zij het overkoepelende orgaan zijn van de vele geloven en de zeer rijke mensen en
machthebbers op deze aarde. Ze zien zichzelf verheven niet boven
god maar boven god’s god! In het onderzoek bleek duidelijk dat
de “zwarte” en met daaronder de “witte paus”, de absolute macht
hebben over de wereld. Dat verklaart ook dat alle wereldleiders op
de meest vreemde tijden op het matje geroepen worden door het
Vaticaan wat dan niet de rooms katholieke paus is maar de jezuïeten paus. Al zien we maar zelden daar foto’s van en lezen we er
zelden berichten daarover in de pers. Deze man wordt angstvallig
achtergehouden en opereert vanuit het bekende achterkamertje.

7-6 We starten met de vele citaten
7-6a De jezuïeten - 1540: hun doel en hun eed
Het doel van de jezuïetenorde, formeel opgericht door de
paus in 1540, is om de protestantse Reformatie te vernietigen. Ze
noemen het de “Contra Reformatie”. Nicolini van Rome schreef:
“De jezuïeten hebben een roeping en de essentie van hun
instelling is; te zoeken naar alle beschikbare middelen, via goed of
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fout, om de vernietiging van het protestantisme te bewerkstelligen.
Dit is de reden van hun bestaan en de plicht waaraan zij moeten
voldoen. Is dat vervuld, hoeven ze niet langer jezuïeten te zijn.”
Footprints of the Jesuits, R. W. Thompson, 1894

7-6b Uittreksel uit Eed Jezuïet
De belijdende jezuïeten hebben zich verplicht via een eed,
waarvan een deel werd gepubliceerd in 1899:
“Ik wil vanaf nu zweren en verloochenen mijn trouw als
gevolg van enige ketterse koning, prins of State, genaamd protestantse, of liberalen, of gehoorzaamheid aan een van hun wetten
of rechters of officieren.”
“Ik wil verder verklaren dat de leer van de kerken van;
Engeland, Schotland, de Calvinisten, Hugenoten en andere in
naam van de Protestantse of Liberalen, verdoemelijk zijn en
daartoe veroordeeld worden en zullen als veroordeelden deze
geloven verlaten.”
“Ik verklaar verder dat ik zal helpen, bijstaan, adviseren
en een van Zijne Heiligheid agenten zijn, op elke plek waar ik zal
zijn, in Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden,
Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in elk ander rijk of
gebied, zal ik mijn uiterste best doen de ketterse protestantse of
liberale doctrines uit te roeien, en al hun voorgewende bevoegdheden, wettelijke of anderszins, vernietigen.”
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(Errors of the Roman Catholic Church, 15 Contributors, 1894)

In 1981; een van onze helden, Alberto Rivera, legde de eed
af als een belijdend Jezuïet: Ceremony Of Induction And Extreme
Oath Of The Jesuits, gegeven aan een jezuïet van ondergeschikt
rang als hij verheven moet worden tot een positie van commando.
Superior Spreekt:
“Mijn zoon, tot nu toe heb je geleerd de huichelaar te zijn
voor de rooms katholieken en om een rooms katholiek te zijn en
om een spion te zijn, zelfs onder uw eigen broeders. U gelooft
geen mens, en geen mens is te vertrouwen onder de hervormers.
Een hervormer is; onder de hugenoten (Franse protestanten) een
Hugenoot zijn: onder de calvinisten, een Calvinist zijn: onder de
protestanten (degenen die protesteren en niet eens zijn met de
rooms katholieke instelling) en een Protestant zijn. In het algemeen
om een protestant te zijn, en zo het verkrijgen van hun vertrouwen.
Om te prediken vanuit hun kansels met alle heftigheid (gewelddadige emotie) in je natuur en door zelfs onze Heilige Religie en
de paus op te zeggen; en zelfs zo laag te dalen als een Jood onder
de Joden, zodat u in staat bent om alle informatie te verzamelen
die ten goede komen, als zijnde een trouwe soldaat van de paus.”
“Je hebt geleerd om ongemerkt de zaden te planten van
jaloezie en haat tussen staten die in vrede waren. Hen aan te zetten tot daden van bloed. Hen te betrekken in oorlog met elkaar,
en revoluties en burgeroorlogen te creëren in gemeenschappen,
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provincies en landen die onafhankelijk en welvarend waren. Het
cultiveren van de kunsten en de wetenschappen en genieten van
de zegeningen van de vrede.”
“Om partij te kiezen met de strijders in het geheim en van
onderling overleg met uw Jezuïeten broeder, die mogelijk worden
ingezet aan de andere kant, maar openlijk gekant tegen datgene
waarmee u zou kunnen zijn aangesloten.”
“Alleen dat de kerk aan het einde van de in de verdragen
voor de vrede vastgestelde voorwaarden zou kunnen terugdraaien,
en dat het doel de middelen heiligt.”
“Je hebt geleerd je plicht als spion, om alle statistieken,
feiten en informatie in uw vermogen uit elke bron te verzamelen.
Dat om jezelf de gunst en het vertrouwen van de familiekring onder de protestanten en ketters van elke klasse en karakter. Evenals
die van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen
en universiteiten, in het parlement en de wetgevende machten, en
in de rechterlijke macht en de Colleges van Staat, en ‘alles voor
alle mensen’, omwille van de paus, wiens dienstknechten wij zijn
tot in de dood.”
“U heeft al uw instructies ontvangen als novice (iemand
zonder opleiding), een neofiet (een pas gewijde priester), en
gediend als een coadjutor (gewerkt als helper), biechtvader en
priester. Maar u bent nog niet belegd met alles wat nodig is om te
bevelen in het leger van Loyola en in dienst van de paus.”
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“Je moet het juiste moment dienen als instrument en beul,
zoals voorgeschreven door uw superieuren. Want niemand kan
hier de opdracht vervullen die niet ingewijd zijn (geheime of
heilige maakte) en werken met het bloed van de ketter, zonder het
vergieten van bloed kan geen mens gered worden.”
“Ik , _____ , nu , in de tegenwoordigheid van de Almachtige God, de Heilige Maagd Maria, de gezegende Michael de
Aartsengel, de zalige Johannes de Doper, de Heilige Apostelen,
St. Peter en St. Paul en al de heiligen en heilige gastheren van de
hemel ....”
“Ik zal bovendien beloven en verklaren dat ik zal, wanneer
de gelegenheid zich presenteert, meedoen aan de meedogenloze
oorlog, heimelijk of openlijk, tegen alle ketters, Protestanten en
Liberalen, zoals de richting mij aan zal geven.”
“Dat wanneer hetzelfde niet openlijk gedaan kan worden,
zal ik stiekem gebruik maken van de gifbeker, het wurgkoord, het
staal van de dolk (een dolk) of de loden kogel, ongeacht de eer,
rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, wat ook
hun toestand mag wezen in het leven, openbare of particulier, zo
als het opgedragen wordt door een agent met de paus daar boven
als zijnde de overste van de broederschap van het heilig geloof,
van de Sociëteit van Jezus.”
(Double-Cross: Alberto, Part 2, 1981)
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7-6c Secreta Monita
“De geheime aanwijzingen van de Jezuïeten, werd voor het
eerst gepubliceerd in 1669 door de eerbiedwaardige en geleerde
Dr Compton, bisschop van Londen. We lezen zijn argumenten op
hun authenticiteit en hun karakter als een geleerde en goddelijke,
en we zijn voldoende gewaarborgd dat hij nooit zijn naam en
invloed heeft gegeven aan een werk van twijfelachtige autoriteit,
of om het publiek te misleiden.”
In dit boek plaats ik later wat teksten in het Engels om zo
de juiste strekking en de juiste bewoording aan je over te brengen.
Het boek ‘Vatican Assassins’ is een aanrader en op vele plaatsen
te downloaden.
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7-6d “La piste jésuite”
Ik wil ook hier even een vertaling plaatsen van “La piste
jésuite” van de Franse onderzoeker Joël Labruyère, die heel wat
werken op zijn naam heeft staan. Het is een introductie tot een
lijvig dossier van 118 blz. Niettemin laat deze intro voldoende
licht schijnen op de dubieuze rol van de Jezuïeten binnen de
Illuminati. Gezien wat er op dit ogenblik aan de gang is, met de
openlijke beschuldigingen aan het adres van de Jezuïetengeneraal
in verband met de ramp in Fukushima, denk ik dat het slechts een
kwestie van tijd is vooraleer het ware gelaat van de Jezuïeten naar
buiten wordt gebracht.
Zie hier de informatie die nog niet expliciet werd onthuld.
Enkele onderzoekers van de Illuminati maakten reeds gewag van
deze groep, waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de
naam kent, maar zij omzeilden de “hindernis”. We noemen dat
desinformatie. Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder
kennis van zaken over de Illuminati praat. Voor alle duidelijkheid:
deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam “Sociëteit van Jezus”. Het is in werkelijkheid een geheim genootschap, verborgen achter de schijn van
een congregatie van priesters maar in werkelijkheid de politiek
in handen heeft.
De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel het meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het
is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en
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doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan, en
de meeste mensen denken dat de Jezuïeten een kerkelijke orde is
met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois
jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door
hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch
merkteken aan over.
“Toen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het rooms
katholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus
Czerniewicz zich vanuit Wit Rusland op als jezuïetenleider.
Tsarina Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis om de 201 jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te
gooien. Ze was zelf niet katholiek en vreesde zwaar weer als de
ascetische monniken zonder pardon uit hun scholen en kloosters
zouden moeten verdwijnen. Daardoor kon Czerniewicz ongestoord
contact houden met jezuïtische broeders in heel Europa en de orde
voortzetten als een machtig geheim genootschap.”
“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”
Paus Clemens XIV

“De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis
ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg.”
Blaise Pascal

“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over
dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee vergeleken de
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geheime genootschappen slechts ‘boy scouts’ zijn.”
Rudolf Steiner.

In aanvulling op de eed, hebben de jezuïeten een handleiding getiteld; Secreta Monita. De kennis van de auteur is alleen
twee keer bekendgemaakt aan de wereld: een keer in de jaren 1600
en een keer in de jaren 1800. Vanwege de omvang van de inhoud,
als het gaat om ons onderwerp is The Secret Instructions Of The
Jesuits (1857) herdrukt in zijn geheel in Vaticaan Assassins.
Door de lengte van dit materiaal, zullen we hier alleen een
paar fragmenten en titels van de hoofdstukken aanhalen, maar dit
moet voldoende zijn om je een vrij goed beeld te geven van wat
er is opgenomen en door hen vrijgegeven. De aanhalingen die
je nu gaat lezen is, voor zover wij weten nog niet gedrukt in een
hedendaagse krant.

7-7 The secret instructions of the Jesuits
Chapter 1: How the Society must behave themselves when
they begin any new foundation.
V. At their first settlement, let our members be cautious
of purchasing lands; but if they happen to buy such as are well
situated, let this be done in the name of some faithful and trusty
friend. And that our poverty may be the more colorable gloss
of reality, let the purchases, adjacent to the places wherein our
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colleges are founded, be assigned by the provincial to colleges
at a distance; by which means it will be impossible that princes
and magistrates can ever attain to a certain knowledge what the
revenues of the Society amount to.
VI. Let no places be pitched upon by any of our members
for founding a college but opulent cities; the end of the Society
being the imitation of our blessed Saviour, who made his principal
residence in the metropolis of Judea, and only transiently visited
the less remarkable places.
VII. Let the greatest sums be always extorted from widows,
by frequent remonstrations of our extreme necessities.
VIII. In every province, let none but the principal be fully
apprised of the real value of our revenues; and let what is contained
in the treasury of Rome be always kept as an inviolable secret.
Chapter II: In what manner the Society must deport, that
they may work themselves into, and after that preserve a familiarity with princes, noblemen, and persons of greatest distinction.
I. Princes, and persons of distinction every where, must
by all means be so managed that we may have their ear, and that
will easily secure their hearts; by which way of proceeding, all
persons will become our creatures, and no one will dare to give
the Society the least disquiet or opposition.

438

- De MATRIX van het systeem

II. That ecclesiastical persons gain a great footing in the
favor of princes and noblemen, by winking at their vices, and
putting a favorable construction on whatever they do amiss, experience convinces; and this we may observe in their contracting
of marriages with their near relations and kindred, or the like. It
must be our business to encourage such, whose inclination lies
this way, by leading them up in hopes, that through our assistance
they may easily obtain a dispensation from the Pope; and no doubt
he will readily grant it, if proper reason be urged, paralleled cases
produced, and opinions quoted which countenance such actions,
when the common good of mankind, and the greater advancement
of God’s glory, which are the only end and design of the society,
are pretended to be the sole motives to them.
V. Above all, due care must be taken to curry favor with
the minions and domestics of princes and noblemen; whom by
small presents, and many offices of piety, we may so far byass,
(bias) as by means of them to get a faithful intelligence of the bent
of their master’s humors and inclinations; thus will the Society be
better qualified to chime in with their tempers.
VII. Princesses and ladies of quality are easily to be gained
by the influence of the woman of their bed-chamber; for which
reason we must by all means pay particular address to these, for
thereby there will be no secrets in the family but what we shall
have fully disclosed to us.
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XV. Finally,—Let all with such artfulness gain the ascendant over princes, noblemen, and magistrates of every place,
that they may be ready at our beck, even to sacrifice their nearest
relations and most intimate friends, when we say it is for our
interest and advantage.
Chapter III: How the Society must behave themselves
towards those who are at the helm of affairs, and others who,
although they be not rich, are nothwithstanding in a capacity of
being otherwise serviceable.
I. All that has been before mentioned, may, in a great
measure, be applied to these; and we must also be industrious to
procure their favor against every one that oppose us.
II. Their authority and wisdom must be courted for obtaining several offices to be discharged by us; we must also make
a handle of their advice with respect to the contempt of riches;
though at the same time, if their secrecy and faith may be depended
on, we may privately make use of their names in amassing temporal goods for the benefit of the Society.
Chapter IV: The chief things to be recommended to preachers and confessors of noblemen.
VI. Immediately upon the death of any person of post, let
them take timely care to get some friend of our Society preferred
in his room; but this must be cloaked with such cunning and ma440
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nagement as to avoid giving the least suspicion of our intending
to usurp the prince’s authority; for this reason (as has been already
said) we ourselves must not appear in it, but make a handle of the
artifice of some faithful friends for effecting our designs, whose
power may screen them from the envy which might otherwise fall
heavier upon the Society.
Chapter V: What kind of conduct must be observed towards
such religious persons as are employed in the same ecclesiastical
functions with us.
Chapter VI: Of proper methods for inducing rich widows
to be liberal to our Society.
I. For the managing of this affair, let such members only be
chosen as are advanced in age, of a lively complexion and agreeable conversation; let these frequently visit such widows, and the
minute they begin to show any affection towards our order, then
is the time to lay before them the good works and merits of the
society. If they seem kindly to give ear to this, and begin to visit
our churches, we must by all means take care to provide them
confessors by whom they may be well admonished, especially
to a constant perseverance in their state of widowhood, and this,
by enumerating and praising the advantages and felicity of a
single life: and let them pawn their faiths, and themselves too, as
a security that a firm continuance in such a pious resolution will
infallibly purchase an eternal merit, and prove a most effectual
means of escaping the otherwise certain pains of purgatory.
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IV. Care must be taken to remove such servants particularly
as do not keep a good understanding with the Society; but let this
be done by little and little; and when we have managed to work
them out, let such be recommended as already are, or willingly
would become our creatures; thus shall we dive into every secret,
and have a finger in every affair transacted in the family.
Chapter VII: How such widows are to be secured, and in
what manner their effects are to be disposed of.
I. They are perpetually to be pressed to a perseverance in
their devotion and good works, in such manner, that no week pass
in which they do not, of their own accord, lay somewhat apart out
of their abundance for the honor of Christ, the blessed Virgin, or
their patron saint; and let them dispose of it in relief of the poor,
or in beautifying of churches, till they are entirely stripped of their
superfluous stores and unnecessary riches.
XIII. Let the confessors take diligent care to prevent such
widows as are their penitents, from visiting ecclesiastics of other
orders, or entering into familiarity with them, under any pretence
whatsoever; for which end, let them, at proper opportunities, cry
up the Society as infinitely superior to all other orders; of the
greatest service in the church of God, and of greater authority
with the Pope, and all princes; and that it is the most perfect in
itself, in that it discards all persons offensive or unqualified, from
its community, and therefore is purified from that scum and dregs
with which these monks are infected, who, generally speaking,
442

