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Bill Gates
de wilde weldoener 

Bill Gates verdiende zijn fortuin door een 
besturingssysteem voor computers te maken. 
Althans, dat denken de meeste mensen. Gates heeft 
het Microsoft-besturingssysteem niet uitgevonden. 
Hij kocht er een voor een relatief schijntje van een 
kleine rivaal toen hij hoorde dat IBM er een zocht 
voor hun voorgestelde nieuwe microcomputer. 
 Waar hij zijn slimme zet deed, was door het niet 
rechtstreeks aan Big Blue te verkopen, maar het in 
eigen handen te houden. Misschien voorzag IBM 
niet het volledige potentieel van de microcomputer, 
aangezien ze in die tijd de computerwereld 
domineerden met hun zeer grote en zeer dure 
mainframesystemen. Gates zag het duidelijk, dat 
moeten we hem nageven, en het zou op de lange 
termijn een zeer kostbare mislukking voor IBM 
blijken te zijn.

Gates gebruikte toen zijn bijna-monopolie om het in 
de fabriek op de overgrote meerderheid van de pc's 
te laten zetten. Wanneer Microsoft je vertelt iets op 
je computer te doen en je negeert die bevelen dan is 
dat op eigen risico: ongehoorzaamheid wordt 
beloond met het abrupt overnemen van je pc en met 
gedwongen updates.

En wee degene die de ambities van Gates' Hotel 
California in twijfel trekt; want als Bill, nadat hij een
besturingssysteem heeft gemaakt dat zich gedraagt 
als een virus, besluit een ècht virus aan te pakken 
met een vaccin, twijfel dan niet aan de wijsheid van 
dit idee - zoals de meeste regeringsleiders doen - 
want anders wordt u in de hoek van complotdenkers 
geduwd.

Bill Gates is (we houden het netjes) een uniek 
controlerend mens die zich bijna niet bewust is van 
de onvermijdelijke gevolgen van zijn met 
oogkleppen opgezette neonazistische 
"Weltanschauung". Hij komt op video minzaam 
genoeg over, maar meneer Microsoft de monopolist 
is altijd een kerel geweest die denkt dat er een 
verkeerde manier bestaat, en zijn Manier.

Hij was, zowel zijn leraren als zijn vrienden zijn het 
erover eens, argumentatief en onverdraagzaam als 
schooljongen. 

De woning die hij bewoont (zie foto verderop) heeft 
een onderwatergeluidssysteem in het zwembad en 
geautomatiseerde punten die het huis kunnen aflezen
om muziek, temperatuur en verlichting aan te passen.

Het heeft 24 badkamers en een garage voor 23 
auto's. 
Zijn behoefte aan controle over elk detail wordt nu 
dus weerspiegeld in zijn huiselijke systemen, en 
manifesteerde zich vanaf zijn achtste in zijn gedrag.

In wezen denkt William Henry Gates III dat hij het 
beter weet. We noemen zijn volledige naam als de 
erkenning van zijn achtergrond uit de hogere 
middenklasse. Bill Gates is echt een champagne-
democraat. Of hij een werkelijk liberale democraat 
is, valt aanzienlijk te betwijfelen.

Gates had de hoofdverantwoordelijkheid voor de 
productstrategie van Microsoft vanaf de oprichting 
van het bedrijf in 1975 tot 2006, en hij accepteerde 
geen enkel argument: hoewel hij regelmatig 
ontmoetingen had met de senior managers en 
programmaafdelingen van Microsoft, was er nooit 
een gevoel van consensus: de "strijdende dictator" 
bleef de controlefreak die hij altijd was geweest, en 
hij werkte het liefst met klonen van hemzelf.



Gates wendde zich na 2006 niet tot "filantropie" uit 
een hartstochtelijk verlangen naar een betere 
mensheid: hij deed dit omdat het Amerikaanse 
CONgres had besloten dat het tijd was om zijn 
machtswellust in toom te houden. Na 1995, toen 
klachten over zijn commerciële pesterijen 
exponentieel toenamen, werd hij in 1998 gedagvaard
om voor een congrescommissie te verschijnen.

De alomtegenwoordigheid van het besturingssysteem
van Microsoft (penetratie van 90%) had 
aanvankelijke angsten gewekt, maar Internet 
Explorer - de webbrowser van Microsoft - had 
nieuwe zorgen geuit. De Amerikaanse regering was 
bezorgd dat het bedrijf zijn positie zou gebruiken om
vergoedingen in rekening te brengen of anderszins 
de toegang tot internet te controleren.

Gates verzette zich fel tegen de beschuldigingen 
tegen hem. Drie jaar geleden merkte het tijdschrift 
Atlantic over die gebeurtenissen op:
"De rol van computers is veranderd sinds Gates 
'getuigenis. De computer was niet langer een dienaar 
van het menselijk leven, maar begon het doel te 
worden waarvoor dat leven werd geleid. Dat is de 
kern van het probleem met de technologie-industrie 
van vandaag, en het is een probleem dat alleen 
regelgeving inzake gegevensprivacy niet kan 
oplossen."

Daar zijn we het van harte mee eens. En op 5 
november 1999 was er eindelijk vuurwerk toen 
rechter Thomas Penfield Jackson verklaarde dat de 
creatie van Gates een monopolie was ... niet zomaar 
een monopolie, maar de meest akelige soort: een die 
niet bang is om zijn kracht te gebruiken om de 
concurrentie bij de geboorte te wurgen.

Het tijdschrift Time suggereerde dat "de totale 
verbrokkeling van het Gates-rijk" nabij was. 
Gealarmeerd - maar vastbesloten als altijd - besloot 
Bill Gates dat de Total Control waar hij naar 
verlangde niet alleen via de Microsoft-route 
beschikbaar was.

Wat opmerkelijk is - en weinig mensen weten dat - 
is, nadat het besluit was genomen om zich uit de 
dagelijkse leiding van het concern terug te trekken, 
tussen 2006 en 2014 het vermogen van Gates groeide
van $ 18 miljard tot $ 75,8 miljard. In die acht jaar 
boekte hij overtuigend strategische winsten via zijn 
bedrijf Cascade Investment. Zo kwam in 2013 
ongeveer 58% van zijn vermogen voort uit zaken die
niets met Microsoft te maken hadden.

Gedurende die tijd hebben Bill en Melinda Gates hun
imago volledig ge-pr't (opnieuw ontworpen) van dat 
van controlerende wereldverbeteraars tot filantropen 
voor de Derde Wereld. Een aantal citaten van Bill uit
dat interregnum zijn, volgens ons, hier zeer relevant.

2010: "Allereerst hebben we de bevolking. Nu telt de
wereld 6,8 miljard mensen. Dat gaat naar ongeveer 
negen miljard. Als we echt goed werk leveren op het 
gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, 
reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we die 
prognose met misschien 10 of 15 procent verlagen."

2015: "Dit is het moment om al onze goede ideeën in
praktijk te brengen, van scenarioplanning tot 
vaccinonderzoek". 

2015: “De wereld is gewoon niet in staat om te gaan 
met een ziekte - een bijzonder virulente griep 
bijvoorbeeld - die heel snel grote aantallen mensen 
besmet. Van alle dingen die 10 miljoen of meer 
mensen zouden kunnen doden, is verreweg het meest
waarschijnlijk een epidemie."

2017: “Of het nu gebeurt door een eigenaardigheid 
of door een terrorist, epidemiologen zeggen dat een 
snel bewegende ziekteverwekker in de lucht in 
minder dan een jaar tijd meer dan 30 miljoen mensen
kan doden. En ze zeggen dat er een redelijke kans is 
dat de wereld in de komende 10 tot 15 jaar een 
dergelijke uitbraak zal meemaken."

In 2019 hadden Bill en Melinda Gates maar liefst 
238 investeringen gedaan in bedrijven die direct of 
indirect betrokken zijn bij track & trace, 
satellietobservatie op lage hoogte en 
vaccinontwikkeling. Bill zelf plaagde Davos-
vrienden over de noodzaak van een webinar in New 
York, specifiek om manieren te bestuderen om The 
Coming Plague in de zomer van 2019 te bestrijden. 
Binnen vijf maanden na zijn laatste uitspraak was 
Covid19 gesignaleerd en begon de ellende.



De komst van het coronavirus is, laten we zeggen, 
ongelooflijk handig geweest voor Bill en Melinda. 
Maar let op: hij steunt alle mogelijke vormen van 
inflatoire paniek over een uitbraak - en dringt als een
gek aan op wereldwijde vaccinatie naast 
gedocumenteerde reiscontroles - ondanks het voor de
hand liggende feit dat het een dertigste is van de 
viriliteit van de pandemie die hij voorspelde.

Gates is een extreme megalo A-typologie die zwaar 
geïnvesteerd heeft in wereldwijde trackingbewaking 
en farmaceutische vaccinoplossingen. In 
tegenstelling tot wat de mainstream media over hem 
zeggen is hij - zeker in de huidige context - geen 
filantroop: hij is een controlfreak-miljardair met 
ambities naar ongeëvenaarde macht. Iedereen lijkt 
zijn "genereuze" donaties aan goede doelen te 
verheerlijken, blind voor het feit dat veel bedrijven 
miljoenen hebben uitgegeven om de problemen op te
lossen die zijn systemen binnen hun organisaties 
hebben veroorzaakt. Onwetend van het feit dat het 
hun geld is waar hij zo gul mee is geweest. Het is 
altijd gemakkelijker om genereus te zijn met het geld
van andere mensen, nietwaar?

Natuurlijk interesseert hij zich niets voor de 
economische schade die wordt gezaaid door zijn 
epidemiologischebeweringen.... In zijn $ 121 miljoen
megahuis (genaamd, geloof het of niet, Xanadu2) zal
hij er meer miljarden dollars van oogsten. Hij heeft 
niet eens een vergunning nodig voor zijn 
wondermiddel... en als het duizenden ongelukkige 
mensen doodt die het vaccin überhaupt niet nodig 
hadden, nou - hij zou zich geen zorgen hoeven te 
maken: hij is een van degenen die immuun zijn...... 
voor vervolging.

U denkt misschien dat we de pure hopeloosheid van 
de besturingssysteemsoftware van Microsoft 
overdrijven. Dan evenn enkele verrassende feiten. Er
zijn meer dan 35 miljoen afzonderlijke webpagina's, 
blogs en forums die volledig zijn gewijd aan het 
uitleggen waarom Microsoft een inflexibel, 
onbetrouwbaar, contra-intuïtief, nerdy en excentriek 
gearrangeerd systeem is om met een pc te werken. 
Elke dag klagen meer mensen over vreselijke 
productkwaliteit en praktijken van Microsoft dan de 
hele bevolking van Saoedi-Arabië.

Net als de schepper van het besturingssysteem is 
Microsoftware totalitair. Het dicteert, het denkt als 
een fascistische nerd, het zal er alles aan doen om 
kritiek te blokkeren - en bovenal ontbreekt het aan 
welke emotionele intelligentie dan ook. 

Het rangschikt dingen zoals iemand die zich meer op
zijn gemak zou voelen bij kolommen met getallen, 
het biedt optiekoppen die qua soort vergelijkbaar zijn
met de meest obscure kruiswoordraadsel-aanwijzing,
en het denkt er niet aan gebruikersvriendelijker te 
zijn. 

U wordt geacht zich aan te melden bij Microsoft, uw 
pc-wachtwoord wordt goedgekeurd door Microsoft 
en dus kan een stuk hardware waar u voor betaald 
heeft voor u verboden terrein zijn als Gates denkt dat
dit zo zou moeten zijn.

Dit proces van Big M vragen om die geintjes te laten
kan tot 50 minuten van je tijd verspillen, en vereist 
meestal dat je toegang hebt tot een andere computer 
om alle stappen te doorlopen om van de inlogmanie 
af te komen. Omdat de Microsoft Edge-browser 
natuurlijk alles verbiedt dat beledigend is of Bill 
ervan weerhoudt de baas over de hele santekraam te 
zijn.

Door zowel de hardwareleveranciers als de 
detailhandelaren te verkrachten, heeft Microsoft 
gedaan wat JVC deed in de tijd van de 
videocassettes: veel betere concurrenten uitroeien 
door de aanvoerlijnen vol te proppen. Het is een 
oude truc, en het werkt: vorig jaar was 88% van de 
pc-bezitters over de hele wereld uitgerust (in alle 
betekenissen van het woord) met Microsoft-
systemen.

Het komt op het volgende neer: Bill Gates is een 
man zonder sociale sensoren en met 880 miljoen 
censoren. Dat mensen als Gates, Buffett, Soros en 
Kissinger (om maar een paar te noemen) allemaal 
een uitzonderlijk lang en rijk leven lijken te leiden, 
wordt door velen gezien als een bewijs dat er geen 
Schepper is. Wij persoonlijk staan veel meer open 
voor het idee van een Hogere Macht met een zekere 
sportieve inslag die wil zien hoeveel van dit soort 
ellendelingen we kunnen verdragen. We geven 
nederig aan dat het zeker tijd wordt dat Hij het woud 
van witte vlaggen opmerkt. Of misschien - en nu 
worden we rancuneus en dat zouden we niet moeten 
doen - worden Gates en zijn psychopathische 
soortgenoten in alle andere multiversums 
herhaaldelijk gepeld en gekookt in een ketel van 
dood zeewater, in een eindeloze lus van Groundhog 
Day-gebeurtenissen.

Bill Gates is geen geschikte persoon om de leiding te
nemen over systemische wereldwijde tracking en 
vaccinatie. Om meer specifiek te zijn, dit is een man 
die niet alleen in de (oude) normale wereld zou 
moeten worden toegelaten.



De presidentsverkiezing in de VS
hoe werkt het eigenlijk?

De race om het Amerikaanse presidentschap is zijn 
laatste fase ingegaan, een goed moment om na te 
denken over een kiesstelsel dat geen garantie biedt 
dat de kandidaat die de meeste stemmen wint, naar 
het Witte Huis verhuist.