- De MATRIX van het systeem

are a set of men unlearned, stupid, and slothful, negligent of their
duty, and slaves to their bellies.
XIV. Let the confessors propose to them, and endeavor to
persuade them to pay small pensions and contributions towards
the yearly support of colleges and professed houses, but especially
of the professed house at Rome; not let them forget the ornaments
of churches, tapers, wine, and things necessary in the celebration
of the sacrifice of mass.
XV. If any widow does in her life-time make over her
whole estate to the Society; whenever opportunity offers, but
especially when she is seized with sickness, or in danger of life,
let some take care to represent to her the poverty of the greatest
number of our colleges, whereof many just erected have hardly
as yet any foundation; engage her, by a winning behavior and inducing arguments, to such a liberality as (you must persuade her)
will lay a certain foundation for her eternal happiness.
XVI. The same art must be used with princes and other
benefactors; for they must be wrought up to a belief, that these are
the only acts which will perpetuate their memories in this world,
and secure them eternal glory in the next.
Chapter VIII: How widows are to be treated, that they may
embrace religion, or a devoted life.
Chapter IX: Of increasing the revenues of our Colleges.
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XV. Let the confessors be constant in visiting the sick,
but especially such as are thought to be in danger; and that the
ecclesiastics and members of other orders may be discarded with
a good pretence, let the superiors take care that when the confessor is obliged to withdraw, others may immediately succeed,
and keep up the sick person in his good resolutions. At this time
it may be advisable to move him by apprehensions of hell, and at
least of purgatory; and tell him, that as fire is quenched by water,
so sin is extinguished by acts of charity; and that alms can never
be better bestowed than for the nourishment and support of such
who by their calling profess a desire to promote the salvation of
their neighbor.
XVI. Lastly, let the women who complain of the vices of
ill-humor of their husbands, be instructed secretly to withdraw a
sum of money, that by making an offering thereof to God, they
may expiate the crimes of their sinful help-mates, and secure a
pardon for them.
Chapter X. Of the private rigor of discipline in the Society.
Chapter XI. How our members are unanimously to behave
towards those who are expelled from the Society.
I. Since those that are dismissed, do frequently very much
prejudice the Society by divulging such secrets as they have been
privy to; their attempts must therefore be obviated in the following
manner. Let them be prevailed upon, before they are dismissed, to
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give it under their hands, and swear that they never will, directly
or indirectly, either write or speak any thing to the disadvantage
of the Order; and let the superiors keep upon record the evil inclinations, failings and vices, which they, according to the custom
of the Society, for discharge of their consciences, formerly confessed: this, if ever they give us occasion, may be produced by
the Society, to the nobility and prelates, as a very good handle to
prevent their promotion.
VIII. Let the misfortunes, and unlucky accidents which
happen to them, be immediately published; but with entreaties for
the prayers of good Christians, that the world may not think we
are hurried away by passion: but, among our members, let these
things, by all means, be represented in the blackest colors, that
the rest may be the better secured.
Chapter XII. Who should be kept, and favored in the
Society.
Chapter XIII. How to pick out young men to be admitted
into the Society, and in what manner to retain them.
V. Let them be allured, by little presents, and indulgence of
liberties agreeable to their age; and, above all, let their affections
be warmed with spiritual discourses.
VI. Let it be inculcated, that their being chosen out of such
a number, rather than any of their fellow-collegiates, is a most
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pregnant instance of divine appointment.
VII. On other occasions, but especially in exhortations, let
them be terrified with denunciations of eternal punishment, unless
they accept of the heavenly invitation.
VIII. The more earnestly they desire admission into our
Society, the longer let the grant of such favor be deferred, provided
at the same time they seem steadfast in their resolution; but if their
minds appear to be wavering, let all proper methods be used for
the immediate firing of them.
Chapter XIV. Of reserved cases, and causes of dismission
from the Society.
Chapter XV. Of our conduct towards nuns and female
devotees.
Chapter XVII. Of the methods of advancing the Society.
I. Let our members chiefly endeavor at this, always to act
with humanity, even in things of trifling moment; or at least to have
the outward appearance of doing so; for by this means, whatever
confusions may arise in the world, the Society of necessity will
always increase and maintain its ground.
VII. The favor of the nobility and superior clergy, once
got, our next aim must be to draw all cures and canonships into
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our possession, for the more complete reformation of the clergy,
who wheretofore lived under certain regulation of their bishops,
and made considerable advances towards perfection. And lastly,
let us aspire to abbacies and bishoprics, the obtaining which,
when vacancies happen, will very easily be effected, considering
the supineness and stupidity of the monks; for it would entirely
tend to the benefit of the church, that all bishoprics, and even the
apostolical see, should be hooked into our hands, especially should
his holiness ever become a temporal prince over all. Wherefore, let
no methods be untried, with cunning and privacy, by degrees, to
increase the worldly interests of the Society, and then, no doubt,
a golden age will go hand in hand with an universal and lasting
peace, and the divine blessing of consequence attend the catholic
church.
VIII. But if our hopes in this should be blasted, and since
offences of necessity will come, our political schemes must be
cunningly varied, according to the different posture of the times;
and princes, our intimates, whom we can influence to follow our
councils, must be pushed on to embroil themselves in vigorous
wars one with another, to the end, our Society (as promoters of
the universal good of the world,) may on all hands be solicited to
contribute its assistance, and always employed in being mediators of public dissensions; by this means the chief benefices and
preferments in the church will, of course be given to us by way
of compensation for our services.
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IX. Finally, the Society must endeavor to effect this at least,
that having got the favor and authority of princes, those who do
not love them at least fear them.

7-8 De kracht van de Jezuïeten
7-8a Citaten
We gaan nu verder met stukken die geschreven zijn of
aangehaald zijn over en om de Jezuïeten, hun werk, hun denken
en hun mensen.
“De Sociëteit van Jezus werd erkend als de belangrijkste
tegenkracht van het protestantisme. De orde werd dominant in
het bepalen van de plannen en het beleid van de ‘Rowish Kerk’.
De broederschap groeide en bloeide. De orde plantte zijn eerste
kopstukken in Frankrijk, Italië, Spanje en vervolgens in alle beschaafde landen. Het succes van de Orde was fenomenaal. Het
werd een kracht in de wereld. Zij stuurde haar vertegenwoordigers naar elk deel van de wereld. De eenzame apostelen werden
gezien als ‘de schaduw van tronen van Europa’. Zij gebruikten
alle middelen, wat onder menselijk vernuft viel, om de delen
van de wankelende groep van Rome vast te stellen en te bevestigen, en de stijgende groep van het protestantisme, om zo deze
te ondermijnen. Ze drongen door tot de Indus en de Ganges. Ze
doorkruisden de woestijnen van Tibet en zeiden: ‘Hier ben ik’ in
de straten van Peking. Ze keken naar beneden in de zilvermijnen
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van Peru, en knielden in gebed aan de oevers van Lake Superior.
Om zo alle geheimen te kennen, de gehele design te doorgronden,
alle intriges die de overhand krijgen in alle raadsbesluiten, boven
alle diplomatie staan en de kapitein te zijn van het menselijk
ras. Dat was hun doel en ambitie. Ze woekerden over de gehele
menselijke samenleving in elk deel van de bewoonbare deel van
de aarde. Het waren de geruisloze klimplanten van hun steeds
groeiende complot om de wereld te heroveren voor de Kerk. Om
zo hen te onderwerpen en te veroveren en blussen van het laatste
overblijfsel van de oppositie om haar heerschappij van kust tot
kust, van de rivieren naar de einden der aarde.”
(Ridpath’s Universal History, John Clarke Ridpath, 1899)

“De jezuïeten zijn de echte auteurs van het socialistische
communisme. Het economische systeem van de middeleeuwen
was het feodalisme, bestaande uit de weinige rijke landeigenaren
en de vele arme boeren. Het was een zonde om door iemand anders dan de feodale heren winst te maken. Dus alles op de wereld
moest worden teruggegeven aan de ‘Dark Ages’. De protestantse
middenklasse moest worden vernietigd. Socialistisch communisme deed dit, wat bittere vruchten heeft opgeleverd in zowel Groot
Brittannië en de Verenigde Staten. De grote misleiding is dat de
Joden de auteurs zijn van het communisme. Ook het Zionisme
dat een joods communisme is. De feiten zijn dat de Jezuïeten hun
Vrijmetselaars joden gebruikten om het voeren van de bolsjewistische revolutie, in 1848 en opnieuw in 1917.”
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“De jezuïeten verhuisden vervolgens hun ‘Shriner Freemason FDR’ naar de bloedige regering van Rusland door die in
1933 te erkennen. De jezuïeten financierden vervolgens het Russische communisme met hun Ridders van Malta op Wall Street.
Dit stelde Joseph Stalin voor het uitvoeren van de zuiveringen in
de jaren dertig.”
“Na de wereld bedrogen te hebben en te laten geloven dat
het communisme van joodse afkomst was, gebruikten de jezuïeten
vervolgens Hitler om ‘de Endlösung der Judenfrage’ uit te voeren
op grond van het kwaad ‘Concilie van Trente’. Het resultaat was
de massamoord op de Europese en Russische Joden in de handen
van de Jezuïeten gecontroleerde SS. Aan het einde van de Tweede
Dertigjarige Oorlog (1945) van de jezuïeten, met hun Vaticaan
‘rat lijn’, hielpen zij vele top nazi’s ontsnappen naar Zuid Amerika. Juist waar de oude heerschappij socialistisch communisme
was geperfectioneerd door de paters jezuïeten, aan de natie van
Paraguay.”
“De koningen van Spanje en Portugal vervoerden de jezuïeten naar Paraguay in het begin van 1600. Zij vestigden hun
heerschappij over de inboorlingen genaamd ‘Guarani Indianen’
en ze werden niet in staat gesteld om zich te mengen met de
Spaanse of Portugese bevolking. Het waren deze Jezuïeten die
hun communes vestigden genaamd ‘reducties’.”

450

- De MATRIX van het systeem

7-9 De jezuïeten, 1776
De jezuïeten, nu formeel onderdrukt door de paus, werden
verenigd met Frederik de Grote van Pruisen en Catharina van
Rusland. De Jezuïet Generaal was de controlerende man van de
Schotse Rite Vrijmetselarij en zocht een alliantie met de “Vrijmetselaars Huis van Rothschild” in Engeland. Om dit te bereiken
koos de generaal een jezuïet die joods bloed in zich had, genaamd
Adam Weishaupt. Weishaupt was een briljante instructeur van
het “Canoniek Recht”, het “kwade Concilie van Trente”, op een
jezuïeten universiteit in Beieren.
Hij kwam met de volgende uitspraken:
“Vanaf het jezuïetencollege van Ingolstadt wordt gezegd
dat de sekte bekend staat als ‘de Illuminati van Beieren’ opgericht
door Adam Weishaupt. De ware oprichter lijkt echter een ondergeschikte te zijn geweest die de opvallende rol moest spelen in
de organisatie van deze sekte.”
Occult Theocracy, Lady Queenborough, oorspronkelijk gepubliceerd
in 1933

“Op 1 mei 1776 werd de ‘Orde van de Illuminati’ officieel
opgericht in het oude Jezuïeten bolwerk van Beieren. Het ‘bedrijf’
zou het ‘Joodse Huis van Rothschild’ gebruiken voor de financiering van de Franse Revolutie en de opkomst van de Vrijmetselaar
onder Napoleon met zijn jezuïet opgeleide adviseur, Abbe Sieyes.
Ondanks de historische geschriften van de jezuïet Abbe Barruel,
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die de Rothschilds en de vrijmetselarij de schuld gaven van de
revolutie, was het de ‘Sociëteit van Jezus’ die deze instrumenten
gebruikte voor het uitvoeren van de revolutie en het straffen van de
vorsten die het aandurfden om de Jezuïeten te verdrijven uit hun
heerschappijen. De Jezuïeten, die zijn verdreven uit de Spaanse
Rijk, vonden onderdak in Corsica. Van daaruit verhieven zij uit
het niets hun grote wreker, Napoleon Bonaparte.”
“Het was George Washington die zo geliefd werd door de
Franse generaal Lafayette. Tijdens de Revolutie nam onze groot
opperhoofd de ‘boy General’ onder zijn hoede, die ervoor zorgde
dat de Fransman zijn oudste zoon benoemde, George Washington Lafayette. Die met dezelfde vertederende liefde de rooms
katholieke Lafayette waarschuwde: Het is mijn mening dat als de
vrijheden van dit land, de Verenigde Staten van Amerika, worden
vernietigd, zal het door de subtiliteit van de Rooms katholieke jezuïeten priesters komen, want zij zijn de meest sluwe, gevaarlijke
vijanden van burgerlijke en godsdienstige vrijheid. Ze hebben de
meeste van de oorlogen van Europa aangemoedigd.”
“Napoleon werd gevangen genomen door de Engelsen en
verbannen naar het eiland St. Helena. Daar werd ‘His Memoirs’
geschreven die nauwkeurig zijn meesters beschreven, de jezuïeten:
De jezuïeten zijn een militaire organisatie, niet een religieuze orde.
Hun chef is een generaal van een leger, niet de vader abt van een
klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in
haar meest despotische uitoefening. Absolute macht, universele
macht, macht om de wereld te beheersen door de wil van een
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enkele man. Jezuïtisme is de meest absolute van despotisme en
tegelijkertijd met de grootste en meest enorme misbruiken...”
“De generaal van de jezuïeten is immers oppermachtig
over de soevereinen. Waar de jezuïeten zijn toegelaten, zullen zij
meesters zijn wat het ook kost. Hun samenleving is van nature dictatoriaal en daarom is de onverzoenlijke vijand van alle gevormd
gezag. Elke daad, elke misdaad hoe afschuwelijk dan ook, is een
verdienstelijk werk, begaan voor het belang van de Vereniging van
de jezuïeten, of in de volgorde van het algemeen.”
Fifty Years In The Church Of Rome, Charles Chiniquy, 1968, reprinted
from the 1886 edition, quoting Memorial Of The Captivity Of Napolean
At St. Helena, General Montholon

“De Ridders van Malta en de Jezuïeten werken samen. De
Ridders financierden Lenin en Hitler via Wall Street, met behulp
van hun Federal Reserve Bank onder leiding van Vrijmetselaars
Joden, waarbij Warburg in het bijzonder. De ridders onderhandelden over het ‘Concordaat’ (een pauselijk verdrag) tussen de paus
en Hitler in de persoon van Franz von Papen. Ze hielpen ook de
nazi top ontsnappen naar Noord en Zuid Amerika na de Tweede
Wereldoorlog, in de persoon van James Angleton en de Argentijnse president Juan Peron. In Amerika zaten de ridders met hun
OSS later de CIA, achter ‘Operation Paperclip’. Na de Tweede
Wereldoorlog, werden top nazi’s en wetenschappers illegaal geplaatst in de Verenigde Staten. Velen werden geplaatst in de top
geheime militaire basis in Tonapah, Nevada bekend als ‘Area 51’
om daar aan de perfectie van anti zwaartekracht toestellen ‘the
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Nazis’ (vliegende schotels) te werken en aan andere geheime
technologieën. ‘Operatie Paperclip’ werd geleid door Amerika’s
meest krachtige Ridder van Malta, J. Peter Grace. J. Peter Grace
was onderworpen aan de Jezuïeten opgeleide aartsbisschop Spellman. Het Amerikaanse hoofdkwartier voor de Ridders was en is
St. Patrick’s Cathedral in New York.”

7-10 John Adams, 1816
“De grondleggers van de jezuïet intriges zijn gericht op een
nieuwe protestantse republiek van deze Verenigde Staten van Ame454
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rika. John Adams schreef in 1816 aan president Jefferson: Zullen
we hier niet regelmatig zwermen hebben, in zovele vermommingen zoals alleen een koning van de zigeuners kan aannemen.
Verkleed als schilders, uitgevers, schrijvers en schoolmeesters?
Als er ooit een groep mannen was die de eeuwige verdoemenis
heeft verdiend op aarde en in de hel moet belanden, is het deze
vereniging van Loyola wel.”
The New Jesuits, George Riemer, 1971

7-11 President Abraham Lincoln
“Een persoonlijke vriend van Professor Morse geloofde de
waarschuwing van deze jezuïet samenzwering, namelijk President
Abraham Lincoln. Het volgende werd geschreven: De protestanten
van zowel het Noord en Zuid moeten zeker verenigen om zich
tegen de priesters en de jezuïeten te beschermen. Of ze konden
ondervinden hoe de priesters, de nonnen en de monniken, die
dagelijks landen op onze kusten, onder het voorwendsel van hun
religie predikten, niets anders zijn dan de afgezanten van de paus,
van Napoleon III. De andere despoten van Europa zijn er, om onze
instellingen te ondermijnen, het vervreemden der harten van onze
mensen uit onze grondwet en onze wetten, het vernietigen van onze
scholen, en om een heerschappij van anarchie voor te bereiden
zoals ze hiervoor gedaan hebben in Ierland, Mexico, Spanje, en
waar er sprake is van mensen die vrij willen zijn.”
(Fifty Years In The Church Of Rome, Charles Chiniquy, 1968, reprinted
from the 1886 edition)
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7-12 De jezuïeten. 1868-1872
“Deze nieuwe natie zou een gecentraliseerde republiek
zijn met de president die macht uitoefent als zijnde een absolute monarch. De oude Bondsrepubliek Washington zou worden
omgezet in een grote gecentraliseerde Rijk, met de tien planken
van de maçonnieke Communistisch Manifest, vervanging van de
Tien Geboden van Mozes. Om dit te bereiken, moest de grondwet
worden gewijzigd door kunst en vliegwerk. Het zou volgens de
maçonnieke kreet van beide Franse Revoluties worden gewijzigd.
‘Vrijheid’ zou de dertiende wijziging zijn. ‘Gelijkheid’ zou het
veertiende Amendement worden en ‘Broederschap’ zou de vijftiende Amendement worden. We zullen nu het Veertiende Amendement onderzoeken, want het was de ‘coup d’etat’ (staatsgreep).”