Dat gebeurde vier jaar geleden, toen de kandidaat 
van de Democratische Partij, Hillary Clinton, bijna 
drie miljoen stemmen méér won dan haar 
Republikeinse uitdager, Donald Trump. Toch won hij
het presidentschap via een instelling, het Electoral 
College, dat door de opstellers van de Grondwet van 
1787 werd opgericht als een barrière voor directe 
democratie. De kiesmannen van de staten, niet de 
burgers, beslissen wie er wint.

Wat er gebeurde in 2016, toen Trump het 
presidentschap won dankzij 79.646 stemmen in 
Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, zou opnieuw 
kunnen gebeuren. In dit artikel vertellen wij hoe het 
werkt en waarom 538 en 270 de belangrijkste cijfers 
zijn bij Amerikaanse verkiezingen. 

Het kiescollege bestaat uit 538 kiesmannen, een 
aantal gebaseerd op de vertegenwoordigers van elk 
van de 50 staten in het Congres. Washington DC, dat 
geen staat is, krijgt drie kiesmannen toegewezen. De 
staat met de meeste kiesmannen is Californië (55), 
gevolgd door Texas (38), New York (29) en Illinois 
(20). De zeven minst bevolkte staten hebben elk drie 
kiesmannen. U weet dat een kiesman ook een vrouw 
kan zijn, toch? 
 Die 538 is opgebouwd uit het aantal Afgevaardigden 
in het Huis (435), plus het aantal senatoren (100), 
plus drie kiesmannen voor het District of Columbia, 
de hoofdstad Washington DC, die bij geen enkele 
staat hoort. 

Op twee na alle staten (Maine en Nebraska, waar een
deel van de kiesmannen volgens een proportioneel 
systeem wordt gekozen) en Washington DC werken 
volgens het principe van de "winner takes all" - alles 
boven de 50% betekent overwinning in een staat. 

Vier jaar geleden won Trump Michigan, 
Pennsylvania en Wisconsin met slechts 0,2, 0,7 en 
0,8 procentpunt, maar ze leverden hem de electorale 
stemmen van de drie staten op - 16, 20 en 10 - wat 
goed voor hem uitpakte: er zijn 270 electorale 
stemmen nodig om de presidentsverkiezing te 
winnen.

De opstellers van de Amerikaanse Grondwet 
beschouwden de kiezers als wijze, goed 
geïnformeerde mannen die de stem van het volk 
konden negéren om kandidaten te weigeren die zij 
ongeschikt achtten voor een ambt. Zoals Alexander 
Hamilton, een van de grondleggers van Amerika, het 
verwoordde: "Het gevoel van de mensen zou moeten 
werken bij de keuze (van de president)."  Maar het is 
"even wenselijk dat de onmiddellijke verkiezing 
wordt gemaakt door mannen die het best in staat zijn
om de kwaliteiten die aan de post zijn verbonden, te 
analyseren."

De slaven kregen van de Founding Fathers geen 
stemrecht, maar telden demografisch voor 60 
procent. Door het Electoral College werd enigszins 
verhuld dat de slaven electoraal niet meetelden.

Vanwege hun wijsheid en onderscheidingsvermogen 
schreef hij: "Het ambt van president zal nooit het lot 
zijn van iemand die niet in een eminente mate is 
begiftigd met de vereiste kwalificaties." Met andere 
woorden, het kiescollege was bedoeld als een 
overlegorgaan waarvan de leden de macht hadden 
om verkiezingsuitkomsten te overrulen. Dat is nooit 
gebeurd. In plaats daarvan worden kiesmannen 
benoemd door hun partij, beloven ze ervoor te 
stemmen en gewoon de verkiezingsresultaten te 
volgen.

Het systeem is al decennia lang niet populair. Uit de 
laatste peiling over deze kwestie, door Gallup in 
september, bleek dat 61% van de Amerikanen 
voorstander is van afschaffing van het Electoral 
College. Zoals de meeste problemen in een land met 
diepe politieke verdeeldheid, verschillen de attitudes:
89% van de democraten, 68% van de 
onafhankelijken en 23% van de republikeinen wil dat
de president wordt gekozen door middel van directe 
volksraadpleging.

Waarom is er zoveel weerstand? 



Ten eerste slaat door het Kiescollege de weegschaal 
door ten gunste van kleinere staten. Voorbeeld: 
Wyoming, met een bevolking van ongeveer 560.000 
mensen, heeft drie kiesmannen. Californië, met bijna
40 miljoen mensen, heeft 55 stemmen. De 
kiesmannen in Wyoming hebben dus meer dan vier 
keer zoveel invloed als kiezers in Californië.

Het aantal afgevaardigden in een staat is gebaseerd 
op het aantal inwoners, terwijl elke staat, ongeacht 
het aantal inwoners, twee senatoren heeft. Het 
betekent (zoals in het voorbbeeld hierboven) in de 
praktijk dat kleine of dunbevolkte staten via hun 
Senaatszetels onevenredig veel invloed hebben. Dat 
geldt ook voor de kiesmannen. In een staat met 
weinig inwoners vertegenwoordigt een kiesman 
minder burgers dan in een dichtbevolkte staat.

De winnaar-neemt-alles-regels zijn een bijzonder 
doelwit van kritiek, omdat ze vrijwel ondoelmatige 
stemmen opleveren in staten die solide democratisch
of republikeins zijn. In de democratische bastions 
Californië en New York is de uitkomst bijvoorbeeld 
een uitgemaakte zaak. Dat is ook het geval in de 
republikeinse bolwerken van Montana en Wyoming.

Staten waar de uitkomst onzeker is, bekend als swing
states of battleground states, trekken buitensporige 
aandacht door de concurrerende 
verkiezingscampagnes. In deze staten concentreren 
zich alle electorale activiteiten. In veel safe states valt
als je geen tv-kijkt nauwelijks te merken dat er 
presidentsverkiezingen gaande zijn. Waarom zou je 
immers in Wyoming een verkiezingsbord in je tuin 
zetten of weifelende kiezers opbellen? Zo worden de 
kiezers in 38 staten veelal genegeerd.

In de swing states zijn de verkiezingen een immense, 
langlopende kermis, die vaak meer dan een jaar vóór 
de daadwerkelijke verkiezingen begint. De 
kandidaten zijn komen regelmatig in beeld en laten 
zich vaak zien; de kiezers worden voortdurend 
opgebeld of thuis opgezocht. Elke stem telt, en 
bejaarden en invaliden worden op de verkiezingsdag 
naar het stemlokaal gereden (en voor hen hopelijk 
ook weer terug). Dit electorale verkiezingscircus is 
velen een doorn in het oog, maar ja: voor beide 
partijen is het essentieel dat zo veel mogelijk van hun
supporters ook ècht komen stemmen. Tegelijkertijd 
is het aantrekkelijk om te proberen de stembusgang 
van de kiezers van de tegenpartij te saboteren - 
hetgeen dan ook geregeld gebeurt.

Om te worden gekozen tot president moet een 
kandidaat een meerderheid behalen in het 
kiescollege, dus minstens 270 kiesmannen. 

Hoe kan het  dat iemand meer stemmen heeft en 
toch niet de meeste kiesmannen? Dat kan gebeuren 
als in grote, dichtbevolkte staten veel mensen komen 
stemmen op één bepaalde kandidaat. 

Zo ging het in 2000 in Californië en New York voor 
de Democraten. Leuk voor Gore, maar de stemmen 
die hij daar méér haalde dan nodig was voor een 
meerderheid waren in feite overbodig. Op zijn beurt 
had Bush in Texas veel méér stemmen dan nodig was
om te winnen.

Toevallig gold in 2000 dat er heel wat staten waren 
waar de kandidaten elkaar weinig ontliepen. In New 
Mexico, Iowa, New Hampshire, Wisconsin en Florida
lagen Bush en Gore dicht bij elkaar. Maar ja, in een 
winner-takes-all-systeem zoals het Amerikaanse gaat
de winnaar met de hele staat aan de haal. Nu pakte 
het net zo uit dat Bush voldoende kiesmannen had 
voor een meerderheid, terwijl Gore vijf kiesmannen 
tekortkwam. Als Gore in New Hampshire of West 
Virginia had gewonnen (waar hij een paar duizend 
stemmen tekort kwam), had hij de meerderheid in 
het kiescollege gehad.
Dit jaar hebben Trump en zijn Democratische 
uitdager, Joe Biden, het grootste deel van hun tijd en
geld besteed aan het najagen van drie staten waar 
Trump in 2016 met minder dan een procentpunt 
won (Wisconsin, Michigan en Pennsylvania) en drie 
waar zijn marges iets groter waren maar nog steeds 
klein (Arizona, Florida en North Carolina).

In de VS wordt elke tien jaar een census – een 
volkstelling – gehouden. Op basis van de cijfers van 
zo’n census krijgen staten die te maken hebben met 
snelle bevolkingsgroei er leden bij - dat gaat 
vanzelfspreken ten koste van staten zonder 
demografische groei. Zo had de staat New York 
vroeger de meeste vertegenwoordigers in het Huis 
van Afgevaardigden, maar is tegenwoordig Californië
de big winner.

Bij die tienjaarlijkse herijking kunnen ook de 
grenzen van alle kiesdistricten opnieuw worden 
bepaald. Daarbij komen de staatsparlementen en de 
gouverneurs om de hoek kijken. Die herijkingt geeft 
gelegenheid voor een vorm van massale electorale 
oplichterij. De partij aan de macht trekt de nieuwe 
grenzen zodanig dat de eigen partij wordt 
bevoordeeld. Dat proces wordt gerrymandering 
genoemd (zie hieboven "How to steal an election").



Vooral de Republikeinen hebben zich recent 
meesters van deze techniek getoond. 
Gerrymandering is tegenwoordig effectiever dan 
vroeger, omdat er betere gegevens beschikbaar zijn, 
die door krachtiger computers worden verwerkt. 

De term Gerrymandering is terug te voeren op de in 
1812 fungerende gouverneur van Massachusetts, 
Elbridge Gerry, die een wet tot wijziging van de 
districtsindeling ondertekende. 

Zoals de cartoon uit de Boston Gazette van 26 maart 
1812 laat zien, kreeg een van de districten een draak- 
of salamanderachtige vorm, hetgeen leidde tot de 
samentrekking Gerry-mander.

Tot op straatniveau nauwkeurig kunnen bijvoorbeeld
minderheidsgroeperingen electoraal worden 
gemarginaliseerd. 

In de afgelopen jaren hadden vaak veel meer kiezers 
Democratisch dan Republikeins gestemd, maar 
hielden de Republikeinen er een meerderheid in het 
Huis aan over.

Volgens de Congressional Research Service zijn er 
minstens 700 pogingen gedaan om het Electoral 

College te wijzigen of af te schaffen, meer dan bij 
enig ander onderwerp van constitutionele 
hervorming. Een amendement uit 1960 kende drie 
electorale stemmen toe aan het District of Columbia.

Ongeacht wie er straks wint, er zullen ongetwijfeld 
nieuwe oproepen komen om het kiescollege af te 
schaffen om burgers hun president rechtstreeks te 
laten kiezen, de methoden die in de meeste 
democratische landen worden gebruikt. 

Nederland valt daar niet onder: bij ons is de directe 
democratie zo goed als verdwenen. Burgers kiezen 
door partijen voorgedragen personen voor de 
Tweede Kamer, maar door de kadaverpartijdiscipline
en het polderen (politiek handjeklap) wordt er een 
regering gesmeed die niet noodzakelijkerwijs 
(meestal niet) de voorkeur geniet van de kiezers. De 
positie en invloed van het koningshuis zorgt er voor 
dat dat in ieder gevàl niet gebeurt. Het afschaffen 
van het referendum in ons land door (geen grap) 
Democraten 66 heeft het laatste restje inspraak bij de
burgers weggenomen.

Verandering in de Amerikaanse 
verkiezingsmethodiek zal niet gauw gebeuren. Er zou
een grondwetswijziging voor nodig zijn waarvoor 
twee derde van het Huis van Afgevaardigden, twee 
derde van de Senaat en drie vierde van de staten 
nodig is.

In gepolariseerd Amerika is overeenstemming op die 
schaal moeilijk voorstelbaar. 



Wanneer is het met nepnieuws begonnen?

Propaganda, reclame, politieke spin, verhalen vertellen - nepnieuws kan vele 
vormen aannemen. Het is van alle tijden en er is geen snelle oplossing.

Meer dan 3.000 jaar geleden werd in de grootste 
strijdwagenstrijd ooit de strijdkrachten van een van 
de machtigste farao's van het oude Egypte - Ramses 
de Grote - ingezet tegen het Hettitische rijk in Kades,
vlakbij de hedendaagse grens tussen Libanon en 
Syrië. 
Zie hieronder het schilderij "Ramesses at the Battle 
of Kadesh"van Carl Oderich voor een artistieke 
impressie.

De strijd eindigde in een patstelling. Maar eenmaal 
terug in Egypte, verspreidde Ramses leugens die de 
strijd afschilderden als een grote overwinning voor 
de Egyptenaren. Hij had scènes waarin hij zijn 
vijanden doodde op de muren van bijna al zijn 
tempels laten plaatsen.

Het was propaganda. "Het is maar al te duidelijk dat 
hij een domme en verwijtbaar inefficiënte generaal 
was en dat hij zijn doelstellingen in Kadesj niet 

bereikte", schreef de egyptoloog John A. Wilson.

De Romeinse generaal Marcus Antonius pleegde 
zelfmoord met zijn zwaard na zijn nederlaag in de 
Slag om Actium na het horen van valse geruchten - 
nepnieuws - verspreid door zijn geliefde Cleopatra 
waarvan beweerd werd dat ze zelfmoord had 
gepleegd.

Amerikaanse patriotten, waaronder de gewaardeerde
Amerikaanse staatsman en uitvinder Benjamin 
Franklin, en hun Britse vijanden wisselden valse 
beschuldigingen uit tijdens de Amerikaanse 
Revolutie, dat moorddadige indianen samenwerkten 
met hun tegenstanders en bondgenoten scalpeerden.