7-13 De moord op president Lincoln
“Even werd er aan gedacht dat hij handelde als tiran in
het houden van Maryland via afscheiding en het uitbreiden van
het ‘Leger van de Potomac’ en ‘sloeg de opstandelingen neer’.
Er is bewijs dat hij van inzicht veranderde. Volgens velen, werd
Lincoln tot Christus bekeerd na het bekijken van het slagveld
bij Gettysburg. Hij sloot zich aan bij de Presbyterian Church in
Washington en had verschillende spirituele gesprekken met zijn
goede vriend en ‘omgezet’ priester, Charles Chiniquy.”
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“Ik zal herhalen wat ik zei in Urbana, toen je me voor
de eerste keer vertelde over je angsten, omdat ik vermoord zou
worden door de Jezuïeten; Het moet de mens niet uitmaken waar
en wanneer hij zal sterven, op voorwaarde dat hij sterft op de post
van eer en plicht. Maar ik mag toevoegen, vandaag heb ik een
voorgevoel dat God mij zal roepen door een moord. Laat Zijn wil
en niet de mijne, gedaan worden! De paus en de jezuïeten, met
hun helse ketterjacht, zijn de enige georganiseerde macht in de
wereld die een beroep op de dolk van de moordenaar kan maken,
om diegenen te vermoorden die zij niet kunnen overtuigen met
hun argumenten of te veroveren met het zwaard. Het lijkt mij dat
de Heer dat vandaag wil, net als Hij wilde in de dagen van Mozes.
Ik kan het niet helpen dat ik het gevoel heb dat ik dat slachtoffer
zal zijn. Zoveel aanslagen zijn er al gemaakt op mijn leven, dat
het een echt wonder is dat ze allen tot op heden, hebben gefaald.
Als we bedenken dat de grote meerderheid van hen in de handen
waren van bekwame rooms katholieke moordenaars, blijkbaar
opgeleid door jezuïeten. Maar we kunnen toch niet verwachten
dat God een eeuwig wonder, om mijn leven te redden, zal maken?
Ik geloof dat niet. De jezuïeten zijn zo gespecialiseerd in die
daden van bloed, dat Hendrik IV zei dat het onmogelijk was om
te ontsnappen, en hij zo hun slachtoffer werd, hoewel hij er alles
aan deed wat gedaan kon worden, om zichzelf te beschermen.
‘Mijn ontsnapping uit hun handen, omdat de brief van de paus
aan Jeff Davis heeft gescherpt een miljoen dolken aan mijn borst
doorboren, zou meer dan een wonder zijn’.”
“Fifty Years In The Church Of Rome”, Charles Chiniquy, 1958, oorspronkelijk gepubliceerd in 1886
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Gaan we verder in het boek van “Of the Jesuit hand in
Lincoln’s murder”:
“Het is veilig te stellen dat nergens anders in een van de
aangesloten presentatie van het verhaal, de aanloop naar de dood
van Abraham Lincoln is te vinden. De dood die werd ingegeven
door de ‘zwarte paus’, de generaal van de jezuïeten, gecamoufleerd
door de ‘witte paus’ Pius IX. Die medeplichtig is en door andere
‘goddelijke Righters’ van Europa gefinancierd is, en uiteindelijk
voltrokken is door de Romeinse hiërarchie en hun betaalde agenten
in dit land van Frans Canada op ‘Goede Vrijdag’ nacht, 14 april
1865, bij Ford’s Theatre, Washington, DC.”
The Suppressed Truth About The Assassination Of Abraham Lincoln,
Burke McCarty, 1973, originally published in 1924
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7-14 De jezuïeten 1945-1990
“De grote en verschrikkelijke Dertigjarige Tweede Oorlog
was nu voorbij. Europa, Rusland, Noord Afrika, China en Japan
waren ‘een universeel wrak’ dankzij de onderneming van Jezus.
Miljoenen ‘ketters’ waren ‘uitgeroeid’ overeenkomstig de jezuïet
Eed en het Concilie van Trente. In tegenstelling tot het verdrag van
Westfalen, werd het beëindigen van de eerste Dertigjarige Oorlog
geleid door de agenten van de jezuïeten, die de onderhandelingen beheersten in Jalta en Potsdam en zo de tweede Dertigjarige
Oorlog beëindigden. Het was tijd om de ‘Hegeliaanse dialectiek’
over de gehele wereld te doen gelden onder de jezuïeten. Het zou
bekend worden als ‘de Koude Oorlog’. De ‘these’ en ‘antithese’
zou ‘de vrije wereld in het Westen’ versus ‘het communistische
blok in het Oosten’ zijn. Het Amerikaanse Empire zou het hoofd
van het Westen worden, en het Oosten zou het Russische Rijk
leiden. Beide partijen zouden worden gefinancierd door de jezuïeten International Banking Cartel gecentreerd in Londen en New
York onder ‘de Federal Reserve en Chase - Manhattan Banken’
in het bijzonder.”
“De synthese zou de vernietiging van het Amerikaanse
Rijk zijn via het zogenaamde ‘einde van de Koude Oorlog’. De
illusie van het beëindigen van de Koude Oorlog zou wettelijk bedrijfsmonopolies in Rome toelaten en federalistisch samen in New
York onder leiding van de Council on Foreign Relation. Dat om
Rusland en China hoogwaardige technologieën en financiële steun
te geven. Het geven van deze noodzakelijkheden zou de oorlog
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machines van zowel economisch communistische en fascistische
politiek, heel goed passen in het doel van de invasie van Noord
Amerika. Dat met de meerderheid van de wereldbevolking als
protestanten, baptisten en joden. Het is om deze redenen dat de
financiële macht van Hongkong werd gegeven aan Red China, samen met een Amerikaanse marinebasis in Long Beach, Californië.
Het is om deze redenen dat het Panamakanaal gebouwd werd met
Amerikaans bloed, zweet, tranen en gele koorts. En werd weggegeven aan Panama om te worden bemand door Chinese soldaten
om daardoor de Amerikaanse marine in gevaar te brengen. Het
is om deze redenen dat de jezuïeten de controle van Washington
landelijke pistool registratie ten behoeve van de landelijke pistool
confiscatie uitvoerden, net zoals ze deden in Hitlers Duitsland. Het
is om deze redenen dat de jezuïeten, met hun internationale bedrijven, beheerd door de Ridders van Malta, hebben gefinancierd,
en zowel de Russische en Chinese War Machines blijven bouwen.
Ondertussen beïnvloeden Amerikaanse Presidenten het sluiten van
militaire installaties in het hele land. De feiten zijn van massale
invasie door miljoenen buitenlandse soldaten, zonder God en geen
genade. En, als het de jezuïeten lukt om de Koepel van de Rots
in Jeruzalem op te blazen, is dat de schuld van het Amerikaanse
Rijk en zullen de Arabieren een heilige oorlog verklaren tegen ‘de
grote satan’. Het privé vermogen van de Amerikanen met behulp
van International Business Corporations, met bankrekeningen
in de Bahama’s, zal in beslag worden genomen, net zoals ze in
het Cuba van Castro deden. De ridders hebben al hun rijkdom
verhuisd naar Europese banken uitgedrukt in Franken en Marks

460

- De MATRIX van het systeem

evenals Eurodollars, waardoor ze aan de komende Amerikaanse
economische catastrofe ontsnappen.”
“Intussen roeien de Jezuïeten met interne politie, hun
Amerikaanse dictator (FEMA) en vreemde indringers, ‘het
verfoeilijke ras’ van de Amerikaanse ‘ketters’ en ‘liberalen’ uit.
En, de Europese landen zullen zich moeten neerleggen om hun
historische verschillen te verenigen.”
“Deze zal het Heilige Roomse Rijk hereniging worden. Om
deze reden hebben de jezuïeten snel Rome herbouwd. Wanneer
de rook is opgetrokken, zal China de controle over het Oosten
hebben, Rusland zal het noorden beheersen. En een verenigd RC
(RK) Europa zal het Westen controleren. De paus ‘International
Intelligence Community’ ziet er op toe dat Jeruzalem als een internationale stad wordt verklaard met Salomo herbouwde tempel
in het midden van haar stad. De wereldregering zal hieruit voortvloeien en de jezuïeten ‘gezegend despotisme’ van de middeleeuwen, zullen weer opkomen. De paus wordt de Universele despoot
van de wereld. Alles adequaat beschreven in ‘The Protocols Of
The Elders Of Zion’, while being the World Authority of ‘The
Documents Of Vatican II’.”
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7-15 De jezuïeten 1963
7-15a De moord op president Kennedy
“Het is het geloof dat de paus het recht geeft van afzetting
van ketters en rebellerende koningen. Dus afgezette Monarchen
worden door de paus omgezet in beruchte tirannen en kunnen
worden gedood door de eerste de beste die ze kan bereiken.”
Zie bijvoorbeeld wat er met Muammar al-Qaddafi is
gebeurd, maar zo zijn er nog veel meer voorbeelden als we denken aan Bin Laden en Chávez. Maar we gaan even door met de
aanhalingen.
“Als de publieke zaak niet kan voldoen aan haar verweerschrift in de dood van een tiran, is het geoorloofd de eerste die
doorkomt, om hem te vermoorden.”
Defensio Didei, jezuïet Suarez, Boek VI. C 4, nrs. 13, 14

“Freed herinnert zich wat blijkbaar doorgaat als zijnde
een beleefdsgesprek bij mannen, om Colby en Cline bij elkaar te
krijgen. ‘Het was heel bizar’ zei Freed, ‘welk onderwerp ze gekozen hebben’. Wanneer is het acceptabel om een staatshoofd te
vermoorden? Colby zei, wat hij presenteerde was een theologische
en filosofische manier van aanpak. De katholieke kerk, zei hij,
hadden lang geworsteld met deze vraag en, naar Colby’s geest,
kwamen ze met een goed concept. ‘Een tiran te vermoorden is
aanvaardbaar’ zei hij.”
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Plausibele Denial, Mark Lane, 1991, p. 85

“Een samenzwering is zelden of nooit bewezen door positieve getuigenissen. Wanneer het een misdaad van grote omvang
is, is het punt dat het wordt gepleegd door een combinatie van
individuen en dat ze niet openlijk handelen, maar heimelijk. Het
doel wat gevormd is, is alleen bekend bij degenen die hier achter
zitten. Tenzij een van de oorspronkelijke samenzweerders zijn metgezellen verraadt en bewijs heeft tegen hen. Dan kan hun schuld
bewezen worden alleen als indirect bewijs ... en omstandigheden
kunnen niet liegen.”
Special Judge Advocate John A. Bingham, in het proces van de samenzweerders, Washington geciteerd, 1865

Drawing john baselmans
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“We gaan niet het bos onderzoeken, niet de bomen. De
honderden werken die de moord beschrijven, kan worden teruggebracht tot een paar simpele feiten. Deze feiten zijn te zien in de
context van de voorgaande hoofdstukken die ons leiden naar de
‘Leeuw’ in zijn ‘schuilplaats van ongerechtigheid’. Hij heeft de
bevoegdheid om de moordenaar op Kennedy te vermoorden en de
zaak te coveren. De ‘leeuw’ was de kardinaal van New York en zijn
‘schuilplaats van ongerechtigheid’ was ‘St. Patricks Cathedral’,
bekend staande als ‘het Kleine Vaticaan’, en thuisbasis is van de
Amerikaanse tak van de Ridders van Malta. Van de dood van kardinaal Spellman in 1967 tot nu toe (1999), dekt de opvolger van
‘leeuwen’ de moord op Kennedy hermetisch af. Kardinaal Cooke
(zelf een Ridder van Malta) en kardinaal O’Connor, een voormalige Navy aalmoezenier tijdens Spellman’s Vietnam oorlog, en
momenteel de aartsbisschop van New York, weten dat president
Kennedy de oorlog in Vietnam niet zou laten escaleren. De Intelligence Community begon de moord voor te bereiden. De rooms
katholieke, Lee Oswald, werd gekozen om zondebok te spelen.
Als een CIA agent werd hij naar Sovjet Rusland gezonden door
Allen Dulles in 1959, vermoedelijk als een overloper. Wetende dat
de CIA (OSS) en de KGB (NKVD) samen tijdens WO II hadden
gewerkt. Oswald nam blijkbaar een vakantie van bijna twee jaar.
In die tijd trouwde hij met een Russische, wiens oom een kolonel
in de KGB was.”
“Toen hij terugkeerde naar het Amerikaanse Rijk in 1962
werd hij geassocieerd met CIA agenten Howard Hunt, Frank Stur-
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gis, David Ferrie, Guy balustraden, graaf George DeMohrenschildt
en Clay Shaw. Oswald was CIA en met jezuïeten verwant.”
Emannuel Josephson vertelde in een gesprek:
“Een interessante invalshoek wordt gepresenteerd door de
Lee Oswald betrokkenheid. Zijn neef is, naar verluidt, een jezuïet.
En in zijn rapporten staat dat Lee Oswald was uitgenodigd om op
het jezuïetencollege in Springhill, Alabama over zijn activiteiten
te komen praten. Dat was twee weken voor de moord op Kennedy. De betrokkenheid van jezuïeten loopt parallel als die bij de
Moord op Lincoln.”
The Federal Reserve Conspiracy And Rockefellers, Emanuel M. Josephson, 1968

Volgens Jim Garrison bleek duidelijk dat de CIA betrokken
was bij de moord door Clay Shaw. Hij schrijft:
“We ontdekten Shaw’s uitgebreide internationale rol als
een medewerker van de CIA. Het geheime leven van Shaw’s als
‘agentschap man’ in Rome, in een poging om het fascisme terug
naar Italië te brengen, werd blootgesteld in artikelen in de Italiaanse pers. Voor mij een van de belangrijkste onthullingen was,
de bevestiging door zowel Victor Marchetti en Richard Helms dat
Clay Shaw een agent van de CIA was geweest.”
On The Trail Of The Assassins, Jim Garrison, 1991

“De directeur van de CIA in 1963, was een Ridder van Malta John McCone. Voorafgaand was McCone de man die formeel
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de Atomic Energy Commission had geleid. Later in 1970, was hij
bestuurslid van ITT terwijl hij tegelijkertijd een CIA consultant
was. Marchetti vertelde: De ITT bestuurder die later toegaf aan
de Senaatonderzoekscommissie dat hij een belangrijke rol had
gespeeld bij CIA en ITT om ambtenaren samen te brengen, bevestigde dat John McCone, toen directeur was van de CIA tijdens
de regering Kennedy in 1970 en tegelijkertijd CIA consultant.”
The CIA And The Cult Of Intelligence, Victor Marchetti, 1975

“Kardinaal Spellman’s soldaat, John McCone was directeur van de CIA, en medeplichtig in de moord op Kennedy.”
“Jim Garrison en anderen hebben bewezen dat de FBI ook
betrokken was bij de moord: Ik had al geconcludeerd dat delen
van het lokale Dallas ordehandhavingsysteem waarschijnlijk betrokken waren bij de moord en ‘cover-up’. Maar nu zag ik dat de
zeer gerespecteerde FBI ook betrokken was.”
Op het spoor van de Assassins, Jim Garrison, 1991

“Kardinaal Spellman had twee agenten in de FBI. De
ene was de vrijmetselaar Shriner en broer Cold Warrior, J. Edgar
Hoover. Volgens Loftus, had Hoover samengewerkt met de ‘Vaticaan ratlines’ bij hervestiging van nazioorlogsmisdadigers in het
noordoosten. Waarom zou hij nu niet samenwerken met Spellman?
Hoe kon hij weigeren? Wat nog belangrijker is, Spellman was de
belangrijkste man in de FBI en Cartha DeLoach was Ridder van
Malta. Als derde in opdracht was DeLoach in staat om toezicht
te houden op de moord en het bewijs te onderdrukken. Vanuit het
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garnizoen bleek dat DeLoach in feite het bewijs heeft onderdrukt.
Na de moord zien we een veelzeggende, relatie tussen Johnson
en DeLoach.”
“DeLoach stond bekend als Johnson’s man in de FBI en de
president kon hem elk moment van de dag bereiken. Curt Gentry
schrijft: Lyndon Johnson kon niet slapen. Laat op de avond gaf
hij de opdracht aan zijn adjudant, Marvin Watson, bel de DeLoach slaapkamer. De president was plotseling van overtuigd dat
de moord op zijn voorganger een samenzwering was geweest en
wilde meer informatie van de FBI.”
J. Edgar Hoover: The Man And The Secrets, Curt Gentry, 1991

“Dit bracht de Cartha DeLoach, die een vijfjarig contract
had met Lee Lacocca’s Ford Mercury, in verband met wat ‘de
FBI’ had ondertekend. Zowel DeLoach en Lacocca waren Ridders van Malta, onder toezicht van kardinaal Spellman tijdens de
moord op Kennedy. Later werd DeLoach directeur van PepsiCo.
En volgens Kol Prouty, heeft dat bedrijf ook deelgenomen aan de
moord op Kennedy.”
“Nixon was in Dallas met een topman van de Pepsi Cola
Company Mr Harvey Russel, de ‘general counsel’. Nixon was een
raadsman aan dat bedrijf. Zoon, die topman is vertelde van Nixon’s
aanwezigheid in Dallas op het moment van de moord en Russell
heeft de juistheid via de rekening van zijn zoon bevestigd. Later,
ergens na de schietpartij, werd Nixon op de luchthaven Dallas
aangesproken door een heer DeLuca, ook een ambtenaar van de
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Pepsi Cola Company. Tegelijkertijd was er een andere zoon van
Pepsi Cola executive in Dallas op dat moment, die net een diner
had met Jack Ruby, Oswald latere moordenaar, dat allemaal op
de vooravond dat JFK werd vermoord.”
JFK: The CIA, Vietnam, And The Plot To Assassinate John F. Kennedy,
Col. L. Fletcher Prouty, 1992