Of wat te denken van het wereldberoemde 
radiodrama uit 1938, "The War of the Worlds"? 
Overgenomen uit een roman van H.G. Wells hield de 
radio-uitzending sommige luisteraars voor de gek 
door te geloven dat marsmannetjes in Amerika 
waren geland. Kranten van die dag meldden dat de 
uitzending tot paniek had geleid. Maar historici 
zeggen tegenwoordig dat de paniek overdreven was. 
Het was dus al die jaren nepnieuws over nepnieuws!

Aan moderne voorbeelden van nepnieuws geen 
gebrek.

In Myanmar leidde het leger in 2018 een campagne 
met nepnieuws, voornamelijk op Facebook, waarin 
werd beweerd dat de Rohingya-minderheid leden 
van de boeddhistische meerderheid had vermoord en
verkracht. 



De Rohingya werden beschreven als honden, 
wormen en verkrachters. 

Het nepnieuws zorgde voor geweld tegen de 
Rohingya, waardoor 700.000 mensen hun huizen 
moesten ontvluchten.

De ironie is dat velen in Myanmar zich voor 
informatie tot Facebook hadden gewend omdat het 
leger veel burgers had vervreemd van de controle 
over de mainstream media. Maar hetzelfde leger 
profiteerde van de valse berichten om de 
moslimminderheid hard aan te pakken.

Op dezelfde manier is nepnieuws gebruikt in de 
Filippijnen, Indonesië, Maleisië en Sri Lanka om de 
uitslag van verkiezingen te beïnvloeden, corruptie te 
verbergen en religieuze vijandigheid aan te 
wakkeren.

Een van de ironische bijverschijnselen van 
nepnieuws is dat het autoritaire regeringen kan 
aanmoedigen om de rollen om te draaien en 
verzonnen nieuws te gebruiken als excuus om de 
(meestal alternatieve) media hard aan te pakken. Dat
kan het regime in staat stellen om de 
mediaboodschap te sturen. Met andere woorden, 
nepnieuws om autocraten te redden.

We moeten onszelf niet voor de gek houden door te 
denken dat nepnieuws alleen kan worden genezen 
door technologische oplossingen, dat het een product
van onze tijd is, dat het voornamelijk politiek is en 
dat het alleen door onze tegenstanders wordt 
verspreid. Het is niet het eigendom van een politieke 
partij of de een of andere belanghebbende.

Nepnieuws wortelt in het grijze gebied tussen 
waarheid en fictie, een gebied waarin we ons redelijk 
op ons gemak kunnen voelen. Er is iets heel 
verleidelijks aan nepnieuws, vooral als het aansluit 
bij onze vooropgezette ideeën. Toch zijn we geneigd 
te denken dat nepnieuws de uitzondering is, een 
nieuwe afwijking.

We kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van 
nepnieuws, deels omdat we niet altijd walgen van 
leugens. We hebben op zeer jonge leeftijd geleerd dat
bedrog - misleiding, oneerlijkheid, desinformatie - 
overal om ons heen is. En dat niet alle leugens even 
schadelijk zijn als andere. Onze ouders lazen ons 
sprookjes voor uit de vroegste tijden, en veel 
verhalen gaan over leugens.

Neem de oude fabel van "De haan en de vos", opge-
nomen in de middeleeuwse verzameling 
volksverhalen uit het Midden-Oosten, "Duizend-en-
een-nacht". Een hongerige vos probeert een haan uit 
een boom te lokken door hem een sterk verhaal te 
vertellen - dat er nu universele vriendschap is tussen 
jagers en opgejaagden. De haan heeft niets te vrezen, 
zegt de sluwe vos. Het is natuurlijk een leugen. 

De al even sluwe haan neemt zijn toevlucht tot zijn 
eigen leugen: hij vertelt de vos dat hij windhonden 
naar hem toe ziet rennen, zeker met een bericht van 
de Koning der Beesten. De vos rent angstig weg.

Dus hier hebben we twee leugens in één verhaal. De 
moraal? "De beste leugenaars worden vaak betrapt 
op hun eigen leugens."

Kinderen en hun ouders voelen zich redelijk op hun 
gemak, omringd door leugens. Is Sinterklaas een 
kwaadaardige of ongevaarlijke leugen?

Kent u het verhaal van de Wizard of Oz? 
Die klassieke Amerikaanse film over een jong meisje 
dat verdwaald is in een fantasiewereld, achtervolgd 
door heksen, worstelt om naar huis te gaan? 

Het hele plot is gebaseerd op bedrog - een 
zogenaamd krachtige tovenaar die niets meer is dan 
een stuntelige, gewone oplichter, die goocheltrucs 
gebruikt om zichzelf groot en machtig te laten lijken.

Advertenties zijn vaak onschuldige overdrijvingen, 
fictie als je wilt in dienst van het bedrijfsleven en het 
maken van winst. Maar soms kunnen advertenties in 
onwaarheden veranderen (zie foto advertentie voor 
"gezonde" Lucky Strike sigaretten). 

Nepnieuws is dus niet nieuw. En leugens zijn ons 
niet vreemd. Wat betekent dat voor degenen onder 
ons die geïnteresseerd zijn in een betere wereld? 
Moeten we het gewoon opgeven omdat de taak te 
groot is? Nauwelijks. De les is dat de waarheid niet 
zwart-wit is, maar grijs, en dat het een bewegend 
doelwit is.

Neem bijvoorbeeld kolonialisme. Vanaf de 15e eeuw 
veroverden blanke Europeanen enorme delen van 
Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en 
Oceanië. Ze onderwierpen miljoenen mensen (vaak 
met behulp van inlanders) en gebruikten op veel 
plaatsen bruut geweld om de inheemse bevolking te 
onderwerpen. Ze brachten ziekten met zich mee die 
miljoenen wegvaagden. Ze exploiteerden natuurlijke 
hulpbronnen, gebruikten inheemse arbeid en staken 
het grootste deel van de winst van de verkoop in een 
wereldwijd handelsnetwerk dat ze hadden opgezet. 
In 1914 hadden Europeanen 84% van de wereld in 
handen.



Dat weten we nu allemaal omdat gekoloniseerde 
volkeren in opstand zijn gekomen tegen hun 
koloniale heersers en de onafhankelijkheid hebben 
genomen. De onafhankelijkheidsoorlogen zijn 
gewonnen, maar toch worstelen zoveel landen over 
de hele wereld nog steeds met de schandelijke 
gevolgen van kolonialisme en racisme. 
Maar zou iedereen het eens zijn geweest over die 
afbeelding van Europeanen als roofzuchtige 
kolonialisten vóór de onafhankelijkheidsoorlogen?

Zeker niet de meeste Europeanen, die geloofden dat 
ze een superieure beschaving exporteerden naar 
achtergebleven inboorlingen. Missionarissen die veel
koloniale ondernemingen leidden, geloofden dat ze 
Gods wil uitvoerden door de inheemse bevolking tot 
het christendom te bekeren. En niet een paar 
inboorlingen sloegen een oogje dicht voor 
wreedheden en profiteerden financieel.

Neem voor een treffend voorbeeld van die 
dubbelzinnigheid van de waarheid de Verenigde 
Staten. De onafhankelijkheidsverklaring, ontleend 
aan de Franse verlichting, stelt dat "alle mensen 
gelijk zijn geschapen", met "onvervreemdbare 
rechten" op "leven, vrijheid en het nastreven van 
geluk". 

Het plaatste noties van vrijheid en gelijkheid tot de 
kern van het Amerikaanse experiment. Toch was het 
geschreven door een slaveneigenaar, Thomas 
Jefferson, en vertegenwoordigde het 13 koloniën die 
allemaal tot op zekere hoogte slavernij toestonden.

Overtuigd van hun superioriteit en gedreven door 
een bijna onstilbare honger naar rijkdom verdreven 
blanke kolonisten inheemse indianen uit hun huizen.
De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven
voor meer dan 1.500 aanvallen en invallen op 
indianenstammen. Tegen het einde van de 19e eeuw 
waren er minder dan 238.000 inheemse mensen 
over, van ongeveer 5-15 miljoen die in Noord-
Amerika leefden toen Columbus in 1492 arriveerde.

Sterker: kolonisten in het Zuiden importeerden 
slaven uit Afrika, dwongen hen om op uitgestrekte 
plantages te werken en ontzegden hen het recht op 
leven en vrijheid zoals beschreven in de 
Onafhankelijkheidsverklaring. Zowel inheemse 
indianen als Afro-Amerikanen worstelen tot op de 
dag van vandaag om in het reine te komen met de 
behandeling die ze hebben ondergaan door de 
handen van de blanke kolonialen.

Zou een blanke kolonist zichzelf als een moordenaar 
hebben gezien? Nauwelijks. In gedachten deden ze 
Gods werk.

Houtsnede van Matthaeus Merian van het bloedbad in 1622 door Powhatan-indianen in Jamestown.



Let wel, de wens om te koloniseren is niet typisch 
voor Europeanen. Het keizerlijke Japan en het 
imperialistische China vestigden beide overzeese 
rijken. Het rijk van Japan veroverde het grootste deel
van China en Mantsjoerije. 

Tot op de dag van vandaag koesteren Chinese 
staatsburgers en Zuid-Koreanen kwade gevoelens 
jegens de Japanners. Chinese dynastieën wonnen de 
controle over delen van Vietnam en Korea.

Er is een uitdrukking in redacties over de hele 
wereld: “One man’s terrorist is another man’s 
freedom fighter” - De terrorist van de een is de 
vrijheidsstrijder van een ander. Anders gezegd, 
dezelfde persoon kan voor sommigen een terrorist 
lijken, voor anderen een held.

Neem Yagan, een 19e-eeuwse inheemse Australische 
krijger uit het Noongar-volk. Hij speelde een 
sleutelrol in het vroege verzet tegen de Britse 
koloniale overheersing in een gebied dat nu Perth 
heet. 
Zijn executie door een jonge kolonist staat in de 
Australische geschiedenis symbool voor de 
onrechtvaardige behandeling van inheemse volkeren 
door "koloniale kolonisten". Een held voor zijn volk, 
een moordenaar in de ogen van de Britten.

Of de Inca-keizer Atahualpa, die zich verzette tegen 
de ontdekkingsreiziger en conquistador Francisco 
Pizarro (foto), tot op de dag van vandaag een 
Spaanse held. Pizarro dwong Atahualpa zich tot het 
christendom te bekeren voordat hij hem uiteindelijk 
vermoordde, waardoor het einde van een van de 
grootste keizerlijke staten in de menselijke 
geschiedenis werd bespoedigd. Hoe je tegen Pizarro 
bekijkt hangt mogelijk af van waar je zit en wanneer 
je leefde.

Er zijn talloze moderne voorbeelden van radicaal 
verschillende perspectieven op gebeurtenissen. 
Dergelijke verschillen kunnen onvermijdelijk zijn. 
Hardnekkige journalisten kunnen licht werpen op 
gebeurtenissen en hoofdrolspelers en helpen de 
geschiedenis vorm te geven - ten goede of ten kwade.

Joseph McCarthy was een Amerikaanse senator die 
in de eerste jaren van de Koude Oorlog een 
lastercampagne leidde tegen vermeende 
communistische en Sovjet-spionnen. Alleen moedige
berichtgeving door een kleine groep journalisten die 
de tactieken van McCarthy in twijfel durfden te 
trekken en het risico liepen te worden belasterd als 
communistische sympathisanten zelf, leidden tot de 
ondergang van McCarthy.

De New York Times en de Washington Post trokken 
op een legale manier ten strijde toen ze in 1971 de 
Pentagon Papers publiceerden, een geschiedenis van 
de Amerikaanse regering over de oorlog in Vietnam, 
die officiële leugens blootlegde die het Amerikaanse 
beleid gedurende meer dan een decennium in 
Zuidoost-Azië dreef.

De Amerikaanse regering noemde de man die de 
regeringsdocumenten had gelekt een crimineel en 
probeerde te voorkómen dat de kranten de 
vernietigende onthullingen zouden publiceren. De 
kranten wonnen hun zaak voor het Hooggerechtshof 
en hun berichtgeving verhoogde de publieke druk op 
de regering om zich terug te trekken uit Vietnam.

En dan hebben we natuurlijk Watergate? Letterlijk 
gesproken is het een hotel in Washington, DC. Maar 
het is gaan staan voor de hardnekkige en moedige 
nieuwsberichtgeving door twee journalisten van de 
Washington Post die misdaden van president 
Richard Nixon aan het licht brachten en hielpen bij 
het leiden tot zijn ontslag in 1974.

Moedige onderzoeksjournalistiek blijft nauwelijks 
beperkt tot de Verenigde Staten. Een non-
profitorganisatie genaamd AmaBhungane - in het 
Zoeloe "mestkever", een dier dat door stront graaft - 
heeft bericht over corrupte zakelijke deals op de 
hoogste niveaus van de Zuid-Afrikaanse regering.

In eigen land is een bekend voorbeeld dat van 
toenmalig VVD-miinister Halbe Zijlstra van 
Buitenlandse Zaken. Die had jarenlang gelogen over 
een ontmoeting met Vladimir Poetin. In tegenstelling
tot zijn eerdere beweringen was de VVD'er in 2006 
niet aanwezig op een bijeenkomst met de Russische 
president in diens buitenhuis. Wat velen vergeten is 
dat premier Mark Rutte toen het nieuws bekend 
werd al "enkele weken" op de hoogte was van het 
nepverhaal.

Of dan het bizarre en schandalig optreden van onze 
ex-minister van Buitenlandse Zaken, Frans 
Timmermans, in de MH-17 affaire. Hij hield namelijk
een emotionele speech voor de Verenige Naties over 
hoe verschrikkelijk het wel niet zou zijn als je je 
geliefde net verloren hebt bij zo een vliegramp en je 
dan vervolgens ziet hoe de trouwring van die geliefde
wordt geroofd. Een leugen, maar hij hield er wel zijn 
baantje bij de Europese Commissie aan over. 