“DeLoach, Lacocca, en de Ridders van Pepsi (nu PepsiCo)
hebben allemaal samengewerkt. Op het moment van de moord in
Dallas, werd de katholieke priester Oscar Shubert gestuurd vanuit
Holy Trinity Catholic Church naar Dallas om de ‘Last Rites’ van
de president te begeleiden. Wetende dat Kennedy’s wonden veroorzaakt waren door zijn orde, meldde hij alles aan zijn superieur.
Shubert’s superieur was de bisschop van Dallas, hij is de meest
Reverend Thomas Kiely Gorman, DD.”
“Volgens artikel Martin Lee’s getiteld ‘Wie zijn de Ridders
van Malta?’ kwam het volgende los. Wie in de 14 oktober 1983
editie van de National Catholic Reporter verscheen, was Thomas
K. Gorman, een Ridder van Malta. Omdat het een ‘Knight broer’
is, rapporteerde hij rechtstreeks aan kardinaal Spellman, en hield
hem op de hoogte van wat er gebeurde in Dallas. Op het moment
van de moord in Dallas, ruwweg 12:30 uur in de middag, vielen
alle telefoonverbindingen dood in Washington DC voor ongeveer
30 minuten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Iemand bij ITT moest
verantwoordelijk zijn in dat gebied van Washington. In 1963;
een van de VIP’s van ITT was Francis D. Flanagan. U raadt het,
Flanagan was een ridder. Later coördineerde McCone, met zijn
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broer ridder, een deal tussen de CIA en ITT om beter samen te
werken. Verschillende Ridders van Columbus waren betrokken bij
de moord op Kennedy. Ze werkten in het bijzonder voor de FBI.
Maar het enige opmerkelijke ‘Knight ridder’ die betrokken was,
was Senator Edward Kennedy, die door zijn zwijgen toestemming
gaf voor de moord op zijn broer. Misschien is dit wat hem heeft
gedreven naar zijn geruïneerd alcoholische leven als senator uit
Massachusetts. Ook hij was onderworpen aan de macht van kardinaal Spellman.”
“Tenslotte weet men ook dat de maffia betrokken was bij
de moord op Kennedy. De maffia, CIA, FBI, en Office of Naval
Intelligence waren al samen gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Jack Ruby was een maffioso en David E. Scheim maakte het
volkomen duidelijk in zijn Contract met Amerika, dat de maffia
minstens twee motieven had: de Kennedy broers aanval op de
georganiseerde misdaad en het verlies van de Mob gokparadijs in
Cuba. Maar dat waren niet de redenen. Aan de ‘maffia Dons’ werd
beloofd dat ze meer geld zouden kunnen maken dan Havana ooit
zou produceren, door de explosie van de internationale drugshandel mogelijk te maken, dat door de oorlog in Vietnam. Als ze mee
hielpen Kennedy te elimineren, zou Johnson de oorlog escaleren,
en daardoor de drugshandel. De CIA zou de drugs binnenbrengen
vanuit de Gouden Driehoek, distribueren naar de maffia families,
en beiden zouden profiteren.”
“Belangrijker is dat de maffia Commissie een gunst had
terug te betalen. Kardinaal Spellman, had via FDR, de versie van
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‘Lucky’ Luciano als gevolg van ‘Operatie Underworld’ geregeld.
Nu had de kardinaal een gunst. Als hij weigerde, kon Spellman de
gehele ‘intelligence gemeenschap’ die hij had helpen organiseren,
gebruiken om elke maffiabaas te elimineren. Indien overeengekomen, zouden nieuwe gokcentra opengesteld worden, Atlantic City
in het bijzonder. Het was duidelijk dat, indien de voorzitter werd
verwijderd, iedereen meer macht en rijkdom zou verwerven. De
inlichtingendiensten zouden de absolute heersers worden en de
kardinaal zou nog meer door zijn collega’s in Rome gerespecteerd
worden. De rest is geschiedenis.”
“Later in 1964, voor het eerst in de geschiedenis, zette de
paus van Rome voet in de Veertiende Amendement in Amerika.
Kardinaal Spellman had goed gepresteerd en werd beloond met
een bezoek van zijn Meester, collega Cold Warrior en Vaticaan
Ratline handler, kardinaal Montini, die toen paus Paulus VI was.”
“Er is nog een andere reden voor de afzetting van president
Kennedy. Hij wilde Israël bewapenen. Loftus laat weten: In september 1962 besloot Kennedy Israël te voorzien van defensieve
grond- en luchtraketten om vliegtuigen te kunnen stoppen, maar
niet de Egyptische aanvallende raketten. Het was de eerste wapenverkoop door de Amerikaanse regering aan Israël. Kennedy
beloofde de Israëli’s dat, zodra de verkiezing van 1964 voorbij
was, hij de CIA in duizend stukken zou breken en die in de wind
uitstrooien’. Met de moord op Kennedy in november 1963, verloren de Israëli’s de beste vriend die ze hadden in het Witte Huis
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sinds Truman vertrok.”
The Secret War Against The Jews, John Loftus, 1994

“Waarom wilde het Vaticaan, de jezuïeten, geen wapenleveranties aan Israël in die tijd? Waarom hebben de Jezuïeten
president Johnson hun rug toegekeerd toen het Egyptische leger
door de Sinaïwoestijn op schoof, om hun aanval op Israël voor te
bereiden in 1967? Omdat de aanval op Israël moest worden uitgelokt. Die aanval werd uitgelokt door de jezuïeten. International
Intelligence Community werd door Egypte waargenomen om het
Israëlische leger af te zwakken en de vermeende afschaffing van
Israël door het Amerikaanse Rijk te bevorderen.”
“De zesdaagse oorlog ontwikkeld door Ridder van Malta,
James Angleton, had een hoofddoel: Het innemen van Jeruzalem
samen met de Tempelberg. Het schijnbare gebrek aan militaire
hardware van de kant van Israël provoceert de geplande aanval
van Egypte. Daarom lanceerde Israël een preventieve aanval en
in zes dagen, was de heilige stad in handen van de zionistische
regering van Rome.”
“Had Kennedy Israël bewapend, zouden de Egyptenaren
nooit zijn aangemoedigd om te manoeuvreren voor een oorlog. Er
werd dan geen oorlog uitgelokt en zou er geen Israëlische aanval
zijn geweest. Met geen Israëlische aanval, zou Jeruzalem nooit zijn
ingenomen door de zionisten, bestuurd door de jezuïeten ‘Mossad’.
Met Jeruzalem in Arabische handen, konden de zionisten nooit
Salomo’s tempel herbouwen buiten medeweten van hun, voor de
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jezuïeten, ‘onfeilbare’ paus. Die zich verhief boven alles wat God
is genaamd, of dat wordt aanbeden; Hij is een God en zal zitten
in de tempel van God (Salomo herbouwde tempel), en zich laten
zien dat hij God is.”
II Thes 2:04

“Het is met zekerheid te zeggen dat de Jezuïet Generaal,
met behulp van de paus en zijn meest machtige kardinaal in het
Amerikaanse Rijk, president John F. Kennedy hebben vermoord
in 1963.”
“Het was Kardinaal Spellman ‘de Amerikaanse paus’ in
opdracht van zijn soldaten, de Ridders van Malta, die toezicht op
de moord hield. En het waren de Ridders van Malta, met behulp
van de Central Intelligence Agency, die daadwerkelijk aan de
moord op de president hebben geholpen. Die ridders waren: de
directeur van de CIA, John McCone, CIA agenten William F.
Buckley en Henry Luce.”
“In 1963 waren zowel William F. Buckley en Henry Luce
persoonlijke vrienden van de CIA agent Howard Hunt. We lezen
van Mark Lane’s Plausible Denial op pagina 270, over ‘Time
and Life tijdschriften’, waarvan Henry Luce de eigenaar was.
Ik (Howard Hunt) had deze ‘cables’ getypt op een typemachine
(verzonnen officiële ‘cables’), en ze waren xeroxed, en de fotokopieën werden uiteindelijk getoond aan een persoon van vertrouwen
Mr (Charles) Colson, en in Time and Life. Hunt zweerde dat hij
nooit betrokken was geweest bij een poging om desinformatie
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te verschaffen die Kennedy in verlegenheid zou brengen. Hij
getuigde dat hij alleen had gezocht en probeerde te bewijzen dat
Kennedy een moordenaar was. Ook in ‘Plausibele Denial’ lezen
we van Hunt’s verband met pompeuze William F. Buckley, Jr op
pagina 207.”
“G. Gordon Liddy voltooide zijn getuigenis perfect, waarin
staat dat hij niet langer geassocieerd werd met Hunt. Hij had hem
voor het laatst gezien, herinnerde hij zich, toen beide mannen hun
steun toonden voor een of ander voormalig CIA officier, William F.
Buckley. Buckley vierde zijn verjaardag op een van zijn tv shows
op de New York Yacht Club.”
“Wat was duidelijk: Hunt was dicht bij beide krachtpatsers,
Buckley en Luce. Hunt was ook samen met twee van zijn collega
criminelen in de toekomstige Watergate schandaal, G. Gordon
Liddy (door Jezuïeten opgeleid) en Chuck Colson. In 1985, was
het Mark Lane, die in de federale rechtbank van Miami bewees, dat
Hunt in Dallas was die dag dat President Kennedy werd vermoord.
De conclusie was duidelijk. De CIA, met haar agent E. Howard
Hunt, heeft de president JFK vermoord. De woorden van het jurylid Leslie Armstrong, op de binnenkant van de omslag en pagina
322 van ‘Plausibele Denial’: De heer Lane werd ons gevraagd om
iets heel moeilijks te doen. Hij vroeg ons om te geloven dat John
F Kennedy vermoord was door onze eigen regering. Toen we het
bewijs (65 minuten lang) onderzochten, werden we gedwongen
te concluderen dat de CIA inderdaad president Kennedy gedood
heeft. Hunt was een deel ervan en dat bewijs, zo moeizaam gepre- De MATRIX Deel 1
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senteerd, moet nu door de betrokken instellingen van de Amerikaanse overheid worden onderzocht, zodat de verantwoordelijken
voor de moord zouden kunnen worden berecht.”
Nu hebben we al aardig wat zaken doorgenomen via citaten
die overal opgedoken zijn, en er alsmaar naar wijzen naar de hoge
groep die zich schuil houdt in het Vaticaan.
Even het rijtje:
- Jezuïeten waren cryptojoden
- Cryptojoden zijn joden die onder een ander geloof
naar buiten komen, bijvoorbeeld het katholieke geloof.
- Vanuit die cryptojoden werden dus de jezuïeten geboren.
- Van daaruit zijn de vele “clubjes” ontstaan waar we
nu mee zitten en de wereld beheersen. Dat allemaal
onder de zwarte paus gecoverd door de witte
rooms katholieke paus.
Bekende leiders die werkten in opdracht van het Vaticaan
/ black pope.
Russen Stalin, Roemenen Nicolae Ceaucescu, Bulgaren
Todor Zhivkov, Hongaren Janos Kadar, Japan Tojo, Chinezen
Mao Tse-tung, Vietnamezen Ngo Dinh Diem, Cambodjanen Pol
Pot, Duitsers Hitler en later Stalin, Oost Duitsers Erich Honecker,
Spanjaarden Francisco Franco, Italianen Benito Mussolini, Joegoslaven en Serviërs Josef , Argentijnen Juan Peron, Portugezen
Antonio Salazar, Mexicanen Miguel De la Madrid, Chilenen
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Pinochet, Haitianen Jean-Bertrand Aristide, Panamezen Manuel
Noriega, Zuid Afrikanen Nelson Mandela, Irakezen Saddam
Hussein, Cubanen Fidel Castro
Voordat we verder gaan wil ik een groep daaruit even
belichten want zij hebben veel te zeggen in dit geheel.

7-16 De Mossad
Opgericht: 19 december 1949
Plaats: Israel
Voorzitter: Premier van Israel

7-16a Beschrijving
De Mossad, verkorte naam van: Hebreeuws: Ha-Mossad
le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim is de Israëlische inlichtingendienst.
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De dienst heeft als voornaamste taak om voor de veiligheid
van de staat te zorgen door het inwinnen van informatie die hiervoor van belang is, en door acties te ondernemen tegen terrorisme
en andere bedreigingen voor de staat. Een andere taak die de dienst
heeft, is te zorgen dat vluchtelingen uit bepaalde landen die naar
Israël willen komen, hierbij worden geholpen.
De Mossad heeft de reputatie zeer efficiënt te zijn en heeft
enkele zeer spectaculaire, legendarisch geworden acties op haar
naam staan. Een hiervan is Operatie Entebbe, de zeer succesvolle
bliksemaanval van het Israëlische leger op een gekaapt vliegtuig
te Entebbe (Oeganda) in 1976. Andere zijn de arrestatie van Adolf
Eichmann in Argentinië in 1960 en het bombardement van de
Iraakse kernreactor Osirak in 1981 (Operatie Babylon of Operatie
Opera). De Mossad behoort volgens vele kenners dan ook thuis
in het rijtje van de Amerikaanse CIA en de Britse MI6.
Er zijn echter ook blunders door die dienst gemaakt, zoals
het doden van een onschuldige Arabische ober in Lillehammer
in 1973, die werd verward met Ali Hassan Salameh, een van de
leiders van de Zwarte September. Deze moord werd later bekend
onder de naam Lillehammer-affaire.
De Mossad heeft haar hoofdkwartier in Tel-Aviv, en heeft
acht afdelingen.
Bron: Wikipedia
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7-17 Jezuïeten en de Islam
Toevalligheden bestaan niet en op een gegeven moment
schoot door mijn hoofd de vraag wat de connectie zou kunnen
zijn tussen de jezuïeten en de Islam. Pats, boem, daar kwam dit
in mijn mailbox en kreeg meteen een antwoord van een insider.
Het was een bekentenis van Dr. Alberto Rivera in 1988 als exJezuïet priester.

Hier zijn relaas over de katholieke kerk en de Islam:
De Profeet Mohammed
“Wat ik ga vertellen is wat ik geleerd heb vanuit de geheime
briefings in het Vatikaan, toen ik een jezuïet priester was en onder
ede en inductie stond.”
“Een jezuïet kardinaal benoemd, Augustine Bea, liet ons
zien hoe wanhopig derooms katholieken waren. De katholieken
wilden Jeruzalem aan het einde van de derde eeuw bezitten. Vanwege de religieuze geschiedenis en de strategische ligging, werd
de Heilige Stad beschouwd als een kostbare schat. Een regeling
moest worden ontwikkeld om Jeruzalem een rooms katholieke
stad te maken. De grote onaangeboorde bron van arbeidskrachten
die dit werk kon doen, waren de kinderen van Ismaël.”
“De arme Arabieren werden slachtoffer van een van de
meest slimme plannen ooit door de machten der duisternis bedacht.
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Vroege Christenen gingen overal het evangelie verkondigen en
het opzetten van kleine kerken, maar ze ontmoetten zware oppositie. Zowel de Joden en de Romeinse overheden vervolgden de
gelovigen in Christus om zo hun verspreiding te stoppen.”
“Maar de Joden kwamen in opstand tegen Rome, en vernielden met 70 Romeinse legers onder generaal Titus Jeruzalem,
en de grote Joodse tempel die het hart van de Joodse eredienst
was vernietigd, dit in vervulling van Christus profetie in Mattheüs 24:2. Op deze heilige plaats waar de tempel stond, en waar
de Rotskoepel moskee heden ten dage staat als de islam tweede
meest heilige plaats.”