Op die leugen van Frans Timmermans zijn trouwens 
een boel van de sancties tegen Rusland gestart vanuit
de Europese Unie, op totaal valse gronden. Sancties 
die zowel de Nederlandse als de Europese economie 
schade hebben berokkend, waardoor onze relatie met
Rusland, een zeer belangrijke handelspartner, 
ernstig werd geschaad - wat door de optredens van 
westerse politici overigens nooit meer is 
goedgekomen.

Tja, politici en de waarheid, ze lijken nogal eens een 
moeizame relatie met elkaar te hebben. Niet voor 
niets prijken politici in onderzoeken naar 
betrouwbaarheid, samen met autoverkopers, 
bovenaan de rij van minst vertrouwde beroepen. 
Vast staat dat zich in de politiek regelmatig situaties 
voordoen waarin het lastig, ja haast onmogelijk is om
niet te jokken - een vorm van nepnieuws. DDR-
politicus Walter Ulbricht ontkende in 1961 bij hoog 
en laag dat de communisten bezig waren een muur te
bouwen tussen het oosten en het westen. 
Begrijpelijk. Had hij het toegegeven, dan zouden op 
het laatste nippertje nog duizenden ossi’s gepoogd 
hebben naar het vrije westen te vluchten.

Heel moeilijk wordt het ook als een politicus bezig is 
van baan te veranderen. Toegeven dat je 
gesolliciteerd hebt naar een nieuwe functie jaagt het 
geruchtencircuit aan en leidt er soms toe dat je in je 
oude job meteen elk gezag verliest. En dus 
antwoordde CDA’er Donner in 2011 –toen minister 
van Binnenlandse Zaken– ontkennend op de vraag of
hij soms in beeld was om vice-president van de Raad 
van State te worden. „Ik speculeer nooit verder dan 
de dag dat ik leef.” Na verder aandringen door 
journalisten sprak de steile christendemocraat zelfs 
van „baarlijke nonsens”. Het jaar daarop werd hij wel
degelijk in dat ambt benoemd.

Het grote publiek is er trouwens wat politici betreft 
al helemaal klaar mee: draaikonterij. Nog minder 
begrip heeft de burger voor politici die hun 
verkiezingsbeloften breken. Zo beloofde VVD-leider 
Rutte in de verkiezingscampagne van 2012 dat elke 
werkende Nederlander er duizend euro bij zou 
krijgen, dat aan de hypotheekrenteaftrek niet 
gemorreld zou worden en dat er "geen cent meer” 
naar Griekenland zou gaan. Geen van de drie 
beloften wilde of kon hij in de jaren daarna gestand 
doen. 

Of neem de huidige burgemeester van Amsterdam 
Femke Halsema. In 2016 maakte zij in haar 
memoires Pluche bekend nooit meer een politieke 
functie, inclusief de post van burgemeester, te zullen 
vervullen. Ook nepnieuws?

In de Arabische wereld hebben 
onderzoeksjournalisten in Egypte, Jemen, Tunesië, 
Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Bahrein, Palestina, 
Mauritanië, Algerije, Koeweit en Soedan, 
belastingontduiking, het witwassen van geld, 
drugssmokkel, marteling en slavernij blootgelegd. Ze
hebben doktoren ontmaskerd die met toestemming 
van de ouders de baarmoeder van verstandelijk 
gehandicapte meisjes hebben verwijderd.

Maar de drempels blijken door de jaren heen steeds 
hoger te worden opgeworpen. Volgens Freedom 
House waren er in 2017 slechts 175 
onderzoeksjournalisten in heel China, een daling van
58% sinds 2011.

De les is dat de waarheid niet helemaal aan de ene of 
de andere kant ligt, maar eerder in een troebel, grijs 
gebied. Er is moed voor nodig om een licht in de 
schaduwen vol leugens te laten schijnen. En 
misschien moet u standpunten horen die radicaal 
verschillen van de uwe. Het loont om te luisteren.

De beste journalisten erkennen hun verantwoor-
delijkheid
om de
Universele
Verklaring
van de
Rechten van
de Mens na
te leven,
waarin staat:
“Alle mensen
worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten 
geboren. Iedereen heeft recht op vrijheid van mening
en meningsuiting; dit recht omvat de vrijheid om 
zonder inmenging een mening te koesteren en om 
informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en te 
verstrekken via alle media en ongeacht grenzen". 

Op de foto leest Eleanor Roosevelt de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (1948).

Zoals de derde Amerikaanse president Thomas 
Jefferson zei: "Als het aan mij overgelaten was om te 
beslissen of we een regering zonder kranten of 
kranten zonder regering zouden hebben, zou ik geen 
moment moeten aarzelen om de voorkeur te geven 
aan de laatste."

Daarom is het van het grootste belang op te komen 
voor onze rechten, inclusief het recht op vrije 
meningsuiting. 



Evolutie van de Dow Jones index

Het vertrek van Exxon uit de huidige lijst van bedrijven van de Dow Jones Industrial index 

is wederom een demonstratie van hoeveel de index door de jaren heen is geëvolueerd. Toen 

het in 1896 werd opgericht, bestond het uit een dozijn industriële bedrijven.

Dit waren ze:

American Cotton Oil Company

Wat het deed: het 
werd gevormd als een 
trust nadat 
verschillende 
eigenaren van 
fabrieken in Texas en 
Arkansas syndicaten 

hadden gecombineerd om de prijs van zaden te 
reguleren. Het werd een bedrijf in 1889 nadat de 
trust door een rechtszaak was ontbonden. Waar het 
nu is: het evolueerde naar een bedrijf dat onderdeel 
werd van Unilever, de maker van consumenten-
producten, waaronder Dove-zeep en Lipton-thee. 
Het oorspronkelijke bedrijf kreeg een zeperd in 1901 
toen het uit de Dow werd verwijderd. 

American Sugar Company

Wat het deed: het was 
het grootste 
Amerikaanse bedrijf in
de suikerraffinage in 
het begin van de 20e 
eeuw, met 
investeringen in het 

Caribisch gebied. Het werd opgericht in 1891 met een
kapitaal van $ 50 miljoen. Waar het nu is: het is 
sindsdien overgenomen door American Sugar 
Refining Inc., wiens producten onder meer Domino 
Sugar zijn. Het werd in 1930 uit de Dow gezuiverd. 

American Tobacco Company

Wat het deed: The 
American Tobacco 
Company verwierf 
meer dan 200 
concurrenten om de 
dominante speler in de
branche te worden. 

Het werd opgericht in 1890. Waar het nu is: het 
Hooggerechtshof beval het te ontbinden na een 
antitrustzaak. Het versplinterde in veel kleinere 
bedrijven en noemde zichzelf Fortune Brands. Het 
ging wat de Dow betreft in 1985 in rook op. 

Chicago Gas Company

Wat het deed: het 
bedrijf kocht 
verschillende gas- en 
verwarmingsbedrijven
in Chicago met een 
kapitaal van $ 25 
miljoen. Het werd 

opgericht in 1887. Waar het nu is: het werd 10 jaar 
later overgenomen en is uitgegroeid tot een 
dochteronderneming van Integrys Energy Group, 
een beursgenoteerd bedrijf. Het heet dat het 
oorspronkelijke bedrijf in 1915 uit de Dow werd 
gehaald na een fusie met Peoples Gas. 

General Electric

Wat het deed: het 
werd opgericht als een 
elektriciteitsbedrijf in 
1892 door een fusie 
met een bedrijf dat 
eigendom was van 
Thomas Edison, de 

uitvinder van de gloeilamp. Het groeide uit tot een 
multinationale gigant met verschillende bedrijven, 
waaronder energie, olie en gas, luchtvaart en 
transport. In april 2015 is het begonnen met de 
verkoop van de meeste van zijn GE Capital-activa om
een slanker bedrijf te creëren. Het werd in juni 2018 
in de index vervangen door Walgreens Boots 
Alliance. 

Distilling & Cattle Feeding Company

Wat het deed: het 
maakte alcohol en 
werd later omgedoopt 
tot American Spirits 
Manufacturing. Waar 
het nu is: het 
evolueerde naar 

Millennium Chemicals, een grote producent van 
titaandioxide, dat onder meer wordt gebruikt in 
zonnebrandcrème en verf. Het oorspronkelijke 
bedrijf werd in 1899 in kennelijke staat van de Dow 
gehaald. 



Laclede Gas Company

Waar het nu is: het 
werd in 1899 van de 
Dow gehaald, maar het
is er nog steeds en 
werd in 2016 
omgedoopt tot Spire 
Energy na het 

opkopen van verschillende bedrijven. Het 
distribueert aardgas naar huizen in Missouri, 
Mississippi en Alabama. 

National Lead Company

Wat het deed: het 
werd in 1772 in 
Philadelphia opgericht
en creëerde begin 
1900 Dutch Boy Paint.
Waar het nu is: het 
heet nu NL Industries 

en is een loodsmeltbedrijf gevestigd in Houston, 
Texas. Het werd in 1916 uit de Dow gekogeld. 

North American Company

Wat het deed: het was 
eigenaar van 
verschillende 
openbare 
nutsbedrijven en 
openbare 

spoorwegmaatschappijen. Waar het nu is: het werd 
opgeheven door de Securities and Exchange 
Commission in 1946 nadat het Congres de Public 
Utility Holding Company Act van 1935 had 
aangenomen om de regelgeving te versterken. Het 
ontspoorde in 1930 uit de Dow. 

Tennessee Coal, Iron and Railroad Company

Wat het deed: het was 
een staalfabrikant met 
belangen in kolen- en 
ijzerertsmijnbouw, 
evenals in 
spoorwegactiviteiten. 
Het werd opgericht in 

1852 in Tennessee. Waar het nu is: het fuseerde met 
US Steel, de belangrijkste concurrent, in 1907. Het 
werd in 1907 staalhard uit de Dow gegooid. 

US Leather Company

Wat het deed: het 
specialiseerde zich in 
het maken van leer en 
groeide rond het begin
van de 20e eeuw uit 
tot een van de grootste
bedrijven in de VS. 

Waar het nu is: het leerde de harde werkelijkheid van
de Dow kennen in 1928, verdween toen uit de index 
en werd in 1952 geliquideerd. 

United States Rubber Company

Wat het deed: het 
bedrijf vervaardigde 
banden, waaronder de 
"Tiger Paw". Waar het 
nu is: de Franse 
bandenfabrikant 
Michelin verwierf het 

in 1990 nadat het de naam veranderde in Uniroyal 
en fuseerde met een ander bedrijf. De banden met de
Dow werden in 1928 verbroken. 



Facebook, Apple, Microsoft en 2 andere bedrijven 
omvatten de hele groei van de S&P 500x

5 technologiebedrijven steunden dit jaar de hele groei van de S&P 500 index

Alle bedrijven in de bekende S&P 500-index, behalve de 5 grootste, namelijk Apple, Microsoft, Amazon, 
Facebook en Alphabet, vertonen dit jaar tot op heden een negatief rendement.

De marktkapitalisatie van deze 5 technische giganten groeide daarentegen met 42% in vergelijking met het 
begin van het jaar, waardoor de rest van de index omhoog ging zodat de kapitalisatie met 6% toenam.

Deze kloof is te wijten aan het feit dat technologiegiganten het meest hebben geprofiteerd van lockdown-
maatregelen en de corona-pandemie, aangezien de vraag naar de diensten in andere sectoren is genomen.

Bovendien leunden deze bedrijven zwaarder op geavanceerde buitenlandse economieën die sneller en beter 
met het coronavirus konden omgaan dan die van de Verenigde Staten. Kleinere bedrijven in de VS zijn over 
het algemeen meer gericht op de binnenlandse markt.
Meer dan 50% van de verkoop van de grote vijf komt uit het buitenland, voor andere bedrijven in de index is 
de gemiddelde waarde slechts 43%.
Veel sectoren zijn in 2020 met meer dan 50% gedaald: luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, winkels, 
oliemaatschappijen, resorts en casino's. Sommige industriesectoren daalden met 30-40%. Maar zelfs 
gecombineerd vertegenwoordigen al deze sectoren slechts ongeveer 6% van de S&P 500. Het is niet geen 
verrassing dat grote internationale bedrijven baat hadden bij het werken op afstand.



Hun goede prestaties staan in schril contrast met de enorme daling in de rest van de sectoren. Dit lokt nog 
meer investeerders naar grote bedrijven, zodat ze nòg groter worden binnen de index. Dit is een natuurlijk 
proces dat niet de groei van een zeepbel of irrationaliteit van de markt betekent - kapitaal stroomt gewoon 
naar bedrijven die zich beter konden laten zien bij de externe factoren.

De grootste bedrijven in de S&P 500 zitten nu echter in de problemen. September bleek de slechtste maand 
ooit te zijn voor deze bedrijven, aangezien hun aandelen met 8% tot 16% in waarde daalden.

Ondanks het herstel van de S&P 500 na de correctie op 30 september, toonde een AAII-rapport aan dat de 
overgrote meerderheid van de beleggers vertrouwen heeft in een bearish trend, waarbij meer dan 40% van de
ondervraagden ervoor stemden. Bulls vormen daarentegen slechts een kwart van de respondenten.

Desalniettemin is het de moeite waard om te vermelden dat de opvattingen van beleggers in de loop van de 
week zijn veranderd, omdat het aantal bearish-minded respondenten op 23 september 46% bedroeg, wat 
gebeurde na de grootste wekelijkse procentpunt-daling sinds juni 2020.

Verder ontdekten we een paar grote deals in de beruchte Dark Pool. De dark pools berusten op een over-the-
counter-methode voor het verhandelen van effecten, waarbij de partijen die een transactie voltooien niet 
worden bekendgemaakt en het volume zelf pas op het moment van de transactie openbaar wordt.