“Ingrijpende veranderingen waren gaande in het Romeinse
Rijk: Corruptie, apathie, hebzucht, wreedheid, perversie en rebellie. Het rijk wat op instorten stond. De vervolging van christenen
was nutteloos, want ze bleven hun leven geven voor het evangelie
van Christus. De enige manier waarop Satan deze stuwkracht kon
stoppen was om een valse ‘christelijke’ religie te creëren om het
werk van God te vernietigen.”
“De oplossing lag in Rome. Hun religie was gekomen van
het oude Babylon, en alles wat nodig was, was daar aanwezig.
Dit gebeurde niet ‘s nachts, maar begon in de geschriften van
de ‘vroege kerkvaders’. Het was door hun geschriften dat een
nieuwe religie vorm zou krijgen. Het standbeeld van Jupiter in
Rome werd uiteindelijk genoemd St. Peter, en het standbeeld van
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Venus werd veranderd naar de Maagd Maria. De gekozen locatie
voor het hoofdkantoor was op een van de zeven heuvels genaamd
‘Vaticanus’, de plaats van de ‘duiken slang’, waar de satanische
tempel van Janus stond.”
“De grote valse religie was het rooms katholicisme, genaamd ‘Mysterie, het grote Babylon, moeder van de hoeren en de
gruwelen der aarde’ (Openbaring 17:05 ). Ze werden opgevoed
om het evangelie te blokkeren, gelovigen in Christus te slachten,
religies vast te stellen, het bevorderen van oorlogen, en de volkeren
dronken maken met wijn van haar hoererij zoals we zullen zien.”
“Drie grote religies hebben een ding gemeen, elk heeft
een heilige plaats waar ze op zoek zijn naar begeleiding. rooms
katholicisme kijkt naar het Vaticaan als de Heilige Stad. De Joden
kijken naar de Klaagmuur in Jeruzalem en de moslims kijken naar
Mekka als hun Heilige Stad. Elke groep gelooft dat zij bepaalde
zegeningen ontvangen voor de rest van hun leven door een bezoek
te brengen aan hun heilige plaats.”
“In het begin zouden de Arabische bezoekers geschenken
brengen aan het ‘Huis van God’ en de wachters van de Kaaba
waren vriendelijk voor allen die kwamen. Sommigen brachten
hun idolen mee, en om deze mensen niet te beledigen, werden hun
idolen in het heiligdom geplaatst. Er wordt gezegd dat de Joden
de Kaaba beschouwden als een afgelegen tent van de Heer, met
eerbied tot het vervuild is geworden met de afgoden. De Kaaba,
Mekka.”
- De MATRIX Deel 1

479

“In een tribale geschil over een (Zamzam) de schat van
de Ka’aba, werden de offers die de pelgrims hadden gegeven,
gedumpt in een put en werd later gevuld met zand. Vele jaren later
kreeg Adb al- Moettalib visioenen die hem vertelden waar de put
en de schat te vinden was. Hij werd de held van Mekka, en hij
was voorbestemd om de grootvader van Mohammed te worden.”
“Voor die tijd, werd Augustinus de bisschop van Noord
Afrika en was effectief in het winnen van de Arabieren tot het
rooms katholicisme, met inbegrip van hele stammen. Het was
onder deze Arabische bekeerlingen tot het katholicisme dat het
concept van het zoeken naar een Arabische profeet ontwikkelde.”
“Mohammeds vader stierf door ziekte, en zonen geboren
om grote Arabische families in plaatsen zoals Mekka, werden
de woestijn ingestuurd om te worden gezoogd en gespeend. Ze
besteedden een deel van hun jeugd met Bedouin stammen voor
de opleiding om de plagen in de steden te voorkomen.”
“Nadat zijn moeder en grootvader stierven, bleef Mohammed over met zijn oom. Een rooms katholieke monnik geleerde
van zijn identiteit zei: ‘Neem je broers zoon terug naar hun land
en bescherm hem tegen de Joden, via God. Als ze hem zien en
weten van hem wat ik weet, zullen ze kwaad construeren tegen
hem. Grote dingen zijn in petto voor deze zoon van jouw broer.’
De rooms katholieke monnik had de vlammen voor toekomstige
Joodse vervolgingen aangewakkerd in de handen van de volgelingen van Mohammed.”
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“Het wanhopige Vaticaan wilde Jeruzalem vanwege de
religieuze betekenis, maar werd geblokkeerd door de Joden. Een
ander probleem was de ware christenen in Noord Afrika die het
evangelie predikten. Rooms katholicisme groeide in kracht, maar
zou geen oppositie tolereren. Op een of andere manier moest het
Vaticaan dwingen, met behulp van wapens, zowel de Joden als
de ware christelijke gelovigen, die weigerden om het rooms-katholicisme te accepteren. Kijkend naar Noord Afrika, zagen zij de
Arabieren als een bron van mankracht om hun vuile werk te doen.”
“Sommige Arabieren waren rooms katholiek geworden en
konden worden gebruikt bij de beslaglegging over leiders in Rome.
Andere werden gebruikt in een ondergronds spionagenetwerk om
het Rome masterplan uit te voeren onder de grote menigten van
Arabieren die het katholicisme verwierpen.”
“Op het moment dat ‘St. Augustinus’ op het toneel verscheen, wist hij wat er gaande was. Zijn kloosters dienden als basis
en het vernietigen van Bijbel handschriften en eigendommen van
de ware christenen. Het Vaticaan wilde een Messias voor de Arabieren maken, iemand die ze konden opleiden tot een groot leider,
een man met charisma wie ze konden trainen, en uiteindelijk het
verenigen van alle niet katholieke en Arabieren achter hem, het
creëren van een machtig leger dat uiteindelijk Jeruzalem voor de
paus zou veroveren.”
“In het Vaticaan briefing, vertelde kardinaal Bea ons dit
verhaal: Een rijke Arabische dame die een trouwe volgeling van
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de paus was, speelde een enorme rol in dit drama. Zij was een
weduwe genaamd Khadija. Ze gaf haar rijkdom aan de kerk en trok
zich terug in een klooster, maar haar werd een opdracht gegeven.
Er was een briljante jongeman die kon worden gebruikt door het
Vaticaan om een nieuwe religie te maken en de Messias te worden
voor de kinderen van Ismaël.”
“Khadijah had een neef genaamd Waraquah, die ook een
zeer trouwe rooms katholiek was. Het Vaticaan gaf hem een kritieke rol als zijnde Mohammed adviseur. Hij had enorme invloed
op Mohammed. Leraren werden gezonden naar jonge Mohammed
en hij had intensieve training gehad. Mohammed bestudeerde de
werken van Augustinus, die hem voorbereidde voor zijn ‘grote
roeping’. Het Vaticaan had onder de katholieke Arabieren in
Noord Afrika het verhaal verspreid van een groot iemand die op
zou staan onder de mensen, en de uitverkorene van hun God was.”
“Terwijl Mohammed werd voorbereid, werd hem verteld
dat zijn vijanden de Joden waren en dat de enige ware christenen
rooms katholiek waren. Er werd hem geleerd dat anderen die zichzelf christenen noemen, eigenlijk goddeloze bedriegers waren en
moesten worden vernietigd. Veel moslims geloven dit nog steeds.”
“Mohammed begon ‘goddelijke openbaringen’ te ontvangen, en zijn vrouw en een katholieke neef Waraquah, hielpen hem
die te interpreteren. Uit dit kwam de Koran. In het vijfde jaar van
de missie van Mohammed, weigerden volgelingen nog langer de
afgoden te aanbidden in de Kaaba.”
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“Mohammed droeg een aantal van hen op om te vluchten naar Abysinnia, waar Negus, de rooms katholieke koning,
Mohammed opvattingen aanvaardde over de maagd Maria en zo
dicht bij de rooms katholieke leer waren. Deze moslims ontvingen
bescherming tegen katholieke koningen vanwege Mohammeds
openbaringen. Mohammed veroverde later Mekka en de Kaaba
werd ontruimd van afgoden.”
“De geschiedenis bewijst dat, voordat de islam ontstond,
het geloof van Scheba in Arabië de maangod aanbad, die getrouwd
was met de zonnegod. Ze schonk het leven aan drie godinnen, die
waren in de hele Arabische wereld aanbeden als ‘Dochters van
Allah’. Een afgod opgegraven op Hazor in Palestina in de jaren
1950, toont Allah zittend op een troon met de maansikkel op zijn
borst.”
“Mohammed beweerde dat hij een visioen van Allah had
gekregen en kreeg te horen: ‘Jij bent de boodschapper van Allah.’
Hier begon zijn carrière als een profeet en kreeg hij veel berichten.
Tegen de tijd dat Mohammed stierf, explodeerde de religie van
de islam. De nomadische Arabische stammen werd opgedragen
de krachten te bundelen in de naam van Allah en zijn profeet,
Mohammed.”
“Sommige van Mohammed’s geschriften werden geplaatst
in de Koran, andere werden nooit gepubliceerd. Ze zijn nu in
handen van de hoge ranking heilige mannen (ayatollahs) in het
islamitische geloof.”
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“Toen kardinaal Bea deze informatie deelde met ons in
het Vaticaan, zei hij: ‘Deze geschriften worden bewaakt omdat ze
informatie bevatten die het Vaticaan verbindt met de oprichting van
de islam.’ Beide partijen hebben zo veel informatie over elkaar,
dat, indien blootgesteld, het zo’n schandaal zou worden en dat het
een ramp voor beide religies zou creëren.”
“In hun ‘heilige’ boek, de Koran, wordt Christus gezien
als slechts een profeet. Als de paus zijnde vertegenwoordiger op
aarde, is hij dan ook een profeet van God. Dit veroorzaakte de
volgelingen van Mohammed die vrezen en respecteren de paus
als een andere ‘heilige man’.”
“De paus handelde snel en gaf toestemming aan de Arabische generaals om de volkeren van Noord Afrika binnen te vallen
en te veroveren. Het Vaticaan hielp met de bouw van deze enorme
islamitische legers door ze te financieren in ruil voor drie gunsten:
Elimineer de joden en christenen (de laatste
werden beschouwd als ware gelovigen, die
zij noemden ongelovigen)
Bescherm de Augustijner monniken en 		
		rooms katholieken
Verover Jeruzalem voor ‘Zijne Heiligheid’ in
		het Vaticaan
Naarmate de tijd verstreek, werd de kracht van de islam
enorm.”
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“Joden en ware christenen werden afgeslacht en Jeruzalem
viel in hun handen. In deze tijd werden rooms katholieken nooit
aangevallen, noch hun heiligdommen. Maar toen de paus vroeg
voor Jeruzalem, werd hij verrast door hun ontkenning! De Arabische generaals hadden zo’n militair succes dat zij niet konden
worden geïntimideerd door de paus, en niets wat in de weg van
hun eigen plan stond.”
“Onder Waraquah’s stroming, schreef Mohammed dat
Abraham Ismaël aangeboden heeft als een offer. De Bijbel zegt
dat Isaac het offer was, maar Mohammed verwijdert naam Isaac
en naam Ismaël ingebracht. Als gevolg van deze en de visie Mohammed, hebben de gelovige moslims een moskee gebouwd, de
Koepel van de Rots, ter ere van Ismaël op de plaats van de Joodse
tempel die verwoest werd in 70 AC. Dit maakte Jeruzalem de
tweede meest heilige plaats in het islamitische geloof.”
“Hoe konden ze zo’n heilig heiligdom aan de paus geven
zonder dat er een opstand uit zou breken?”
“De paus besefte dat het uit de hand was gelopen toen
hij hoorde dat ze riepen; ‘Zijne Heiligheid’ is een ongelovige.
De islamitische generaals waren vastbesloten om de wereld te
veroveren voor Allah, en keerden hun rug naar Europa.”
“Islamitische ambassadeurs benaderden de paus en vroegen de pauselijke bullen om hen toestemming te geven om de
Europese landen binnen te vallen. Het Vaticaan was woedend, en
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oorlog was onvermijdelijk. Wereldlijke macht en controle van de
wereld werd beschouwd als het fundamentele recht van de paus.”
“Hij zou er niet aan denken te delen met degenen die hij
als heidenen beschreef. De paus installeerde zijn legers en noemde
hen ‘kruistochten’ om de kinderen van Ismaël tegen te houden van
katholieke Europa. De kruistochten duurden eeuwen en Jeruzalem
gleed uit de handen van de paus. Turkije viel, Spanje en Portugal
werden binnengevallen door islamitische krachten. In Portugal
stichtten ze een bergdorp ‘Fatima’ ter ere van de dochter van Mohammed, nooit gedroomd dat het wereldberoemd zou worden.”
“Jaren later, toen de islamitische legers klaar waren op de
eilanden Sardinië en Corsica om Italië binnen te vallen, was er
een ernstig probleem. De islamitische generaals beseften dat ze te
ver waren uitgebreid. Het was tijd voor vredesbesprekingen. Een
van de onderhandelaars was Franciscus van Assisi.”
“Als gevolg daarvan werden de moslims toegestaan om
Turkije te bezetten in een ‘Christelijke’ wereld, en de katholieken
mochten Libanon bezetten in de Arabische wereld. Ook werd
overeengekomen dat de moslims moskeeën in katholieke landen
zouden kunnen bouwen zonder inmenging, zo lang als het rooms
katholicisme konden gedijen in de Arabische landen.”
“Kardinaal Bea vertelde ons, in Vaticaan briefings, dat
zowel de moslims en rooms katholieken afgesproken hadden om
het blokkeren en vernietigen van de inspanningen van hun gemeen486
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schappelijke vijand: bijbelgetrouwe christelijke missionarissen.
Door deze concordaten blokkeerde Satan de kinderen van Ismaël
uit een kennis van Schrift en Waarheid.”
“De islamitische gemeenschap ziet de Bijbel en gelovige
missionarissen als een duivel, die gif brengt aan de kinderen van
Allah. Dit verklaart ‘jaar van bediening’ in de landen met weinig
resultaat.”
“Het Vaticaan zijn dan ook de ingenieurs van een campagne van haat tussen de islamitische Arabieren en de Joden.
Daarvoor leefden ze vreedzaam naast elkaar. Een lichte controle
werd gehouden op de moslims van de Ayatollah, naar beneden
door de islamitische priesters, nonnen en monniken.”
“Het volgende plan was om de islam te controleren. In
1910 werd Portugal socialistisch. Rode vlaggen waren verschenen en de katholieke kerk werd geconfronteerd met een groot
probleem. Steeds meer mensen waren tegen de kerk. De jezuïeten
wilden Rusland betrekken, en de locatie van deze visie in Fatima
zou een belangrijke rol spelen bij het betrekken van de islam in
de moeder kerk. In 1917 verscheen de Maagd in Fatima. ‘De
moeder van God’. Het was een doorslaand succes, veel drukte
overstroomde Fatima. Als gevolg hiervan leed de socialisten van
Portugal een grote nederlaag.”
“Rooms katholieken over de hele wereld begonnen te bidden voor de bekering van Rusland, en de Jezuïeten de uitvinders
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van de noveen naar Fatima, zouden dit kunnen uitvoeren in heel
Noord Afrika en het verspreiden van goede public relations aan
de moslimwereld. De Arabieren dachten dat ze de dochter van
Mohammed zagen, dat is wat de jezuïeten wilden dat ze geloven
en eren.”
“Als gevolg van de visie van Fatima, delegeerde paus
Pius XII zijn nazi leger naar Rusland om de orthodoxe religie te
verpletteren en maakte Rusland rooms Katholiek. Een paar jaar
nadat hij de Tweede Wereldoorlog verloor, schokte paus Pius
XII de wereld met zijn nep ‘dansen Sun’ visie naar Fatima in het
nieuws te houden. Het was geweldig religieuze showbizz en de
wereld slikte het.”
“Niet verrassend, paus Pius was de enige die deze visie
zag.”
“Als gevolg hiervan is een groep volgelingen uitgegroeid
tot een wereldwijd Blue Army. In totaal miljoenen trouwe rooms
katholieken zijn klaar om te sterven voor de Heilige Maagd. Maar
we hebben nog niets gezien. De jezuïeten hebben hun Maagd Maria gepland om vier of vijf keer te verschijnen in China, Rusland,
en de grote verschijning in de VS.”
“Wat heeft dit te maken met de islam?
Opmerking verklaring bisschop Sheen:
Verschijningen van OL Vrouw in Fatima betekende het
keerpunt in de geschiedenis van de wereld van 350 miljoen mos488
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lims. Na de dood van zijn dochter, schreef Mohammed dat ze ‘de
meest heilige van alle vrouwen in het Paradijs, naast Maria was.’
Hij geloofde dat de Maagd Maria bekend als Onze Lieve Vrouw
van Fatima als een teken en een belofte dat de moslims die in de
maagdelijke geboorte van Christus geloven, zullen gaan geloven
in zijn goddelijkheid.”
“Bisschop Sheen wees erop dat de Pelgrim Maagd standbeelden van Onze Lieve Vrouw van Fatima enthousiast door
moslims werden ontvangen in Afrika, India en elders, en dat veel
moslims nu in de rooms katholieke kerk komen.”
Dr. Alberto Rivera 1988
(From ChoosingLife Website, recovered through WayBackMachine
Website)
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7-18 Samenvatting
Nu hebben we alles zo’n beetje belicht en ik wil even hier
wat verder op ingaan. Door het lezen van de bekende boeken van
Mao, Hitler, Lenin, Jung, Marx, maar ook de Freemason, dook
overal de joodse (Jezuïeten) gemeenschap op. Deze mensen
bezitten buiten de financiële kant van de wereld ook de maffia,
bedrijven en alles wat zaken doen is. Maar wat we veelal vergeten
is hun geloof wat doorgevoerd wordt in de vele geloven die onder
het Jodendom horen. Praten we nog niet over de vele “clubjes” die
velen afdoen als zijnde “conspericy clubjes” maar dus duidelijk
bestaan en zelfs door de leden openlijk aangehaald worden. Wat
me op viel, en daar is een klein eiland groot in, dat inderdaad de
joden alles bezitten en ook alles bepalen. We zien op de meest
gevaarlijke plaatsen altijd een persoon opduiken vanuit deze gemeenschap. De mensen achter de deuren, die ik reeds eerder heb
beschreven, zijn te vinden in die gemeenschappen. Het is niets
verwonderend dat een eiland, land of wereld blijft draaien als het
al geregeerd wordt door enkele vanuit een club.
De mensen die tegen hen zijn, zijn de vijand en worden,
zoals ze zelf schrijven, het leven onmogelijk gemaakt of geëlimineerd. Zaken die dagelijks gebeuren en waarvan we vele voorbeelden al op dit eiland hebben. Het bedrieglijke is dat er nooit een
link naar deze groep wijst wat betreft het opruimen, afpersen of
verzieken van menselijke levens. Daar hebben zij hun “soldaten”
voor en daaronder hun “uitvoerders” die zelfs de hoge groep nog
niet kennen.
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Wat voor een plaatje hebben we bijvoorbeeld vanuit de
financiële hoek. We hebben de “oppergasten” Jezuïeten/Joden
die de dienst uitmaken. Subliem zetten ze hun firma’s, in om
bijvoorbeeld de accountants in stelling te brengen. Die gaat te
werk om via financiën de mensen op de knieën te krijgen en dat
gaat met behulp van een gerecht (wat werkt naar de normen wat
hogerhand op legt) en de bureaus die de mensen af moeten persen
op een legale manier. Voor 99.9% zal het slachtoffer bezwijken.
Lukt dat niet worden er hardere maatregelen genomen en zijn er
die immense druk en de spanningen die er op hem gelegd wordt.
Die 0.1% die niet bezwijkt, wordt dan via kleine schoffies het
leven moeilijk gemaakt en zo opgeruimd. Dan praten we veelal
over de drugsdealers, motorclubs, straat schoffies.
Deze manier van werken gaan we nog uitgebreid zien in de
komende hoofdstukken waar je zult merken dat de hoge gevestigde
top, zoals ook hier vooraf is beschreven, zich als heiligen gedragen.
Dat de opdrachten via, via, via hen komen is de gewoonste zaak
en dan zijn we weer beland achter die gesloten deuren.
Ik heb bewust deze citaten geplaatst om aan te tonen dat
juist in de hoogste gelederen het meeste gebeurt en dat veelal onder
een geloof, want daar worden vele zaken besproken en doorgenomen. Maar wat is geloof als men alsmaar schuilt achter een kerk
en zelfs niet weet tot welke kerk men werkelijk behoort. Hier is
duidelijk te zien dat alle geloven één pot nat is en dat de absolute
top de Jezuïeten zijn die als een duivel elke vorm aannemen als
ze maar hun doel kunnen bereiken.
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Even wil ik nog wat belichten voordat we verder gaan,
want wat blijkt? Onze bisschop op Curaçao valt ook onder de
jezuïeten club. Zie dit wat ik haalde vanuit hun eigen gelederen.

7-19 Bisdom Willemstad
Van 1705-1742 namen de Jezuïeten (SJ) van de Hollandse
Missie de zielzorg waar op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba.
Van 1742-1776 verschillende paters van diverse nationaliteiten.
Van 1824-1870 wereldheren van de Hollandse Missie. In 1870
namen de Dominicanen (OP) de missionering van de eilanden
Curaçao, Bonaire en Aruba over van de Nederlandse wereldheren.
Apostolische Prefectuur 1810-1842, daarna tot Apostolisch Vicariaat verheven. In 1958 werd het Apostolisch Vicariaat verheven
tot bisdom Willemstad. Het bisdom Willemstad behoort tot het
aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad en Tobago).
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1.
2.
3.

Apostolische Prefectuur van Curaçao: 1810-1842
Apostolisch Vicariaat van Curaçao: 1842-1958
Bisdom Willemstad: 1958- Heden

7-19a Bischoppen
1.
Apostolisch Prefect: mgr. J. Schinck, 1810-1842
2.
Apostolisch Vicaris: mgr. M.J. Niewindt, 		
		1842-1860
3.
Apostolisch Vicaris: mgr. J.F.A. Kistemaker,
		1860-1870
4.
Apostolisch Vicaris: mgr. P.A.H.J. van Ewijk
		OP, 1870-1886
5.
Apostolisch Vicaris: mgr. C.H.J. Reynen OP,
		1886-1887
6.
Apostolisch Vicaris: mgr. A.M.H.J. Joosten 		
		OP, 1887-1896
7.
Apostolisch Vicaris: mgr. A.J.J. van Baars OP,
		1896-1910
8.
Apostolisch Vicaris: mgr. G.M.A.M. Vuylsteke
		OP, 1910-1931
9.
Apostolisch Vicaris: mgr. I.P.J.H. Verriet OP,
		1932-1948
10.
Apostolisch Vicaris: mgr. L.J.Th. van der Veen		
Zeppelfeldt OP, 1948-1956
11.
Apostolisch Vicaris: mgr. J.M.M. Holterman
		OP, 1956-1958
12.
Bisschop: mgr. J.M.M. Holterman OP, 1958-1973
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13.
14.

Bisschop: mgr. W.M. Ellis OP, 1973-2001
Bisschop: mgr. L.A. Secco SDB, 2001- heden

In een archief vinden we nog deze beschrijving:
“Vicariaat en bisdom”
Nadat de West Indische Compagnie zich in 1634 meester
had gemaakt van Curaçao werd de uitoefening van de katholieke
godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagden priesters
er af en toe in de eilanden, behalve Curaçao waren dat Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en een deel van St. Maarten, te bezoeken
en er de sacramenten toe te dienen. Van 1705-1742 bezochten
Jezuïeten van de Hollandse Zending de benedenwindse eilanden. Van 1742 tot 1776 deden verschillende paters van diverse
nationaliteiten dat. In 1769 werd Curaçao verheven tot apostolische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch
vicariaat. Na het bankroet van de Compagnie in 1791 werden
de beperkingen opgeheven. Mgr. Niewindt breidde de missie uit
zodat in 1854 alle zes eilanden vaste seculiere priesters hadden.
De missie richtte zich voornamelijk op de slaven. De slavernij
werd op 30 september 1862 afgeschaft. In 1868 werd het gebied
toevertrouwd aan de Dominicanen. In 1958 werd het apostolisch
vicariaat verheven tot bisdom Willemstad en kwam er formeel een
einde aan de missiestatus. Het bisdom Willemstad behoort tot het
aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad).
Willemsen, II, 140 en Mulders, Missie in tropisch Nederland, 211-223
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7-19b Bisdom Willemstad connectie Freemason
Bij de volgende plaatjes zien we een opmerkelijke gelijkenis in twee logo’s. Links het logo wat we zien op de, wat ik
noem “slabbertjes” van de freemason (Jezuïeten) en rechts het
logo nogmaals van bisdom Willemstad.

Nu gaat de cirkel zich werkelijk sluiten want vele zaken
omtrent politiek en rond de vele duistere beslissingen zoals de
regering Schotte, moord heer Wiels, vele onrusten maar ook de
kracht van de bonden en de vele clubjes, zijn nu in kaart te brengen.
We gaan daar zeker nog verder over hebben maar eerst gaan we
nog een stapje verder in onze reis in de onbekende matrix achter
de matrix.
Dan komen we nu op een van het grootste hoofdstuk wat
niet de wereld maar onze wereld belicht en waar wij ook midden
in zitten en meegesleurd worden in deze vuile zaken. De oplichting en de bedrieglijke wereld van de Oranjes. Zo kom ik heel erg
dichtbij wat ook bij jou op de hoek of voor je huis gebeurt en de
vele ziekelijke zaken zul je zien hier op een rijtje.
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HOOFDSTUK 8
De Oranjes
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In dit hoofdstuk wil ik, na de vele zaken die we nu gelezen hebben, weten wie de absolute top is. We gaan kijken hoe
het in ons eigen landje, Nederland genaamd (inclusief koloniën,
oftewel zogenaamde vrije eilanden) er aan toe gaat. Veel zal hier
naar buiten komen en wil ik nogmaals herhalen dat de informatie
komt vanuit boeken, reportages, tijdschriften en internet. Uit de
vele verhalen en stukjes zegt mijn gevoel dat er zeker een kern
van waarheid moet zijn, anders werden vele stukken niet in het
verleden verboden of angstvallig achtergehouden. Juist door
die publicaties te verbieden, zie je dat de juiste snaar is geraakt
en denk ik persoonlijk dat er niets mis mee is, dat de waarheid
opengebroken wordt. Wat letten de vele spelers in deze matrix,
om een tegenbewijs te leveren in de vorm van onderzoeken en
een simpel DNA? Dat alleen maakt dat er veel is gespeculeerd
over vele zaken en die nu toch stukje voor stukje, maar vaak via
oudere getuigen en via verklaringen naar buiten komen. Dat van
mensen die niet langer kunnen verkroppen de zeer diepe beerput
die veel ellende heeft gebracht voor vele personen.
Verklaring wat ik bij enkele documenten zag betreffende
het koninklijkhuis en de vele misstanden in die kringen.
Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens
schendt.
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd. Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee
dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten. Deze gegevens zijn bij politie
alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen. Wij
zien het als onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg

498

- De MATRIX van het systeem

dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op
grond van art. 160+161+162 Sv)

Onze absolute top in het Koninkrijk der Nederlanden, kunnen we wel aannemen, is het Koninklijk huis. Maar wat kunnen
we aannemen als we al weten dat het een vreselijke rommel is
om ons heen op de wereld. Als een paus zich schermt achter een
andere paus en als geld beheerd wordt door één familie en als de
absolute macht ligt bij een groep Jezuïeten en als alles verscholen
zit in clubjes vol geheimen. Wat is er dan nog te geloven?
We hebben al in de vorige delen het koninklijk gezin eens
voorbij mogen zien gaan en zelf heb ik via een tekening zeer nare
ervaringen opgedaan, vóór ik deze informatie overigens opgestuurd kreeg door een goede vriend van mij. We gaan hier stap
voor stap het machtigste gezin van Nederland doorlichten en ik
hoop dat ook jij gaat zien dat we werkelijk voor de gek gehouden
worden door een groepje mensen die menen machtiger te zijn dan
welke god dan ook.
We starten met de stamboom van ons bekendste gezin.

8-1 De stamboom van deze familie
8-1a Stamboom Oranje -Nassau
Hoe kun je staatshoofd worden?
Er zijn vele mogelijkheden en ik ga er enkele noemen:
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- Gekozen via een parlement of staatscommissie (wat
we zien in de communistische landen).
- Je wordt door de volksraadpleging gekozen.
- Omdat je intelligent bent (deze valt al meteen weg
want intelligentie heeft niets met staatshoofd te maken).
- Door een uitermate hoge gave (wat we zagen bij
Adolf Hitler).
- Als schatrijk persoon de juiste mensen omkopen.
- Via een staatsgreep.
- Via de wet gekozen.
- Via de wet die regelt dat een bepaalde familie het
staatshoofd levert.
In Nederland hebben we tot op heden, de laatste optie als
zijnde de optie die gehanteerd wordt. In de grondwet van 1848 is
vastgelegd: Dat op basis van erfelijkheid de nazaten van Willem
Frederik, de zoon van de door de Patriotten verjaagde stadhouder
Willem V Batavus, uitsluitend recht op de troon hebben.
Wat slim is en een werkelijke adder in het geheel, is dat de
familie die het staatshoofd levert de daaraan gekoppelde privileges
geniet, een antecedentenonderzoek dient te ondergaan en op zijn
minst de kandidaat te onderwerpen aan een psychologisch vooronderzoek. Bovendien moet onomstotelijk vast komen te staan dat de
kandidaat aan de grondwettelijke voorgeschreven eisen voldoet. In
Artikel 26 Grondwet wordt voorgeschreven, dat indien de koning
komt te overlijden voordat zijn opvolger is geboren, die nakomeling reeds automatisch is aangewezen als wettig troonopvolger.
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Geen twijfel bestaat er over, derhalve dat alleen een kind van de
koning in aanmerking kan komen voor het erfelijk vervullen van
het koningschap en de functie van staatshoofd.
Een belangrijke regel in de wet, en wat we aan gaan tonen
is dat dit al lang niet meer geldend is bij de huidige “oranjes”.
Maar we gaan door, het betekent dus dat aan de hand van de stamboom van de familie “Van Oranje-Nassau” kan worden bepaald
wie grondwettelijk in aanmerking komt en/of is gekomen voor de
functie van staatshoofd, uit hoofde van het erfelijk koningschap.
Maar er zijn vreselijke twijfels over de interpretatie van
deze regels en de lijn van de Oranjes. Het blijkt dat deze wetten
met alle voeten worden getreden en dat er een loopje is genomen
met deze bloedlijn. Een andere belangrijke regel is dat: De afstamming diende te geschieden volgens de mannelijke lijn (Salische
Wet en Castiliaanse Stelsel).