De eerste deal had te maken met de aandelen van Facebook. De deal had betrekking op 1 miljoen aandelen 
van het bedrijf, goed voor $ 283,30 per aandeel. Het totale bedrag van de transactie bedroeg dus meer dan $ 
283 miljoen.
 
 

De aandelen van Facebook waren meer dan 7% gestegen in de week voorafgaand aan het rapport, dat op 29 
oktober werd vrijgegeven. Analisten noemden het rapport succesvol, omdat ze dit toeschrijven aan de hausse 
in de digitale advertentiesector, aangezien het coronavirus ertoe heeft geleid dat mensen méér tijd in de 
virtuele ruimte doorbrengen, en niet in de echte, en adverteerders passen zich hierbij aan. Hiervan profiteert 
Facebook, als één van de grootste advertentieplatforms, direct.



Opgemerkt moet worden dat aangezien deze transacties plaatsvonden via de Dark Pool, het onmogelijk is om
te zeggen of het transacties zijn waarbij effecten worden gekocht of verkocht, alleen het volume van de 
transactie is bekend. Het is dus onmogelijk om een nauwkeurige conclusie te trekken over hoe een deal, 
waarbij zoveel aandelen betrokken waren, de markt zal beïnvloeden en waarvan het een indicator is.

De tweede ongebruikelijke deal is een deal met de aandelen van Netflix, de grootste streamingdienst ter 
wereld. Ongeveer 500 duizend aandelen van het bedrijf werden gekocht of verkocht via de Dark Pool voor $ 
487,47 per aandeel. Het bedrag van de transactie met de aandelen van Netflix bedroeg dus meer dan $ 243 
miljoen.

De aandelen van het bedrijf deden het de afgelopen tijd niet goed. In tegenstelling tot de verwachtingen van 
de experts heeft Netflix zijn prognoses niet waargemaakt. De groei van het aantal abonnees was 
teleurstellend laag in het derde kwartaal van 2020, waardoor beleggers extreem negatief reageerden op het 
rapport. Als gevolg hiervan daalde het aandeel met 7% in één handelssessie.

Het rapport was echter alleen teleurstellend in termen van een slechte groei van het aantal abonnees. De 
financiële prestaties van het bedrijf overtroffen de voorspellingen van experts, de omzet was licht gestegen ($
6,44 miljard versus $ 6,38 miljard). De winst per aandeel was echter nog steeds lager dan verwacht ($ 1,74 
versus $ 2,13).

Desalniettemin is Netflix nog steeds één van de belangrijkste profiteurs van de pandemie, waardoor mensen 
meer tijd thuis doorbrachten en de Netflix-service gebruikten. Nu de winter eraan komt en de tweede golf 
van de pandemie net zo verwoestend is als de eerste, zal Netflix opnieuw aanzienlijke prikkels hebben om het
aantal abonnees te vergroten. Sinds het begin van het jaar zijn de aandelen van het bedrijf met bijna 50% 
gestegen.



Het Vierde Rijk
Uit vrijgegeven documenten van het Amerikaans congres en het Internationaal Militair 
Tribunaal van de Nürnberger processen blijkt dat de Brusselse EU de derde poging is tot het
instellen van een wereldwijde fascistische diictatuur. Het zijn de belangrijke spelers die dit 
ook bij de twee voorgaande wereldoorlogen hebben geprobeerd, gepland, voorbereid, 
uitgevoerd en gefinancierd: de supranationale kartels van grote concerns en de financiële 
wereld. 
Dit weekend het eerste artikel van een serie over de schaduwkanten van de Europese Unie.   

De Europese Unie: het Vierde Rijk.

Over de grondleggers van de Europese Unie

De feitelijke grondlegger van de Brusselse EU was de 
nationaal-socialist en fascist Walter Hallstein (1901 –
1982), een Duitse advocaat, lid van de nationaal-
socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), van 
de "Bond van nationaal-socialistische juristen“ 
(BNSDJ) en ook van de beruchte nationaal-
socialistische beroepsorganisatie voor juristen NSRB 
– een organisatie die tot doel had de juridische basis 
te vormen voor een Europa onder de controle en 
heerschappij van het kartel van I. G. Farben. 
Op 23 januari 1939 – slechts een paar maanden voor 
het begin van de Tweede Wereldoorlog – hield 
Hallstein in de "Mahn und Ohlerichs Keller“ in de 
Doberaner Straße 21 in Rostock een historische 
propagandatoespraak ("Die Rechtseinheit 
Großdeutschlands“) over de juridische structuur van 
een "verenigd Europa" onder de kartelheerschappij 
van I. G. Farben.

In mei 1938 hadden Adolf Hitler en de Italiaanse 
fascistische dictator en "Duce“ ("leider“) Benito 
Mussolini voor het omvormen van een dictatoriaal 
"rechtssysteem“ in Europa een bi-nationale 
commissie opgericht onder de naam 
"Arbeitsgemeinschaft für deutsch-italienische 
Rechtsbeziehungen“. Van 21 tot 25 juni 1938 
vertegenwoordigde Walter Hallstein als hoofd van 
deze commissie de nationaal-socialistische regering 
van Hitler bij officiële gelegenheden met Italiaanse 
politici en juristen in Rome, die gingen over 
rechtskundige vraagstukken van een fascistische 
kartelheerschappij in een "Verenigd Europa".

Hallstein omringde zich met juridische technocraten,
die belangenvertegenwoordigers van de nationaal-
socialistische kartelcoalitie waren. Hallstein maakte 
de patentendeskundige (sic!) Prof. Dr. Carl Friedrich 
Ophüls tot zijn rechterhand. Ophüls (1895–1970) 
was lid van de  NSDAP van 1 mei 1933 tot 1945 
(lidmaatschapsnr. 2399061), hoofd van een regionale
rechtbank en toonaangevend deskundige op het 
gebied van patentrecht, alsmede buitenlands en 
internationaal recht, en verantwoordelijk voor de 
handhaving- en faillissementswet aan de rechtbank 
in Frankfurt am Main, waar de hoofdvestiging van I. 
G. Farben was gevestigd. 

De NSDAP-centrale noemde Ophüls in een brief van 
17december 1941 (aan de rector van de universiteit 
van Frankfurt am Main) een "politiek betrouwbaar 
nationaal-socialist".

In 1949, na zijn "denazificatie“ door de westerse 
geallieerden, benoemde Walter Hallstein zijn 
jarenlange medewerker Carl Friedrich Ophüls eerst 
als "Doktor" en vervolgens als "Professor der 
Rechtswissenschaften" aan de universiteit in 
Frankfurt. Een jaar later, in 1950, benoemde Walter 
Hallstein dezelfde Ophüls tot "Ambassadeur in 
Brussel“.

Eveneens in het jaar 1950 werd Walter Hallstein de 
persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer, de 
president van de parlementaire raad en later de 
eerste "Geschäftsführer" (bondskanselier) van het 
verenigde economische gebied, de Bondsrepubliek 
Duitsland ("Bund deutscher Länder“), en de 
belangrijkste coördinator van Adenauers 
buitenlandse politiek.

Walter Hallstein was het politieke brein achter de 
onderhandelingen, die leidden tot de Romeinse 
verdragen. Van 1 tot 3 juni 1955 vond in Messina op 
Sicilië een belangrijke vergadering plaats, ter 
voorbereiding van de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG), onder leiding van Hallstein. 
Deelnemers aan deze bijeenkomst waren Gaetano 
Martino (Italië) en lid van de fascistische beweging 
in dat land, Antoine Pinay (Frankrijk) die lid was van
het nationaal-socialistische marionettenregime van 
Vichy in bezet Frankrijk, Joseph Bech (Luxemburg) 
die sinds 1914 juridisch vertegenwoordiger was van 
een fascistische partij, Johan Willem Beyen 
(Nederland) die gewerkt heeft bij de kartelonder-
nemingen Phillips en Unilever, Paul-Henri Spaak 
(België) die minister-president in dat land is geweest 
en een leidinggevende persoonlijkheid was van de 
European Movement (Europese Beweging), net als 
Walter Hallstein (BRD) zelf, overigens. 

Op 25 maart 1957 ondertekenden de zes lidstaten 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS), de als "de Sicliaanse Zes“ bekendstaande 
landen (Italië, West-Duitsland, Frankrijk,



Luxemburg, België en Nederland) de Verdragen van 
Rome, in feite het oprichtingsdocument van de 
Brusselse EU, waarvan de tekst en de juridische basis
door Bech, Beyen en Spaak, onder leiding van 
Hallstein, waren uitgewerkt.

Op 7 januari 1958 werd Walter Hallstein door de 
politieke marionetten van het kartel voor vijf jaar tot 
de eerste "president" van de EU-commissie 
benoemd, de hoogste functie van de Europese 
Economische Gemeenschap en voorloper van de 
Brusselse EU. In 1963 werd Hallstein voor een 
tweede vijfjarige "ambtsperiode“ tot "president“ 
vande EU-commissie benoemd. Op deze wijze kon 
Hallstein tien jaar lang heersen over de 
bureaucraten, zonder enige legitimiteit en controle. 

Met hulp van deze armada van volgzame lakeien, 
carriëretijgers en pennelikkers vormde Hallstein de 
Brusselde EU conform de plannen van het kartel.

De Europese Unie in aanbouw

Ongeveer tegelijkertijd, op 17 april 1957, had de 
"betrouwbare“ nationaal-socialist en fascist Carl 
Friedrich Ophüls als leidende initiator de 
oprichtings-statuten van het Europees Gerechtshof, 
het hoogste gerechtshof en daarmee de belangrijkste 
juridische instantie van de Brusselse EU, 
ondertekend. De tekst van die statuten kwamen van 
de handen van Carl Friedrich Ophüls en Walter 
Hallstein.

Walter Hallstein, een notoir recidivist, bleef tot zijn 
dood in 1982 een meedogenloze dienaar van het 
kartel met de opdracht de Europese burgers aan het 
kartel uit te leveren. In zijn 500-pagina's tellende 
boek "Die Europäische Gemeinschaft“, waarvan op 
de cover een cirkel van de twaalf davidsterren van de 
Europese Unie afgebeeld stond, schreef hij:

Die Verfassungsorgane – Die [EU-] Kommission – 
Von der [EU-] Kommission geht jede Handlung aus. 

Die Organisation der [Europäischen] Gemeinschaft 
hat ihren Ursprung in der [EU-] Kommission, die in 
der Geschichte beispiellos ist. Ihre Aufgabe ist es, die
[Europäische] Gemeinschaft nach innen und nach 
außen zu repräsentieren. (…) Die [EU-] Kommission 
ist nicht von den Regierungen der Mitgliedsstaaten 
abhängig. Sie muß von den Mitgliedsstaaten keine 
Weisungen annehmen oder befolgen. (…) Die [EU-] 
Kommission besitzt ein Monopol auf 
Gesetzesinitiativen. 



Dit boek van Walter Hallstein is, naast zijn toespraak
van 23 januari 1939, één van de pijlers van de bouw 
van de Europese Unie, of ook wel de Verenigde 
Staten van Europa, nog steeds onder een 
kartelheerschappij. De tweede "gebruiksaanwijzing" 
is het boek "Das Großraumkartell – Ein Instrument 
der industriellen Marktordnung in einem neuen 
Europa“ van de nationaal-socialist en fascist Arno 
Sölter (1911 – 1987), in 1941 verschenen bij de 
Meinold uitgeverij in Dresden, uitgegeven door het 
"Zentralforschungsinstitut für nationale 
Wirtschaftsordnung und Großraumwirtschaft“ in 
Dresden, waarvan Sölter ook het hoofd was. 
De theorie – de inhoud van de toespraak en het boek 
– komt haarfijn overeen met de praktijk... van de 
Brusselse EU.

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Arno Sölter voor 
het Bundesverband der Deutschen Industrie [BDI], 
een lobbygroep van het industriële complex van het 
kartel. In 1962, vijf jaar na de oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG), 
publiceerde Sölter zijn oude kartelconcept onder de 
titel "Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt 
unter wirtschaftlichen und EWG-kartellrechtlichen 
Aspekten“ in uitgave nr. 4 / 1962 in de destijds 
regelmatig verschijnende "Kartell-Rundschau“ van 
de uitgever Carl Heymann.

Kohl en Merkel

De van oorsprong Poolse Helmut Kohl alias Henoch 
Kohn (van Cohen, Hebreeuws: rabbi), voormalig 
werknemer van BASF (I. G. Farben), persoonlijke 
vriend van de twee fascisten:
- Fritz ter Meer (voor de Tweede Wereldoorlog lid 
van de Raad van Bestuur van I. G. Farben en topman
van I. G. Auschwitz, bedenker van het cynische motto
"Arbeit macht frei“ en initiator van de Codex 
Alimentarius, tevens veroordeeld oorlogsmisdadiger,
maar na de oorlog toch nog voorzitter van de raad 
van commissarissen bij Bayer AG.), 
- en Carl Wurster (voor de Tweede Wereldoorlog 
commissaris bij I. G.-Farben-dochteronderneming 
Degesch [Degussa {Henkel}], die het gas Zyklon B 
voor Auschwitz produceerde, en na de oorlog topman
en plaatsvervangend voorzitter bij BASF), 
was van hen hun protégé, om als zogenaamde 
"bondskanselier“ (manager van de administratie van 
de op 01.01.1947 opgerichte en op het 03.10.1990 
met de "DDR“ uitgebreide verenigde economische 
werkterrein van de VS en het Verenigd Koninkrijk; 
vgl. Art. 65 en 133 GG) de belangen van het kartel te 
vertegenwoordigen en in principe het Duitse volk te 
verraden en te verkopen: tijdens zijn 16-jarige 
"ambtsperiode“ van 1982 tot 1998 investeerde hij 
meerdere miljarden aan belastinggeld in de 
financiering van de verdere opbouw van de Brusselse
EU en voor de invoering van de euro (en daarmee de 
afbraak en vernietiging van de Deutsche Mark).

Zijn politieke troetelkind, de van Poolse ouders 
afstammende Angela Merkel alias Aniela 
Kazmierczak ("mijn meisje“), volgens diverse 
bronnen een informante ("IM Erika“) van de 
staatsveiligheidsdienst ("Stasi“) van de "DDR“, trad 
in zijn voetsporen en misdaden jegens het Duitse 
volk (en de burgers van de andere lidstaten van de 
EU), nog steeds in opdracht van het supranationale 
en fascistische kartel, tot op de dag van vandaag. Zo 
positief als Kohl in het verleden was over Angela 
Merkel, zo negatief is hij over haar in zijn nadagen.. 
"Inhoudelijk deugt ze niet", zei de oud-
bondskanselier over haar. "Ze heeft geen Europees 
gevoel."

De Europese Unie

De hedendaagse Brusselse EU is het gevolg van 
diverse voorafgegane instituten, waardoor stap voor 
stap uiteindelijk het wangedrocht EU is tot stand 
gekomen. Het Brusselse Pact (BTO) in 1948, de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
in 1951, de Europese Defensiegemeenschap (EDG) en
de Westeuropese Unie (WEU) in 1954, de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom in  
1957, waarna de Europese Gemeenschap (EG) in 
1965. De tekstuele inhoud van al deze verdragen is 
door Walter Hallstein uitgewerkt.

De organen van die organisaties waren de voorlopers
van de huidige Brusselse EU: het hoogste orgaan  
ging in 1967 op in de Europese Commissie, de 
bijzondere ministerraad werd de Europese Raad, de 
gemeenschappelijk vergadering werd het Europees 
parlement en het gerechtshof werd het Europees 
Gerechtshof (Ophüls!).

Vervolgens kwamen de "hervormingsverdragen“: de 
Single European Act (Milaan 1986) over Europese 
Politieke Samenwerking, verder de verdragen over 
gemeenschappelijke buitenlandse - en 
veiligheidspolitiek (GASP) en over justitie en 
binnenlandse zaken (Maastricht 1992), over de 
samenwerking tussen justitie en politie bij strafzaken
(Amsterdam 1997, Nice 2001) en over de Europese 
Unie (Verdrag van Lissabon 2007/09).

In 2002 werd de euro als "wettig betaalmiddel“ en 
eenheidsmunt van de Europese Unie ingevoerd 
nadat in 1979 de virtuele kunstvaluta ECU als 
voorloper was geïntroduceerd. Op deze manier 
werden en worden de Europese burgers, door 
domheid en/of corruptie van de nationale 
regeringen, ongevraagd bij deze samenzwering 
betrokken, waarbij stap voor stap de burgers van hun
vrijheden en welstand worden beroofd.

Het vernietigingsproces gaat steeds verder. De 
verovering van Europa stopt ook niet bij de 
oostgrens, want in de plannen van de elite gaat het 
helemaal niet over Europa, maar over de hele wereld.



Steeds meer wordt duidelijk dat het hier om een 
socialistisch/communistisch complot handelt. Het 
programma van de Council on Foreign Relations, de 
trilaterale commissie en de Bilderbergers, om maar 
een paar van de "geheime" organisatiies van de 
trans- en supranationale kliek van superrijken te 
noemen, is (bijna) identiek met het marxistisch-
leninistische programma ter vernietiging van 
nationale staten, waarvan de test- en oefenfase de 
Sovjet-Unie was. 

De Europese Unie ("Verenigde Staten van Europa“) 
wordt een tweede USSR (Unie van Socialistische 
Sovjet-republieken), namelijk een EUSSR (Europese 
Unie van Socialistische Sovjet-republieken), dus een 
fascistische, totalitaire raad-republiek ("Sovjet": 
Russisch voor "raad"; "fascisme": dictatuur van het 
kapitaal).
De Europese Unie, zoals die in Maastricht vorm had 
gekregen, zou leiden tot een supranationale, 
bureaucratische staat, en als we er even over 
nadenken dan is het dat al lange tijd. De 
fundamenten waarop de Unie rust, namelijk de 
lidstaten, moeten als zodanig worden vernietigd. De 
identiteit van de onderliggende volkeren wordt ook 
vernietigd (en versneld vernietigd door de massa-
migratie). Alles wat ook maar naar onafhankelijkheid
ruikt moet uit de weg worden geruimd. De EU zal 
alle Europese lidstaten in een kunstmatige vorm 
dwingen, eentje die juist in de Sovjet Unie, 
Joegoslavië en Tsjechoslowakije is mislukt. Vergeet 
niet dat in de internationale politiek maar weinig 
toevallig gebeurt, Als er wat gebeurt dan kun je er 
meestal vanuit gaan dat het op die manier gepland 
was.

We zullen steeds meer geconfronteerd worden met 
armoede, honger, ziekte, lijden en ellende, net als 
met het verdwijnen van vrijheid en het herinvoeren 
van dwangarbeid en slavernij. De voortekenen zijn al
enkele decades zichtbaar, en ondanks de fraaie 
woorden van politici gaan de burgers er steeds meer 
op achteruit. De machthebbers van de EU noemen 
wij de nieuwe nazi's.

In de voetsporen van het Derde Rijk

De Europese Unie is een voortzetting van het Derde 
Rijk, maar dan met andere middelen. De nazi's zijn 
na het eind van de Tweede Wereldoorlog niet 
verdwenen, maar zij hebben zich aangepast en hun 
ideologie in een andere verpakking gestopt, een 
andere naam gebruikt maar met dezelfde inhoud. De 
èchte fascisten bevinden zich op de hoogste plaatsen 
in de politiek, de economie, de industrie en de 
financiële wereld. De Amerikanen waren tùk op de 
nazi's en verwelkomden ze na afloopt van de Tweede 
Wereldoorlog massaal (bijv. Wernher von Braun). 
Ook nà de oorlog financierden de Amerikanen 
voormalige SS-officieren voor bepaalde operaties.
 

Het is ook duidelijk te herkennen, na al die jaren 
Europese Unie. Er is een vrij verkeer van goederen 
en diensten, binnengrenzen zijn grotendeels 
verdwenen, vrij personenverkeer waarbij de 
goedkope arbeidskrachten door de hele Unie heen 
geschoven kunnen worden, waarbij de sociale 
voorzieningen in hetzelfde tempo afgebroken 
worden. Dat betekent dat de Europese Unie er 
uitsluitend is voor het welzijn van de banken en de 
grote concerns..... beslist niet voor de burgers. Het 
fascisme wordt vandaag de dag aan de EU-slaven als 
vooruitgang verkocht.

De drijvende kracht achter de nazi-ideologie van een 
groot Europees Rijk was oorspronkelijk het kartel 
van grote Duitse concerns en grootindustriëlen, die 
een uitbreiding van de markten voor hun producten 
wilden en nauw samenwerkten met de nazi's. Op het 
Europees continent hebben zij deze expansiedrift aan
het volk verkocht onder de slogan "ein Volk, ein 
Reich, ein Führer". 
Daarmee werd niet alleen het Duitse volk bedoeld, 
maar alle Europese volkeren, die vervolgens door de 
Wehrmacht veroverd moesten worden en tot een 
eenheid moesten worden samengesmeed. Wat is de 
Europese Unie anders dan ditzelfde idee, maar dan 
met andere middelen? In plaats van landen militair 
op te slokken gebeurt het nu met een modern, uiterst
effeciënte economisch oorlogswapen: de 
"Gemeenschappelijke Markt".

In plaats van één Leider is er nu één Leiding, 
namelijk de Europese Commissie, plus de president 
van de Europese Commissie, en een president van de
Europese Raad, beide gremiums die niemand kan 
kiezen. Het Europees Parlement heeft niets in te 
brengen, de parlementsleden zijn in feite gewoon 
zetelvulling, maar de zetels kosten wel zo'n miljoen 
euro per jaar, per stuk.
De Europese Unie is dus een dictatuur, die alleen een
dun laagje chroom heeft die men democratie noemt. 
maar eronder vinden we het schroot:  de werkelijke 
machthebbers als de City of London, Wall Street - de 
Rothschilds en de Rockefellers. De werkelijke, 
onzichtbare elite. 

De Eurpese Unie is een klassieke banken- en 
concernsdictatuur geworden, waarbij de hele politiek
ten dienste staat van de opdrachtgevers. Aan de 
burgers wordt het natuurlijk anders verkocht. Als je 
de documenten van de EU er op na slaat dan staat er 
"de binnenlandse markt vergemakkelijkt de koop en 
verkoop van producten in de 28 lidstaten met een 
gezamenlijke bevolking van meer dan 500 miljoen 
inwoners. Zij biedt de consumenten een voldoende 
aanbod van waren en maakt het voor hen mogelijk 
bij de aanschaf de beste en gunstigste producten te 
kopen". 
De EU ziet burgers niet als burgers met bijbehorende
rechten, maar slechts als recht- en bezitloze 
slavenarbeiders, als verbruikers van goederen en 
diensten afkomstig van de (grotere) concerns. 



Daarom moet er ook tot op het laagste niveau 
gewerkt worden aan uniformiteit, zodat het voor 
concerns goedkoper wordt producten te maken, die 
in een grenzenloze Unie verkocht kunnen worden. 

Een verdere uitbreiding van dit nazi-project is het 
TTIP-verdrag, het "Transatlantic Trade and 
Investment Partnership" of ook wel het 
Transatlantisch Vrijhandelsverdrag genoemd, dat 
uiteindelijk tot doel heeft een wereldmarkt zonder 
grenzen en hindernissen tot stand te brengen.
De burgers wordt natuurlijk verteld dat dat TTIP-
verdrag met de VS alleen maar voordelen heeft, maar
er wordt niet bij gezegd dat de levensstandaard van 
de burgers er op achteruit gaat. Voordelen heeft het 
zeker, voor de grote concerns.....

Heozo, democratie?

Want dat zien we nu, na meer dan 20 jaar EU: een 
geleidelijke terugval van welvaart en burgerrechten. 
Afbraak van sociale voorzieningen, afbraak van 
arbeidsvoorwaarden en geen vaste arbeidscontracten
meer, een voortdurende sloop van grondwettelijke 
rechten, in feite afbraak van alles (o.a. 
gezondheidszorg, onderwijs). De wetten en regels 
worden in Brussel door de niet-gekozen 
zwakzinnigen gemaakt (inderdaad: zwakzinnig, want
als je te intelligent bent, ben je niet bruikbaar voor de
elite) waarbij de parlementen van de EU-lidstaten 
het alleen nog maar hoeven te vertalen naar het 
landelijke recht. 

De zogenaamde "volksvertegenwoordigers" hoeven 
slechts de bevelen op te volgen van de fascisten in 
Brussel - weet u ook meteen waarom ze in Den Haag 
zo snel de portemonnee trekken als Brussel daar om 
vraagt: een plek in de niet-gekozen kring van 
machthebbers in Brussel is namelijk voor hen het 
hoogst haalbare - en wat maakt het uit dat je je eigen 
volk daarvoor verkoopt....

De stelling dat de Europese Unie méér democratie 
heeft voortgebracht, is een leugen, propaganda. 
Precies het tegendeel is namelijk het geval: nog nooit 
hebben burgers binnen de EU zó weinig 
medezeggenschap gehad als nu.

Is er ooit iemand gevraagd of men instemt met het 
opgeven van (in eerste instantie een deel van) de 
soevereiniteit van het land waarin men woont? Is er 
ooit gevraagd of men ermee instemt dat men door 
niet-gekozen dictators in Brussel geregeerd wil 
worden? Of dat men de eigen munt wilde inleveren 
voor een gemeenschappelijke munt, die vanuit een 
centrale bank in Frankfurt aangestuurd wordt zodat 
de lidstaten niets meer te vertellen hebben over hun 
eigen financiën? Nee, dat werd allemaal over onze 
hoofden heen besloten. Niet alleen kunnen we de 
Leiding in Brussel niet kiezen (of wegsturen), ook de 
leiding van de Europese Centrale Bank kunnen we 
niet benoemen - een leiding die geen enkele 

verantwoording over haar daden hoeft af te leggen en
onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden 
gesteld voor haar daden.
Vervolgens heb je ook nog een trojka, de Europese 
Commissie, de ECB en het IMF, die buiten ons om 
beslissen hoeveel of hoe weinig welvaart een land 
mag hebben.

Je hoeft alleen maar te kijken naar de mensen in 
Cyprus, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland
of Frankrijk om te zien hoeveel welvaart zij hebben 
in vergelijking tot vroeger. Kijk eens naar de hoogte 
van de werkloosheid of het vooruitzicht geen enkel 
perspectief te hebben, hoe mensen vanwege de 
uitzichtloosheid naar andere landen vertrekken om 
daar hun geluk te zoeken, of zelfs tot wanhoop 
gedreven kiezen voor zelfmoord. 
De beweringen van politici dat wij het in het westen 
"zo goed hebben" getuigt van het zichzelf en anderen 
voor de gek houden. Mensen zullen ongetwijfeld nog 
hun boodschappen kunnen doen, of het met minder 
moeten doen, maar feit is dat de levensstandaard van
veel mensen is verlaagd en de besteedbare inkomens 
alleen maar kleiner zijn geworden.

Vóór 1990 kon een doorsneegezin rondkomen met 
het salaris van één ouder, en zelfs een huis en auto 
kopen plus op vakantie gaan. Vandaag de dag is dat 
onmogelijk, niet alleen omdat jongeren veeleisender 
zijn (twee auto's, groot huis, vaak op vakantie) maar 
ook vanwege het verlies aan inkomen en het fors 
verhogen van de vaste lasten. Ook komt het veel voor
- vooral in het "welvarende" Duitsland - dat mensen 
er minimaal twee (parttime) baantjes op na moeten 
houden om het hoofd boven water te kunnen 
houden.

Feit is dat de armoede enorm gestegen is, de 
voedselbanken hebben het nog nooit zó druk gehad, 
terwijl de rijken almaar rijker worden. Of het nu 
Europa betreft  of de Verenigde Staten, de 
middenstand krijgt het steeds slechter, het aantal 
uitkeringsgerechtigden neemt toe terwijl de rijke 1% 
de rijkdom fors ziet toenemen.