8-2 We gaan de lijn Willem van Oranje
eens volgen.
8-2a De voorgeschiedenis
Laten we zaken even stap voor stap eens doornemen. Vanaf
dag één op de school die je bezoekt, begint men meteen met de
indoctrinatie van de burger. Door onder andere geschiedenis te
onderwijzen, krijgen we een compleet vak vol leugens voor ons
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gehouden zoals het vroeger veelal onder dwang opgeschreven
werd. In de geschiedenis zal men niet veel lezen over “Jan met
de pet”. Het gaat altijd om de hogere der hogere met daarnaast
de vele “slechteriken” die zaken willen aanpakken of veranderen.
Wat leren we:
Ons huidig koningshuis stamboom/bloedlijn loopt met als
stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573-1632) naar Willem
Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II
(1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso
(1687-1711), Willem IV (1711-1751), waarna men ons doet geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (17481806), Willem I (1772-1843) Willem II (1792-1849), Willem III
(1817-1890) Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana,
Beatrix en Koning Alexander.
Ons koninklijk huis en deze mensen hebben een beroerend
leven en we horen ook dat Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, de stamvader is van de dynastieke Oranje-Nassau familie
en wel tot en met de kinderen van Alexander en Maxima. Dat dit
alles berust op “aanname” en niet op waarheid is vrij eenvoudig
te bewijzen. We weten dat de huidige familie niet afstamt van
Willem van Oranje. Nu is dat nog niet belangrijk omdat er niet
echt een wet is die oplegt dat het een “Oranje” moet zijn. Al zijn
we wel gewoon bezig om een sprookje in stand te houden. Er zal
nog veel geschreven worden over die Willem van Oranje maar we
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weten ook dat de laatste telg van deze tak, zijn achterkleinzoon,
Stadhouder Koning Willem III, de laatste telg van de dynastie,
in 1702 is uitgestorven. De titel “Prins van Oranje” ging formeel
over op Lodewijk Armand II de Bourbon Conti, de wettige erfgenaam van Willem III (1702) en was, in eerste instantie, zijn volle
neef Frederik III (1657-1713) keurvorst van Brandenburg en pas
in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Hierna
is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel
overgegaan naar Prins Lodewijk Armand II van Bourbon Conti
(1696-1727).
Er wordt aangehaald in de geschiedenisboeken dat Johan
Willem Friso van Nassau-Dietz als achterneef van Willem III de
titel van prins van Oranje als enig wettelijke erfgenaam erfde. Dat
is duidelijk een leugen want Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde
vielen in handen van de Pruisen. Het volgende gebeurde in Engeland: Stadhouder Koning Willem III werd opgevolgd door Anne
die zuster was van zijn overleden vrouw Mary Suart. Terwijl Frederik III, ook bekend staande als Frederik I Koning van Pruisen,
zichzelf uitriep tot “Prins van Oranje”. Hij maakt beroep op het
testament van de stadhouder die bepaalde dat; bij het uitsterven van
de mannelijke lijn van Oranje al de bezittingen zouden vererven
op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte en
wel uitsluitend de mannelijke lijn. Deze Louise Henriëtte was de
moeder van Frederik I, koning van Pruisen. Echter het prinsdom
Orange ging over op het huis van Bourbon-Conti en in hun naam
verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten en lijfde
de stad in. Dat het testament van Willem III (1650-1702) te wensen
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over liet, was de reden om het aan te vechten en dat Johan Willem
Friso slechts Fl. 50.000,- (één zestiende deel) van het Fl. 800.000,vermogen van Willem III (1650-1702) kreeg toegewezen. Maar
in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op
bij Willem van Oranje (1533-1584).
Gaan we naar onze geschiedenis boeken. Daar wordt vermeld dat Johan Willem Friso, als achterneef van Willem III (1702),
de titel van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit is niet
de waarheid. De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was
in eerste instantie zijn “volle” neef Frederik III (1657-1713) en
in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Toen in
1702 Willem III (1650-1702) stierf, had hij wel geprobeerd Johan
Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711) aan te wijzen, maar in
Engeland werd Willem III, koning van Engeland opgevolgd door
Anne de zuster van Mary, terwijl Koning Frederik I van Pruisen
zich uitriep tot Prins van Oranje, waarbij hij zich beriep op het
testament van Stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van
de mannelijke lijn van Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven
op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte, die
de moeder was van Frederik I van Pruisen.
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso in het Hollands Diep. Hij was onderweg naar Den Haag voor bespreking
van de erfeniskwestie. In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten
de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje in te
pikken en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland,
Johan Willem Friso.
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Douwe Sirtema van Grovestins, vrijmetselaar te Leeuwarden, greep via een huwelijk in. En er kwam een tweede vader
voor de latere stadhouder Willem V. We zijn genoodzaakt de lijn
te benoemen. Het is belangrijk om te weten dat de kleinzoon van
Anna van Hannover en Grovestins de latere koning Willem I der
Nederlanden werd.
8-2b Even een tussendoor overzicht
In 1530 stierf Philibert de Chalon zonder nageslacht en
het was zijn neef René de Chalon, Graaf van Nassau (zoon van
Claude, de zus van Philbert de Chalon en Graaf van Henri van
Nassau), die Prins van Oranje werd. Na zijn dood liet hij al zijn
bezittingen inclusief de titel Prins, aan zijn Duitse neef Willem van
Nassau Dillenburg (1533-1584), alias Willem de zwijger, die het
huis Oranje Nassau stichtte. Deze lijn is niet de stamboomlijn van
ons huidige Koningshuis. Deze van Nassau’s hebben het Prinsdom
van Oranje bestuurd tot 19 maart 1702, de dag dat Willem III
kinderloos overleed. Daarna heeft de Franse Zonnekoning Louis
XIV het prinsdom in 1703 doorgegeven aan de Prins Conti. In
1731 viel het Prinsdom definitief en wordt toegevoegd aan het
Dauphiné onder Louis XV. Alle protestanten uit de stad werden
ingelijfd. Heden is extreem rechts, nu al elf jaar, aan de macht in
de zuid Franse stad Orange. Het is dan ook merkwaardig waarom
zo halsstarrig aan de titel “Prins van Oranje” wordt vastgehouden,
terwijl de stad “Prinsdom Orange” reeds in 1731 door Frankrijk is
ingelijfd en de Paus de annexatie in 1814 erkende. Er is simpelweg
geen Oranje meer.
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De broer van Willem van Oranje was Jan de VI (vermeend)
stamvader van het geslacht die zolang het staatshoofd heeft geleverd. De zoon / de lijn van opvolging via Jan VI was Ernst Casimir
die trouwde met Sophie van Brunswijk. Deze Ernst Casimir was
het 12de kind en de 7de zoon van Jan VI. Hij was van 1620-1632
stadhouder van Friesland. Vreemd was dat in 1675 de Staten van
Friesland verklaarden het erfelijk stadhouderschap voor het huis
Nassau-Dietz. Maar daarnaast was Hendrik Casimir II Stadhouder
in de republiek. Maar deze liep over naar de Fransen in verband
met een ruzie met Willem van Oranje. En, kreeg hij volgens de
toenmalige maatstaven de stempel “deserteur”. Toen Stadhouder
Koning Willem III was overleden is de lijn met terugwerkende
kracht voortgezet via de enige link met Willem van Oranje, namelijk zijn kleindochter Albertine Agnes van Oranje. De juiste
benaming van deze lijn is “Stamboom van Willem Frederik van
Nassau-Dietz”. Deze lijn stopte bij de geslachtelijke afwijking van
stadhouder Willem IV (hij leed aan fimosis), waardoor de dynastie
genoodzaakt werd de hulptroepen in te roepen, n.l. Douwe Sirtema van Grovestins. Die kon uitstekend overweg met de vrouw
van de ongelukkige stadhouder. Maar nergens wordt wettelijk
gerefereerd naar Jan de Zesde of diens nakomelingen. Wel is het
belangrijk om te weten dat de huidige “koninklijke familie” niet
van Willem van Oranje afstamt, maar dus ook niet van Jan de VI
van Nassau-Dillenburg.
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8-2c Emma
Eind 1813 werd Willem Frederik, die geen nazaat was van
de echte Willem van Oranje (1533-1584), na 18 jaar in Engeland
te hebben verbleven, per brief uitgenodigd door de Haagse Notabelen, Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn
van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum, om als soeverein
vorst een regering op zich te nemen. Echter dat was een excuus
voor de staatsgreep die door de Engelse geheime dienst, aangestuurd door de Britse minister van binnenlandse zaken Castlereagh,
werd uitgevoerd om zo een bufferstaat aan Frankrijks noordgrens
te vormen. Voor de Franse tijd bestond er geen Koninkrijk, dus
van herstel van een koninkrijk kon geen sprake zijn, het bleek een
ordinaire staatsgreep.
Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar
moeder een afstammeling van de bloedlijn zijtak van de eerdere
Willem IV, namelijk diens dochter, waarna de bloedlijn ophield.
Emma is geen nazaat van de latere Willem I (1772-1843). Via
haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck
Pyrmont (1704-1763). Ook al zou zij een afstammeling zijn van
deze Willem IV, had zij via deze Willem IV geen enkel erfelijk
recht op de naam Oranje. Dat komt omdat in een erfelijke bloedlijn
de Duitse Willem van Oranje van Nassau-Dillenburg (1533-1584)
deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon. De Oranje
erfenis hield op bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje,
de eerste Willem III (1650-1702) in een andere bloedlijn / tak als
onze pseudo Oranjes.
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Emma was, volgens oude onjuiste aanname, een zeer
verre bloedverwant van Willem IV (1711-1715) via, van vaders
kant haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau, de
zus van Willem V (1748-1806) en langs moeders kant was haar
betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754-1816). Zo
werd in 1732 in Amsterdam geschikt dat zij zich als nazaat van
Willem IV van Oranje-nassau formeel de dynastieke titel Prins(es)
van Oranje mocht voeren. Dit is echter in tegenstrijd volgens de
dynastie van Willem III (1650-1702). Hij bepaalde dat alleen de
oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje mocht
voeren. Ook de grondwet van 1815 is daar erg duidelijk in, waar
staat dat er slechts mannelijke erfgenamen in aanmerking kunnen
komen. Volgens de grondwet van 1917 en1983 wordt de troon
bestegen door de wettige nakomelingen van Willem I (1772-1843)
en daar is Emma duidelijk geen nazaat van.
Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in
december 1813 de zoon van stadhouder Willem V uitgeroepen
tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje Nassau
wat later werd Willem I / 1772-1843. Datzelfde jaar riep Willem
Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet
moest ontwerpen. Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de
commissie goedgekeurd door notabelen, door Willem zelf aangewezen. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd
als “soeverein vorst”, toen nog niet de titel Koning. Daarop stelde
Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Maar veel notabelen
die door Willem waren aangewezen, wensen deze grondwet niet
goed te keuren en bleven thuis. Resultaat was dat een meerder508
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heid deze nieuwe Grondwet afkeurde. Willem telde de stemmen
echter anders en voegde er een aantal onthouders aan toe en zo
kwam door deze beruchte “Hollandse Rekenkunde” hij toch nog
aan een meerderheid.
Op 16 maart 1815 riep Willem zich uit tot “soeverein vorst”
Koning Willem I der Nederlanden en in augustus tot Koning der
verenigde Nederlanden. Op 24 augustus 1815 werd de door hem
gewenste nieuwe Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden
afgekondigd. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd (zie Art.
14 t/m 23) dat troonopvolging naar de oudste zoon gaat of naar
diens mannelijk erfgenaam, en in het allerlaatste geval pas na de
dochters van de Koning. Indien ook deze erfgenamen ontbreken,
gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van
Oranje! De grondwet van 1848 verwijst expliciet naar salische
wetgeving, hetgeen inhoudt, dat erfopvolging door de mannelijke
lijn dient te geschieden. Deze lijn Van Grovestins Hannover wordt
voortgezet tot en met koning Willem III, die wegens zwaar doorgezette inteelt zijn kinderen en vrouw overleefde en vervolgens
met de 41 jaar jongere Emma trouwde.
We gaan nog even terug naar de stamboom van Emma van
Waldeck Pyrmont, de moeder van Wilhelmina. Want er wordt nog
graag geschermd met deze Emma, zowel via de bloedlijn van haar
vader als via die van haar moeder die van Willem IV zou afstammen via diens dochter ‘prinses” Carolina van Oranje. Er is een
onderzoek geweest naar deze bloedlijn en het volgende kwam er
uit: Inderdaad is men geneigd te geloven dat zij van twee kanten
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zou afstammen van Willem IV (1711-1751). De vraag is echter,
waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals
gebruikelijk in die kringen de tweede voornaam Wilhelmine? Die
verklaring was heel eenvoudig want men wist in die kringen dat
zowel Carolina als haar broer Willem V bastaarden waren, omdat
Willem IV geen geslachtgemeenschap kon hebben door fimosis,
waarvoor de “stand in” stalmeester Douwe Idzard Sirtema van
Grovenstins is gebruikt.
Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich
prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732
geschikt, waarbij tot op de huidige dag de nazaten van Frederik
III als van Willem IV van Oranje Nassau zich Prins van Oranje
mogen noemen.
8-2d Even op een rijtje deel 1
Emma van Waldeck Pyrmont. Men beweert dat ze de
moeder van Wilhelmina is. Men pretendeert dat Emma van moeders en vaders kant afstamt van Nassau. Die aanname klopt niet.
Even ervan uitgaande dat ver voor de geboorte van Emma geen
“stand in” is gebruikt voor het verwekken van kinderen, ziet de
lijn er als volgt uit:
Via vaderskant van Emma: (George Victor van Waldeck
Pyrmont 1831-1893)
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De grootmoeder van Emma was Emma van Anhallt-Bernburg-Schaumburg-Hoym(1802-1858). Deze grootmoeder was
een kleindochter van Carolina van Oranje (de naam Oranje in
deze zijlijn ook nog eens “gepikt” omdat deze reeds in 1702 is
uitgestorven) Nassau terwijl deze Carolina een dochter, zegt men,
van Willem IV was.
Via moederskant van Emma: Helena van Nassau Weilburg
De overgrootvader van Emma was Frederik Willem
van Nassau Weilburg (1768-1816)
En deze overgrootvader was de zoon van Carolina van
Oranje Nassau die dan weer een dochter van
Willem IV zou zijn geweest.
Men laat ons via de boeken geloven dat zij van twee kanten zou afstammen van Oranje Nassau. Carolina heeft maar één
naam en ze droeg, niet zoals gebruikelijk in die kringen, de tweede
voornaam Wilhelmine. De reden daarvoor was duidelijk, en men
wist in die kringen dat zowel Carolina als haar broer Willem V
fake waren. Willem IV kon geen geslachtgemeenschap hebben
door fimosis. De “stand in” stalmeester Douwe Idzard Sirtema
van Grovenstins is gebruikt als zijnde verwekker. Willem IV was
ook homosexueel en had de aandoening fimosis die gepaard gaat
met chronische ontsteking van het preputium van de micropenis.
In de boeken laat men doen geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina kon als meisje, volgens de Salische,
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nooit in aanmerking komen want de opvolging gaat volgens de
patriarchale mannelijke lijn.
Dat maakt dat Emma een afstammeling is van een stalmeester langs beide kanten, via de bastaard Carolina.
Nu dat blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van
Wilhelmina en dat er vraagtekens zijn wie de ouders zijn van
Juliana. Dat wil zeggen dat deze familie “fake” is en Beatrix
geen koningin en later Alexander koning genoemd kan worden.
Dat maakt dat alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid
aanvechtbaar maken.
8-2e Wilhelmina
In 1901 trouwde Wilhelmina met Prins Hendrik (18761934) van Mecklemburg Schwerin die gepareerd was aan de
Romanovs, getracht werd één en ander te herstellen. Maar met
dit huwelijk dreigde de naam “Nassau” uit de reeks “Van Oranje
Nassau” verloren te gaan. Men deed dus toen toch maar beroep
op een verdrag uit 1736 en werd dit voorkomen. Dit verdrag was
een soort convenant, afgesproken tussen de verschillende takken
van het Huis Nassau, dat de naam te pas en te onpas mocht worden
gebruikt door afstammelingen van dat Huis Nassau. Wilhelmina
was simpel geen bloed afstammeling (lees biologisch kind) van
het huis Nassau. Zo werd ook hier geknutseld met namen als “van
Oranje” en “Nassau”. Beide namen zijn zeer zeker onrechtmatig
toegeëigend. Zeker na het lezen van de grondwet van 1917, waarin
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vermeld staat dat slechts de afstammelingen van Willem I gerechtigd waren tot de Nederlandse troon, werd op vragen snel vermeld
dat Hendrik in 1918 bij Mien Abbo Wenneker een buitenechtelijke
zoon had verwekt om aan te geven dat hij vruchtbaar was!
Voor Wilhelmina, als niet biologisch kind van Willem III
(1817-1890), geldt hetzelfde. Voor het redden van de dynastie,
fraudeerde Willem III bij de aangifte bij het bevolkingsregister,
door niet naar de strekking van de Grondwet etc. te stellen dat
op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina
Helena Paulina Maria, mitsgaders datzelfde kind een dochter is
van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden en Emma van Waldeck Pyrmont. Hij verklaarde dit terwijl
hem bekend moest zijn geweest dat hij niet de biologische vader
was. Maar ook deze verklaringdruiste in tegen de grondwettelijke
regels, Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging.
Een buitenechtelijk verwekt kind, zijnde bastaard kind, kwam voor
troonopvolging in 1890 wettelijk niet in aanmerking voor deze
titel / functie. Daarom is Wilhelmina ook geen nazaat van Willem
I en daarom niet gerechtigd de troon te betreden. Hetzelfde geldt
later voor Juliana en haar Nazaten. Even een reminder: Wettig
erfgenaam op familierechtelijke grond was in 1890 nog niet van
toepassing.
Hoe belangrijk en invloedrijk de biologische vader van
Wilhelmina (tenzij DNA anders uitwijst), dhr. S.M.S. de Ranitz
(1846-1916), aan het hof was, blijkt uit de volgende gebeurtenis:
Het betreft hier de opening van een expositie door Willem III.
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Koning Willem III had een liaison (relatie) gehad met een
zekere Madelle d’ Ambre en wilde daar zelfs mee trouwen, wat
hem natuurlijk werd verboden. Nu was de koning met Madelle
d’Ambre in aanmerking gekomen door bemiddeling van Madam
d’Agoitini, de vrouw van de voorzitter van het tentoonstellingscomité. Toen zijne majesteit vernam, dat die M. d’Agoitini President van het comité was, werd hij woedend en zei hij, dat hij
het vertikte de expositie te openen. Daar zaten de bestuursleden
met de handen in het haar. De gezanten en de leden van de verschillende comités waren aanwezig en wachtten op het juiste uur
en moesten toen het comité mededelen, dat wat hun was gemeld,
dat zijne majesteit de plechtigheid niet wilde bijwonen en de expositie niet zou openen. Natuurlijk grote woede van de zijde der
gezanten, die expres voor de gelegenheid waren overgekomen en
grote verlegenheid van het comité. Verscheidene gezanten waren
zo woedend, “dat zij order aan de exposanten hunner landen gaven,
om de boel weer in te pakken en zich van deelneming te onthouden”. Wat dacht die koning van een landje als Nederland wel, dat
hij de vertegenwoordiger van Engeland en Frankrijk en andere
grote landen voor de gek kon houden. Dan maar alles sluiten en
weg. Het comité was geheel verslagen. “Sluiten der expositie nog
voor die geopend was of halve deelneming, betekende voor hen
pure teruggave der gestorte gelden, die besteed waren om de zaak
in orde te brengen”. Er moest dus iets op gevonden worden. Het
comité vergaderde permanent en eindelijk werd besloten een brief
aan de koning te zenden, om hem te verzoeken alsnog van besluit
te veranderen en de expositie te openen. Aan M. Kappeyne werd
opgedragen een brief op te stellen, die dan door de heren van het
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comité ondertekend aan zijne majesteit die reeds in Amsterdam
was, zou worden gezonden; staande de zitting werd een brief door
M. Kappeyne opgesteld, maar toen de heren die onder de ogen
kregen, vonden zij de brief in zo kranige bewoordingen gesteld,
dat zij bezwaar maakten hun naam er onder te zetten, waarop
Kappeyne, die voor geen kleinigheidje vervaard was zei: “Dan
zet ik, als de heren het goed vinden alleen mijn naam er onder, in
kwaliteit van Secretaris.” Dit geschiedde en Kappeyne verzocht en