Van de zogenaamde globalisering en de vrijhandel 
hebben alleen de banken en de multinationals 
geprofiteerd - beslist niet de zzp'ers, het midden- en 
kleinbedrijf en de consumenten. Alleen de grote 
concerns kunnen hun holdings parkeren in 
belastingparadijzen en de productie overhevelen 
naar lagelonenlanden waardoor hun winsten fors 
stijgen. Zij betalen weinig of geen belastingen, maar 
worden wel door de overheid vóórgetrokken - en 
ondanks de mooie woorden van politici om daar een 
eind aan te maken gebeurt er niets. Daarnaast mogen
ze continue groter en sterker worden tot ze zo'n 
monster geworden zijn dat ze groter dan menig 
staatje geworden zijn. Het resultaat is dan "too big to
fail", waarmee ze banken en grote concerns 
overheden kunnen afpersen. 



Wat is dat eigenlijk voor een vrije economie waar 
belastingbetalers voor de verliezen opdraaien maar 
de winsten bij de aandeelhouders terechtkomen? 
Waar de verliezen gesocialiseerd en de winsten 
geprivatiseerd worden? Het is je reinste 
corporatisme, of zoals Mussolini het omschreef: 
fascisme!

Manipuleren als businessmodel

Fascisme is de totale macht van de banken en grote 
concerns, die het staatsappaaraat voor hun doelen 
misbruiken. Het heeft in zijn nieuwe vorm sinds 1945
niets meer van doen met marcheren, de arm geheven
uitstrekken en rondlopen in bruine of zwarte 
uniformen. Dat waren slechts uiterlijkheden om 
mensen gelijk te schakelen. Het heeft ook niets van 
doen met nationalisme en socialisme. 

Vandaag de dag gebeurt het anders. Het heeft te 
maken met een mensen-verachtende ideologie, met 
controle, manipulatie van meningen, het scheppen 
van vijandsbeelden, agressie en oorlog. De nazi's van 
vandaag de dag zijn meesters in het misleiden. Ze 
zeggen van zichzelf dat zij "antifascisten" zijn, 
"democraten", "vredesengelen", verdedigers van 
mensenrechten, door anderen "gutmenschen" 
genoemd, maar in wezen zijn ze niet anders dan 
dezelfde nazi's en oorlogsmisdadigers als vroeger. 

De oorlogen die zij voeren worden aan het publiek 
verkocht als "vredesmissies", "strijd tegen de 
terreur", die zijzelf geschapen hebben. Jammer 
genoeg zijn de meeste mensen naïef en tuinen ze er 
gemakkelijk in. Die mensen vinden het goed dat er 
"interventies" plaatsvinden in vreemde landen, 
vinden het prima dat burgers worden 
platgebombardeerd, vinden het noodzakelijk dat hun
burgerrechten worden ingeperkt, dat zij worden 
bespied door camera's, omdat dat gebeurt voor hun 
"veiligheid" en hun "bescherming". 

Wat mensen heden ten dage nog zelf kunnen 
beslissen?  Niet veel, behalve misschien wat je 
vandaag voor eten op tafel zet, hoewel de grote 
superkruideniers de argeloze burgers daarin óók 
weten te sturen. 

Indringende, vaak irritante reclame en 
hersenspoeling doen de rest.
De mensheid is verworden tot een gemakkelijk te 
manipuleren, gelijkvormige massa, die alles maar 
prima vindt. Critici worden als buitenstaanders 
behandeld, als "aanhangers van 
samenzweringstheoriën", "nazi's" en zelfs 
"terroristen" genoemd. 

Er wordt ook niet geschroomd alles op zijn kop te 
zetten, de feiten te verdraaien. Neem de situatie in 
Oekraïne. De VS en de EU zorgen er voor dat er een 
door hen betaalde en georkestreerde, gewelddadige 
coup plaatsvindt waardoor een fascistisch regime er 
aan de macht komt. Westerse politici en mainstream 
media noemen de nazi-gelieerde groepering "Rechtse
Sektor" "vredelievende activisten" die een 
democratische verandering willen doorzetten in 
Oekraïne. Wie zich tegen deze fascisten verzetten 
worden neergezet als slechte "separatisten" en "pro-
Russische milities", of zelfs als "terroristen", die met 
(ook westerse) soldaten en tanks in het kader van 
"anti-terreur-operaties" bestreden en gedood moeten
worden. Terwijl de NAVO sinds het herenigen van de
twee Duitslanden een expansieve politiek voert 
richting het oosten en steeds meer landen door de 
EU zijn opgeslokt, wordt Rusland verweten dat het 
andere landen op agressieve wijze wil binnenvallen.

Ook constateren wij dat de geschiedenis over de 
Tweede Wereldoorlog beetje bij beetje wordt 
herschreven. De overval op de Sovjet Unie door 
Hitlers Wehrmacht blijkt geen aanvalsoorlog te zijn 
geweest, maar een bevrijding van de oostelijke 
landen, en special Oekraïne. Dat er 27 miljoen 
Sovjetburgers door deze oorlog zijn gedood is een 
detail dat het noemen kennelijk niet waard is. Het 
door de Russen herdenken van hun overwinning op 
nazi-Duitsland wordt als provocatief weggezet. 
President Poetin wordt geportretteerd als de nieuwe 
Hitler.
Zelfs de Britse prins Charles heeft dat in 2015 bij een 
bezoek aan Canada gezegd. Een pot-verwijt-de-ketel 
verhaal, want het Britse koningshuis onderhield 
nauwe banden met Hitler en in Charles' familie 
zitten nazi-sympathisanten. Koning Edward VIII was
een openlijk bewonderaar van Adolf Hitler en had 
hem in 1937 zelfs bezocht (de man op de foto die de 
nazi-groet uitbrengt):



Het fascisme als ideaal

De droom van Hitler was om samen met Edward 
VIII als bondgenoot het Britse Imperium te 
verenigen met het Derde Rijk, waardoor een 
fascistisch wereldrijk zou ontstaan.  Hoe nauw die 
samenwerking tussen beiden was blijkt uit het feit 
dat Edward Berlijn informeerde over de 
buitenlandpolitiek van Londen. Hij gaf de informatie
door dat de Britse regering bij een hermilitarisering 
van Rheinland niets zou ondernemen. Met deze 
wetenschap liet Hitler op 27 februari 1936 de 
gedemilitariseerde zone in het Rheinland opnieuw 
bezetten, om de soevereiniteit van het Rijk over de 
westgrens van Duitsland te herstellen. De bezetting 
vond plaats zonder noemenswaardige reactie van de 
kant van het V.K., en het was een verdere stap in 
Hitlers programma om Duitsland als grootmacht uit 
te bouwen.

De samenwerking tussen het Britse koningshuis en 
het nazi-regime was tot 1937 innig. De 
naamsverandering in 1917 naar "Windsor", de naam 
van een kasteel, was slechts camouflage en 
misleiding, want de werkelijke naam was Haus 
Sachsen-Coburg-Gotha, de naam die de familie in 
het Verenigd Koninkrijk sinds 1840 droeg. Duits was 
de moedertaal van koning Edward VIII. 
In dit kader is het wel leuk te vertellen dat ook de 
naam Mountbatten een anglicisme was van de naam 
Battenberg. 
Toen Edward nog de rang van generaal-majoor had, 
ging hij naar Frankrijk en werkte er in het geniep 
samen met het nazi-regime. 

In februari 1940 had hij de geallieerde plannen voor 
het bevrijden van België aan de Duitsers verraden, en
mede hierdoor kon Hitler zijn Blitzkrieg tegen 
Frankrijk doorvoeren.

Het grootkapitaal

Nu, achteraf, weten we hoezeer het grootkapitaal en 
het nazisme met elkaar vervlochten waren en wie de 
nazi's financierde. Niet alleen uit Duitsland kwam 
veel geld, maar ook uit de Verenigde Saten. De 
grootvader van president George W. Bush en de 
vader van president  George H. Bush was met zijn 
bank één van de financiers van de nazi's. Prescott 
Bush huwde zich binnen in de familie Walker en zijn 
schoonvader George Herbert Walker was een rijke 
bankier. Deze zorgde ervoor dat zijn schoonzoon 
Prescott Bush ondergebracht werd bij  Brown 
Brothers Harriman en later de Union Banking 
Corporation. De eigenaar daarvan was W. Averell 
Harriman. Met diens broer, E. Roland Harriman, 
was Bush lid van "Skull and Bones", de duivelse 
doodscultus van Himmlers SS. Vandaag de dag is 
Skull and Bones ook een elite Yale University society,
waar we ondermeer de bekende namen John Kerry 
en George Bush  tegenkomen.

De Harriman Bank was één van de belangrijkste 
contacten voor Duitse ondernemingen, en ook het 
instituut dat diverse financiële belangen in de VS 
vertegenwoordigde van Fritz Thyssen, die tot 1938 
een financiële ondersteuner geweest is van de 
NSDAP. 



In het jaar1942 werden de zakelijke aandelen van 
Bush in de Union Banking Corporation onteigend, 
omdat de New Yorkse bank had gehandeld tegen de 
"Trading with the Enemy Act", dus het handeldrijven
met de vijand, nadat Hitler de Verenigde Staten de 
oorlog had verklaard. 
De Bush-familie is en was ons inziens nazi-
sympathisant, en zij heeft twee presidenten 
voortgebracht. George H. Bush was baas van de CIA, 
vervolgens vice-president, waarna president van de 
VS.  En wie heeft de VS nu in een fascistische 
politiestaat veranderd? Het was zijn zoon  George W.
na de aanslag van 9/11, een volgens alternatieve 
bronnen in scene gezette gebeurtenis (waar trouwens
veel aanwijzingen voor zijn), net zoals Hitler de 
brand van de Rijksdag had georkestreerd.

Met deze "aanval en false flag", waarbij in eerste 
instantie met de vinger naar moslim terroristen als 
zondebok werd gewezen, werd door diverse decreten 
de weg vrijgemaakt voor een maatschappij, ingericht 
volgens de nazi-dictatuur.  George W. riep de "oorlog
tegen terreur" uit en zei tegen andere landen dat zij 
kleur moesten bekennen, "dat zij voor of tegen ons" 
waren. Herkenbare woorden uit het nazi-
woordenboek. 

Hoe moet je de oprichting van Homeland Security 
(ministerie voor binnenlandse veiligheid) anders zien
dan de Amerikaanse versie van de  Gestapo. Net als 
in ons land is het brief- en mailgeheim allang niet 
meer heilig, net als de vrijheid van meningsuiting, 
van pers en van vereniging. Wat de NSA en de 
andere 16 geheime diensten sinds 9/11 uitspoken is 
een regelrechte kopie van de activiteiten van het 
Reichssicherheitshauptamt.

Nog een voorbeeld: waarom heeft de EU zo fanatiek 
overal het roken verboden? We zien u denken: is 
zelfs het niet-roken een verplichte nazi-ideologie? 

Begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw had 
Hitler, als onderdeel van de nationaal-socialistische 
rassenreinheidsleer, verordonneert dat roken in alle 
openbare ruimten verboden moest worden,  want 
roken beschouwde hij als verraad aan de reinheid 
van het lichaam.

In één van de partijkranten stond: 
"Nationalsozialistische Genossen, wisst Ihr dass 
unser Führer gegen das Rauchen ist? Jeder Deutsche
ist verantwortlich für seine Taten und Emissionen 
gegenüber der Volksgemeinschaft und deshalb hat er
nicht das Recht seinen Körper mit Drogen zu 
schädigen”." 

Onverschrokken bestreed de NSDAP dat kwaad. In 
1938 werd het tijdens de dienst roken bij de 
Luftwaffe en de Post verboden, in 1939 volgden 
rookverboden op veel meer werkplekken, in 
kantoren, ziekenhuizen, in alle gebouwen van de 
Partij. Op 20 juli 1940 beval Hitler dat tabak alleen 
met een waarschuwing op de verpakking verkocht 
mocht worden (zoals nu ook het geval is). In 1944 
volgde het rookverbod in trams en bussen.

Hitler was een streng vegetariër, rookte niet en 
dronk geen alcohol meer vanaf zijn 30ste. Hij 
verbood ieddereen in zijn aanwezigheid te roken of 
in een kamer te roken die hij nog zou betreden. Het 
interessante is dat ook andere fascistische dictators, 
als Mussolini en Franco, dezelfde instelling hadden. 
Wat kunnen we nu leren van deze parallellen tussen 
toen en nu? 
Ofwel waren de nazi's oprecht bezorgd over de 
volksgezondheid, of ze gebruikten de anti-rook-
campagne als een stevig controle-instrument over de 
mensen, als excuus om vrijheden in te perken. Wij 
denken tweede, wat tussen haakjes ook geldt voor 
Brussel. Als de volksgezondheid voor politici zó 
belangrijk is, waarom worden kerncentrales dan nog 
toegestaan?  Waarom wordt genetisch 
gemanipuleerd eten toegestaan? Waarom is het 
prima dat mensen worden blootgesteld aan elektro-
magnetische straling?
Het gaat uitsluitend om economisch gewin en macht.
Ten aanzien van dat roken: bedenk dat vanaf 1920 
(volgens Edward Bernays) roken als een teken van 
vrijheid gold - en vrijheid, daar moet een EU niets 
van hebben.
Hetzelfde zien we vandaag de dag. Alle activiteiten 
van de burgers moeten worden gecontroleerd, 
gemanipuleerd en gelijkgetrokken worden. Inperken 
van vrijheden: ook dat is een facet van het fascisme.

De machthebbers willen laten zien wie de baas is. 
Het inperken van beperkingen en het opleggen van 
handelingen gaat steeds verder: niet in de auto met 
een gsm bellen, overal staan radarkastjes en zijn 
camera's opgehangen, de overheid vindt dat we 
gezond moeten eten en minder drinken, hoe we ons 
moeten bewegen, overal regeltjes en voorschriften, 
en we moeten toch vooral "politiek correct" zijn. 