verkreeg toegang tot Jhr. de Ranitz. Deze was het met het comité
eens, dat er iets moest geschieden. Hij lachte wel even toen hij
de woorden onder ogen kreeg, vond de uitdrukkingen ook wel
wat kras, maar verzocht de brenger van de brief even te wachten
en hij zou onmiddellijk vragen de Koning te spreken. Toen zijne
majesteit de brief inzag werd hij woedend, frommelde het papier
in een bal en smeet die in een hoek van de kamer. Kalm raapte
de Ranitz de brief op, streek die glad en legde hem weer voor de
koning neer. Nog eens dezelfde manoeuvre en weer herhaling
van de handeling van het glad strijken. Eindelijk nam de koning
een potlood en met een woedend gelaat werd dwars over de brief
geschreven “akkoord”. Dat wilde dus zeggen, dat de koning toegaf,
de Ranitz had slechts de vorm te vinden.
Koning Willem III leed aan syfilis en was niet in staat nageslacht te verwekken, althans niet meer op deze leeftijd. Derhalve
werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambtelijke
secretaris van de koning S.M.S. de Ranitz. Hiervoor is ook als
biologische vader Jhr. mr. Joan Roëll 1844-1914 genoemd, doch
dit is om meerdere bekende redenen volkomen ongeloofwaardig,
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de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend.
Voor het redden van de dynastie fraudeerde, zoals eerder beschreven, Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister. Als gevolg
van deze kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn
De Ranitz-Waldeck Pyrmont. Algemeen wordt aangenomen dat
toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, de Ranitz ook,
maar haar vermeende ouders niet.
Wilhelmina huwde prins Hendrik, die bleek aan syfilis te
lijden, als gevolg daarvan baarde Wilhelmina vier miskramen op
rij, alvorens Juliana werd geboren. Dat werd ons voorgehouden
maar de natuurlijke vader van Wilhelmina was de bij Emma in
dienst zijnde particulier secretaris S.M.S. de Ranitz, die als dank
bij koninklijk besluit tot Jonkheer wordt verheven en later zijn
neef Coen De Ranitz (1905-1983) burgemeester van Utrecht werd.
De achterneef van Juliana, werd vervolgens; Ridder in de orde
van Oranje Nassau, Commandeur in de orde van Oranje Nassau,
Erekruis Huisorde Oranje en Ereridder van de Johanitter Orde
opgespeld. Naar verluidt was dat Juliana en Coen elkaar tijdens
hun studie in Leiden, neef en nicht noemden.
De lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont stopte. Door haar
syfilis kon Wilhelmina geen kinderen krijgen. Bekend is dat zij
het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare
aandoening bij zich had.
Even terugkomend op Wilhelmina. Die kreeg voor 1909
vier miskramen die samen hingen met haar aannemelijk syfilis. Op
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4-5-1902 zou een zoon dood geboren zijn. Er werd een volgend
verhaal ons voorgehouden: Er werd medegedeeld dat tyfus de
oorzaak was. Syfilis of Lues Venera had in die tijd een noodlottige
afloop en door litteken weefsel onvruchtbaarheid. April 1909 was
er volgens geluiden, sprake van adoptie van Juliana. Diagnosticeren van syfilis werd voor het eerst in 1906 wereldkundig gemaakt
door August Wassermann. Op 31 augustus 1909 werd Salvarsan
606 (Arsphenamine) op een konijn uitgetest en in 1910 werd
het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt
gebracht en probeerde Wilhelmina nogmaals een “eigen” kind
te krijgen. Dit werd de vijfde miskraam. Tenslotte werd eerst in
1928 het werkende middel penicilline ontdekt.
Er kwam in 2011wederom een ongeloofwaardig verhaal
en zelfs een verhaal vol leugens naar buiten. Dat moet ons doen
geloven dat een dierenarts Dr. Poels, Hendrik van zijn syfilis heeft
afgeholpen, zodat Juliana verwekt kon worden. Vanaf het begin is
de geruchtenmachine op gang gekomen, dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige
geruchten houden nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan
uitsluitsel geven. We krijgen dat nu te horen na 102 jaren daar de
DNA bewijs nauwkeuriger is geworden, en heel eenvoudig en snel
kan worden aangetoond middels een eerlijk DNA onderzoek. We
hoeven niet te raden waarom dat niet gebeurt en dat onze familie
zich op allerlei kronkels beroept.
Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel
Prins(es) van Oranje aanvechtbaar was, heeft Wilhelmina dit ver- De MATRIX Deel 1
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volgens omzeild door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen
waarin is opgenomen dat de dynastieke titel “Prins van Oranje”
verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen door de leden van het huis Oranje Nassau en het huis Hohenzollern, waarmee deze familie zich schaart in de nepprinsen rij
van Bram van Leeuwen, die zich Prins van Lignac liet noemen.
Wanneer de troon door Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is
deze correctie ongeldig en is in ieder geval, zeer ernstig geval van
belangenverstrengeling.
Het is dus duidelijk dat ons huidig koningshuis geen echte
nazaat van Oranje en tevens geen nazaat van het huis Romanov is,
tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt, wat overigens
niet wordt verwacht.
Zo lezen we dus in het voorafgaande dat er alle mogelijke
moeite is gedaan om de werkelijkheid van ons burgers weg te
houden. Want bij koninklijk besluit (besluit 8 jan. 1937 No 5 en
besluit 26 oktober 1937 Stb 5) heeft Wilhelmina in 1937, vlak
voor het huwelijk van Juliana met Bernhard zur Lippe B. bepaald,
dat alle kinderen van prinses Juliana de naam “Van Oranje Nassau”zouden dragen, “met en benevens den naam, welke Zij aan
het Geslacht van Hunnen Vader ontlenen”. En zo hebben we weer
wat meer regeltjes die zaken omzeilen en zorgen dat een familie
vast in het zadel blijft.
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8-2f Even op een rijtje deel 2
Er waren uiteindelijk vijf miskramen bij Wilhelmina en
dat hing samen met haar syfilis wat naar buiten toe als tyfus werd
afgedaan. Wilhelmina was, net als prins Hendrik, tot na 1910 onvruchtbaar door haar syfilis. Na de adoptie van Juliana (het was
duidelijk geen geboorte) probeerde Wilhelmina nogmaals zelf een
kind te krijgen. Dit werd uiteindelijk de vijfde miskraam.
Men dacht dat een effectieve behandeling van Syfilis na
1910 mogelijk was doordat toen het middel Salvarsan ontdekt
werd. Zo is er de vraag wie is de biologische vader en wie is de
biologische moeder van Juliana?
Diagnosticeren van syfilis werd eerst 1906 wereldkundig
gemaakt (August Wassermann). Op 31 augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) voor het eerst op een konijn uitgetest.
In 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan
op de markt gebracht. Pas in 1928 werd het wel werkende penicilline ontdekt.
Historicus Kikkert liet zich wel eens ontvallen, “dat na
de zoveelste miskraam een kind werd geboren, met afwijkingen,
ongeschikt als troonopvolger.” De telg van Wilhelmina was bij
de geboorte niet gezond en er diende een vervanging te komen
middels ruil. Een familie in Soest voedde “gekke Klaartje” op
waar de ouderen van Soest en Baarn nog over mee kunnen praten.
Juliana zou binnengebracht zijn als baby van een burgervrouw uit
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Soest. Later rond 1960 was er een oudere dame in bejaardentehuis
Nijenstede te Amersfoort die de gehele dag verkondigde dat haar
dochter koningin Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest
gewoond. Zo wordt ook duidelijk dat Bernhard von Lippe, die
hiervan op de hoogte moet zijn geweest, ongestraft vele maîtresses
had. Later kreeg ik via een oud-verpleegkundige een boekje te
lezen wat een non geschreven had over de herkomst van Juliana.
Hierin werd bevestigd dat ze van een burger was afgenomen die
later alsmaar bleef beweren dat zij de moeder was van Juliana.
8-2g Volgens Cees Fasseur
“Zelfs aan het Nederlandse hof is met verbijstering gereageerd op de onthulling dat prinses Juliana een oudere broer had
kunnen hebben. Zeven jaar voordat zij ter wereld kwam beviel
Wilhelmina van een zoontje. De baby werd bijna vier maanden te
vroeg geboren en overleed tijdens de bevalling die twee dagen en
een nacht heeft geduurd. Toch blijft ook nu nog een aantal vragen
onbeantwoord. Zoals: waar werd dit kind begraven? En waarom
heeft het Nederlandse hof de geboorte van Wilhelmina’s zoon
ruim honderd jaar verborgen gehouden?”
8-2h Wilhelmina’s lijfarts Roessingh maakt zich de
grootste zorgen
“Aangekomen in Apeldoorn zag dokter Roessingh door
welke helse pijnen Wilhelmina werd gekweld. In de hoop de baby
te sparen en de zwangerschap te redden liet hij onmiddellijk de
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Utrechtse gyneacoloog Kouwer overkomen, die echter ook niets
voor Wilhelmina kon doen. Prins Hendrik, die aanvankelijk niet
van de zijde van zijn vrouw week, kreeg het zo moeilijk dat hij
de zorg voor de koningin helemaal aan de behandelende artsen
overliet. Hij kon het niet langer verdragen zijn echtgenote zo te
zien lijden! Een dag nadat dokter Roessingh zijn familiebezoek
abrupt had afgebroken zette bij Wilhelmina de bevalling in. Om
22:30 uur ‘s avonds werd zij moeder van een doodgeboren baby.
De dokter maakte in zijn rapporten melding van een flinke jongen,
die ook na de geboorte aan Wilhelmina werd getoond. Pas nu
blijkt dat slechts een handjevol mensen op de hoogte is geweest
van het drama, dat zich op de vierde mei in 1902 op Het Loo had
voltrokken.”
“Er is een vermoeden dat, om te voorkomen dat het trieste
nieuws zou uitlekken, gekozen is voor een intiem plekje in de
tuin van Paleis Het Loo. Wilhelmina kreeg veel zelfvertrouwen
na de komst van haar dochter als zijnde haar moederschap. Ruim
twee jaar nadat haar dochter was geboren probeerde Wilhelmina
opnieuw om zo een broertje te krijgen voor Juliana. Ongeveer
twee maanden later volgde de vijfde miskraam. Het lijkt er steeds
meer op dat Juliana geen kind was van Wilhelmina, maar een
‘geruilde’ dochter van een moeder uit Soest. Een simpel burger
meisje, zonder enig blauw bloed’ en zeker geen DNA overeenkomst heeft met de Russische Tsaar. Het lijkt er steeds meer op
dat deze ‘koninklijke’ familie niet alleen, geen recht op de troon
en vermogen heeft, maar ook gefraudeerd heeft over de afkomst.”
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Te denken geeft ook het navolgende:
“Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits gezind.
Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste Wereldoorlog een
Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/
gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het
Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm
2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door
vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en
Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij
baron Bentinck die meer dan Wilhelmina van oude adel Ebenbürtig
is. Ook Bentinck kun je zien als Deutschfreundlich, zijn dochter
trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2 Sigurd von Ilsemann. Keizer Willem II. In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog
vraagt Wilhelmina voor haar, Bernhard en notabene Keizer Willem
II asiel aan in Engeland, waar zij 5 jaar verblijven.”
“In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond
dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding,
tevens bij een Romeins zomerkamp te Elspeet, maar alle resultaten
zijn verloren gegaan, zegt men. Wat de Mythstee betreft, 19431944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of
bij Het Ronde Huis in Nunspeet (Over dit huis gaan we het later
hebben) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.
Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen
verricht. Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch, ook in 1938
deed deze professor opgravingen bij de Mythstee. De vraag is dan
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of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of, probeerde
en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen belangrijke
families en/of Oranje te gebruiken. Gezien de belangstelling van
de SS voor het occulte middels inlichtingendiensten en chantage
en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de te
verwachten verloren oorlog. Opmerkelijk en tevens veelzeggend
is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract (let op
contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg
van een hoge Duitse Militair. Duidelijk stonden Wilhelmina en
Juliana na de tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen
en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr. Gezien de
Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en
Ronde Huis moet de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de
gang van zaken op de hoogte zijn geweest. Mogelijk zelfs is die
kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure
Bernhard middels chantage in 1936-1937 af te dwingen! Bernhard
die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG
farbe de geheime afdeling NW7.”
“Geertruida Fok, ‘op papier geb. Amsterdam, 18 april
1871’; vader: Jan Fok, 47, kuiper; moeder: Grietje de Haan, ca.
48-50! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt Gertruida; als ze onder
wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de
politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak! Zie later stuk over het ronde huis). Later blijkt ze goed in het
geld te zitten. Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.
Haar echte vader was kroonprins Willem Alexander en moeder
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Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs
waren getrouwd. De hieruit geboren dochter, Geertruida ‘Fok’,
werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel adellijk
Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het
daaruit geboren kind. Geertruida en haar man Jozef Petrus van
Blijenburgh kregen zeven kinderen van wie de namen ons bekend
zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan! In het kistje van Alexander met zijn testament,
wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden
waarin kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.
Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris
W.J.D. van Dijck een stapeltje documenten van wijlen prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in
zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal.
Na veertig jaar zou het kistje aan het Oranjehuis moeten worden
teruggegeven.”
“De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet gunstig gezinde Haagse kringen hadden er
wel wetenschap van. Emma wilde, niet wetende wat haar toekomst
in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend materiaal
achter de hand houden. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris,
volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina
niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan
alleen hij de inhoud kende. Ze waren belangrijk en onthullend.
Hij heeft in familiekring gezegd, en kreeg hiervoor een beloning
van 1000 gulden hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was
zeker van een gierige Wilhelmina, het volgende: ‘de verklaring
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van Prins Alexander dat Wilhelmina geen kind van Willem III
kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze kon niet
worden behandeld. Er bestond immers nog geen medicijn voor.’
Maar ook in dit kistje bevond zich een afschrift van het testament
waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat alles
naliet inclusief de troon. Kroonprins Willem Alexander is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn vader koning Willem III en
een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van
Lynden, hem zijn vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig
maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor
deze ‘goede’ daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel. Emma zorgde ervoor dat
de documenten uit het trouwregister in Parijs aan haar werden
overhandigd en vervolgens heeft Wilhelmina twee vernietigers
in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten
verdwijnen.”
8-2i Juliana
Nu komen we bij Juliana. Moest zij dan niet de naam Harer
Vader dragen? Moest zij dan niet de naam “Prinses van Oranje
Nassau Von Mecklemburg-Schwerin” dragen? Nu komen we op
een punt wat zeer delicaat is en eigenlijk aan geeft dat Juliana
niet geboren is uit de schoot van Wilhelmina. Want doordat ze
deze naam niet kreeg is de vraag: Wie is de vader van Juliana en
misschien nog belangrijker, wie is de moeder? De rechten van
geadopteerde bastaardkinderen werden eerst na de geboorte van
Wilhelmina en Juliana en zelfs Beatrix van kracht. De huidige
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familierechtelijke betrekkingen genoemd in artikel 197 van het
Burgerlijk Wetboek werden door Juliana in een overgangswet
bekrachtigd op 3 april 1969 in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Maar eerst even dit; in een wet van 14 maart 2002, houdende
regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke
betrekkingen uit hoofde van afstamming “Wet conflictenrecht
afstamming”, werden naast de strekking van de grondwet andere
regels toegevoegd, welke voor betreffende datum dus niet van
kracht waren. Opmerkelijk en heeft zeker gevolgen. Want in 1983
werd de erfopvolging wederom in eigen belang aangepast in: “Het
koningschap gaat over op de wettige nakomeling van de koning,
waarbij het oudste kind voorrang heeft.” Sinds 1983 wordt er geen
onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Vóór deze
datum dus duidelijk wel.
Maar we gaan dieper in deze materie: Volgens Mr. Carry
Hamburger van Knoops & Partners (de juridische bron) zou Maria
(Claire) Jacoba Roovers die volgens de Burgerlijke Stand van de
gemeente Ginneken geboren is op 11 maart 1927 en een onwettige
dochter van Juliana blijken te zijn, maar echter door prins Hendrik
in februari 1926 verwekt en actueel in november 1926 geboren.
Na deze manipulaties gaan we naar de grote manipulatie
van de Nederlandse geschiedenis. Met de komst van Bernhard
zur Lippe-Biesterfeld is er een definitief einde gekomen aan de
restanten van de Oranje-dynastie. De chantabele prins heeft zich
vele vrijheden kunnen aanmeten. We gaan er enkele noemen. Hij
wist van de:
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- Adoptie van Juliana;
- Criminele, seksueel, pedofiele escapades van Hendrik
en het afkopen van schandalen door Wilhelmina;
- Ranitz de vader was van Wilhelmina.
Ook was opvallend de zaken die hij geregeld heeft voor
een nieuwe dynastie.
Denken we aan:
- Hij was een deserteur en deed aan landverraad, en
de collaboratie met Nazi-Duitsland tijdens de
bezetting was noemenswaardig.
- Het van zoveel mogelijk mensen die de link wisten
tussen hem en Nazi Duitsland vlak voor de
bevrijding in 1945
- Het bekonkelen van een staatsgreep, samen met schoonmoeder Wilhelmina, in 1945 ten behoeve van Juliana.
- Zijn connecties met Rothschild/Warburg/Mellon/Dupont
en het oprichten van organisaties zoals de Bilderberg
conferenties, de Gladio-organisatie en het Wereld
Natuur Fonds.
- Het arrangeren van huwelijken van zijn oudste
dochter Beatrix (met een onbekende Duitser, Claus) en
zijn oudste kleinzoon Willem Alexander (met een
onbekende Argentijnse, Maxima).
We hebben nu te maken met een familie die het staatshoofd
levert, maar die niets meer heeft te maken met de Oranje-Nassau’s
en geen lijnen daar naar toe heeft. Een onderzoek is overbodig
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want er is nimmer bewijs geleverd dat de huidige familie rechten
kan doen laten gelden op ‘s lands hoogste positie. Grondwettelijk
dienen zij af te stammen van koning Willem I. Daarnaast komt nog
bij dat zij geweigerd hebben het sluitende bewijs te leveren door
een DNA test ten behoeve van de identificatie van de Romanov
Tsarenfamilie toe te staan. Om zeker te zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs om DNA,
en met name Koningin Elizabeth II en prinses Juliana, omdat de
moeder van Willem III, Anna Pavlovna Romanov was.
Het is duidelijk waarom Juliana dit niet toe liet daar naar
grote waarschijnlijkheid de Oranjes en de Nassaus niet te vinden
zal zijn in hun DNA.
8-2j Beatrix
De buitenlandse adel weet precies hoe de vork in de steel
zit en kijkt neer op deze “pseudo Oranjes”. Dat blijkt ook wel
omdat een van de laatste staatbezoeken aan Engeland was in 1982.
Ook was het moeilijk een partner te vinden en kon men slechts een
niet adellijke partner met zeer twijfelachtige reputatie vinden. Dat
werd Maxima Zorreguieta en Mabel Wisse Smit. Het is schijnbaar
om die reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001,
aangevuld in 2004 dat alle met de naam van Oranje-Nassau van
Amsberg de titel graaf of gravin of het predicaat jonkheer of
jonkvrouw mochten voeren. Het zijn gewoon sprongen in het niets
want alleen een DNA onderzoek kan uitwijzen of er überhaupt
een Oranje in de “Koninklijke familie” bestaat.
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We gaan verder in deel 2 met de oranjes en dan in de
huidige tijd.
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