O ja, hebben we ook nog de klimaatmoordenaar CO2 
(niet zoveel in- en uitademen a.u.b.), het terrorisme, 
de vogelgriep, aids, de stijgende zeespiegel.... alleen 
van de zure regen hebben we nooit meer wat 
vernomen. En niet te vergeten: het beperken en 
uiteindelijk uitbannen van contant geld: elektronisch
geld is straks hèt ultieme controlemiddel waaruit 
niemand kan ontsnappen.

En wat ons nog te wachten staat? Misschien ons 
vertellen wat we moeten lezen, denken en zeggen? 
Orwell was behoorlijk voorspellend: Newspeak, 
Doublethink, Big Brother, Thought Police?
Inmiddels allemaal ingevoerd, alleen wordt het 
anders genoemd. En alles wordt natuurlijk ingevoerd
voor ons welzijn en onze bescherming. Dat zeiden de 
nazi's destijds ook al.

Bilderberg

Waarom we eerder in dit artikel de Europese Unie 
het Vierde Rijk hebben genoemd? Kijken we eerst 
naar het verleden wie de EU mogelijk gemaakt 
hebben. Het waren de nazi's. Vervolgens was het de 
Bilderberg-goep die er mee aan de haal ging en 
waarvan de deelnemers besloten hebben tot het 
invoeren van de EU en de euro. De Bilderberg-groep 
is een fascistische organisatie met nazi-wortels, een 
nazi-leiding en een nazi-ideologie. Deze groep is 
namelijk in 1954 opgericht door "onze eigen" prins 
Bernhard, die ook een nazi-verleden met zich 
meedroeg. Dat oprichten gebeurde in een 
Bilderberghotel, vandaar de naam van de groep.

Nog even over dat nazi-verleden van prins Bernhard 
van vóór de Tweede Wereldoorlog. Hij werd geboren 
als Bernhard Leopold zur Lippe- Biesterfeld. Een 
Duits staatsbürger van het Derde Rijk, o.a. lid van de 
Hitler Jugend, de Sturm Abteilung (SA) van de 
nazi's, en ook het nationaal-socialistische 

Kraftfahrer-Korps (NSKK) èn de NSDAP. Hij was 
trouwens niet alleen lid van nazi-organisaties, hij 
heeft ook bij I.G. Farben gewerkt, voor het concern 
waavan de dochteronderneming het gas Zyklon B, 
bestemd voor de concentratiekampen, produceerde.

De langjarige voorzitter van de Bilderbergers, 
Étienne Davignon, heeft trots de macht en de invloed
van deze groep geroemd, net alsof de Europese Unie 
en de euro een kind van de groep waren. 
Documenten, die de BBC heeft weten op te duiken, 
bewijzen dat er over een de EEG/EU en de euro al 
sinds 1944 is gediscussieerd (en uiteindelijk is 
ingevoerd). In al die jaren zijn de voorbereidingen 
getroffen om dat streven ook te verwezenlijken. De 
deelnemers aan de jaarlijke Bilderberg-conferenties, 
bestaande uit top-representaten uit de industrie, de 
financiële wereld, de media en de politiek, hebben 
dat stapsgewijs moeten invoeren. Er is zelfs een 
document dat laat zien dat het concept van een 
Europese Unie al vóór het eind van de Tweede 
Wereldoorlog is voorgesteld, toen de nazi's in de 
gaten kregen dat de oorlog verloren was. 

Volgens een bericht van de Amerikaanse militaire 
inlichtingendienst (EW-Pa 128), beter bekend als 
"The Red House Report" kwamen top-nazi's bijeen in
het Maison Rouge Hotel in Straatsburg op 10 
augustus 1944 met de wetenschap dat de oorlog in 
een totale militaire nederlaag zou gaan eindigen, en 
waarbij zij plannen maakten hoe het met het Vierde 
Rijk verder zou moeten gaan - een pan-europese 
economische gemeenschap die op één 
gemeenschappelijke markt gebaseerd is. 
Deelnemende topindustriëlen kregen van de nazi-
leiding het groene licht om zoveel mogelijk know-
how en ook kapitaal in het naburige buitenland te 
redden, zodat het niet in de handen van de bezetters 
zou komen, maar ook om een doorstart te kunnen 
maken. Dit keer met weglating van zichtbare 
attributen, maar met hetzelfde doel en ideologie.

Buitengewone onthullingen: Het 1944 Red House Report, met daarin "plannen van Duitse industriëlen om 
deel te nemen aan ondergrondse activiteiten"



En uiteindelijk is het ook zo gegaan. Die fascistische 
concerndictatuur heeft nu onbeperkte macht en die 
wordt steeds groter. Het ene land na het andere 
wordt de Europese Unie binnengesleept, krijgt een 
dwangbuis aangetrokken en wordt vanuit Brussel 
geregeerd. De schijn wordt nog wel gewekt dat de 
lidstaten soeverein zijn, maar in feite is dat niet meer
zo. De regeringen en parlementen mogen als 
toeschouwers hun toespraken houden, maar ze 
moeten doe wat de regisseur hen opdraagt. 
De NAVO is inmiddels in de voetsporen van de 
Duitse Wehrmacht getreden, een organisatie die ook 
het ene na het andere land inlijft. De NAVO heeft 
met verdediging niets meer van doen, het is nu een 
instrument geworden om aanvallen uit te oefenen en 
oorlogen te voeren. Als een land zich niet schikt aan 
de geuite bedreigingen en chantage van de zijde van 
de NAVO dan worden bommen neergegooid, wat dan
weer verkocht wordt als dat het ter bescherming van 
de burgerbevolking is en het brengen van de 
democratie. 

De Oekraïne is nu aan de beurt en het laat 
duidelijker dan in andere gevallen zien hoe de 
leugens, de misleiding, de agressie en de expansie 
van de fascisten eruit zien. Het fascistische nazi-
regime in Kiev wordt volledig gesteund, waarbij de 
massamoorden die in Oekraïne  door de neonazi's 
plaatsvinden worden verzwegen, net als wat er zich 
werkelijkheid in het land afspeelt volledig verdraaid 

door de mainstream media naar buiten wordt 
gebracht. Natuurlijk is Rusland de grote boosdoener,
terwijl de westelijke sponsors de echte nazi's zijn.

De Europese Unie is dus het Vierde Rijk - en de 
vraag is waar het op uitdraait. Net als met het Derde 
Rijk dat bijna heel Europa overspoelde, van 
Noorwegen tot Sicilië en van de Atlantische Oceaan 
tot aan de Zwarte Zee - om vervolgens ineen te 
storten en er dood en verderf het gevolg was - zal ook
de Europese Unie hetzelfde lot ondergaan. Eerst 
groot worden om vervolgens in te storten.

De Europese Unie heeft dezelfde drang naar het 
oosten uit te breiden als Adolf Hitler had. De EU en 
de NAVO laten ook dezelfde agressie zien en geven 
dezelfde smoesjes voor militaire interventies als 
Hitler deed. De propaganda over de Russen in de 
mainstream media is precies hetzelfde als toen. De 
Europese Unie lukt het niet eens de oude lidstaten 
uit een diepe crisis te halen, maar Brussel wil wel 
Oekraïne opslokken, een land in staat van 
burgeroorlog, met een nazi-regime, een land met 45 
miljoen inwoners en een oppervlakte met de grootte 
van Duitsland. 

Dezelfde grootheidswaanzin had Hitler ook, en het 
voerde uiteindelijk naar zelfvernietiging. Alleen lijkt 
ditmaal het lot van het westromeinse rijk voorgoed 
bezegeld!



Via vaccins naar een digitale identiteit?
Een machtige alliantie van bedrijven en autoriteiten werkt aan een transnationale digitale 
identiteit voor iedereen. Dat brengt risico's met zich mee. Het gaat zoals zo vaak om twee 
dingen: geld en macht. Het corona-virus is niet het grootste gevaar, maar wat erachter zit.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dit 
artikel gaat niet over complottheorieën. Daar hebben
wij niets mee. Ook hier zijn het gedocumenteerde 
feiten die iedereen op internet kan controleren. Waar
complottheorieën vaak gaan over zaken waarvan 
men beweert dat die in het geheim plaatsvinden, 
hebben we het hier over een plan dat volledig in het 
openbaar uitgevoerd wordt. De gevolgen zijn er niet 
minder ingrijpend door.

"Elke zevende persoon is uitgesloten van 
overheidsuitkeringen omdat ze hun identiteit niet 
kunnen bewijzen", meent Dakota Grüner, hoofd van 
de ID2020-organisatie in New York City. "Er is een 
wildgroei aan virtuele identiteiten op het internet. 
Gebrek aan efficiënte identiteitscontrole kost ons 
jaarlijks honderden miljarden dollars."

ID2020 wil daar verandering in brengen. Een 
alliantie van hightechbedrijven als Microsoft en 
Accenture en de Rockefeller Foundation, van 
hulporganisaties als CARE en de vaccinatiealliantie 
GAVI. De samenwerkingspartners zijn onder meer 
de Amerikaanse regering, de Europese Commissie en
het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR.

ID2020 plant een transnationale digitale identiteit 
naast staatssystemen. Alle informatie over het 
individu moet hier samenkomen: opleidings- en 
vaccinatiecertificaten, financiële status, accounts op 
sociale media, gegevens geproduceerd door de 
smartphone, noem maar op. De gegevens worden 
opgeslagen volgens de blockchain methodiek - een 
digitaal accountboek dat zich op talloze servers over 
de hele wereld bevindt en gegevens in gecodeerde 
vorm opslaat. Manipulatie en verwijdering van die 
gegevens zijn momenteel niet mogelijk.

Dakota Grüner benadrukt dat iedereen zelf toegang 
moet hebben tot de data. Als een bank, verhuurder of
autoriteit details over hem of haar wil weten, mag die
persoon de informatie die mag worden vrijgeven 
alleen vrijgegeven worden via een smartphone-app 
waarbij identificatie plaatsvindt via zijn of haar 
biometrische gegevens: gezicht, iris, vingerafdruk. 
"Self-sovereign identity" is daar de slogan voor.

ID2020 schept het kader voor baanbrekende 
projecten die later zullen worden samengevoegd. Het
Known Traveler Digital Identity (KTDI) -project van 
het World Economic Forum heeft bijvoorbeeld als 
doel reizen zonder papieren mogelijk te maken. 
Deelnemers verstrekken biometrische gegevens en 
persoonlijke informatie, zoals de geschiedenis van 
hun buitenlandse reizen en creditcardgebruik.

"Als de KTDI-reiziger zich identificeert met zijn 
gezicht op de luchthaven of bij het ophalen van een 
huurauto, stroomt de informatie op de achtergrond 
samen", legt Christoph Wolff, hoofd van het project, 
uit. "En hij kan bijna altijd het controlepunt passeren
zonder te worden gecontroleerd."  Begin 2021 start 
een KTDI-pilot: reizen zonder paspoort tussen ons 
land en Canada.

ID2020 biedt ook vluchtelingen en niet-
geregistreerde mensen een digitale identiteit. "In 
Bangladesh heeft slechts een op de vijf kinderen een 
geboorteakte", meldt Dakota Grüner. "Wij en GAVI 
maken digitale vaccinatiecertificaten voor kinderen 
en geven ze zo ook een digitale identiteit." In 
september 2019 kondigde ID2020 een 
samenwerking aan met de regering van Bangladesh 
(samen met de vaccinalliantie Gavi), die grotendeels 
wordt gefinancierd door de Gates Foundation. Als 
onderdeel van deze samenwerking zal "vaccinatie 
worden gebruikt als een kans en een hefboom om 
digitale identiteiten vast te leggen" ("to leverage 
immunization as an opportunity to establish digital 
identity"- om immunisatie te gebruiken als een kans 
om een digitale identiteit te vestigen"). Hier komt de 
ultieme droom van Bill Gates (bevolkingsreductie) 
om de hoek kijken.

ID2020 is een verdere ontwikkeling van het 
vluchtelingenidentificatiesysteem dat Accenture 
ontwikkelde voor de Hoge Commissaris voor 
vluchtelingen van de Verenigde Naties. Hiermee zijn 
inmiddels miljoenen vluchtelingen biometrisch 
geregistreerd en zijn hun gegevens opgeslagen, d.w.z.
met kenmerken als vingerafdrukken en irisscans. 



In de ontwikkelingslanden richt ID2020 zich 
voornamelijk op de biometrische registratie van 
kinderen als onderdeel van vaccinatieprogramma's. 
Dit is nog steeds moeilijk voor pasgeborenen, maar 
voor oudere kinderen werkt het goed met 
vingerafdrukken en irisscans.

In de corona-crisis is miljardair Bill Gates veel 
nadrukkelijker dan in het verleden in het openbaar 
verschenen als vaccinactivist. De teneur: een vaccin 
is de oplossing, het is slechts een kwestie van 
implementatie. Volgens Gates zou de G20 nu "de 
logistiek van een wereldwijd immunisatieproject 
moeten afhandelen". 

Er lijkt weinig belangstelling te zijn voor verdere 
discussies en alternatieven. De tijd dringt (zegt men) 
en de mainstream media zeggen dat u kunt 
vertrouwen op Gates, die het gevaar van een 
pandemie immers vroegtijdig inzag en daarom wist 
wat te doen. Aanvallen op Gates worden in de hoek 
van de "complotgekkies" geplaatst. Einde discussie.

Analoog aan bovenstaande zou de coronavaccinatie 
binnenkort miljarden mensen kunnen helpen een 
transnationale digitale identiteit te verkrijgen. Het 
vaccinatiebewijs moet betrouwbaar zijn, zegt Grüner.
Geen papieren document dat kan worden verloren of 
vervalst. Nee, een digitaal vaccinatiebewijs op 
biometrische basis: de camera bij de 
grensautoriteiten of bij de ingang van het 
voetbalstadion kan aan het gezicht van de betrokken 
persoon zien of die is ingeënt.

De mooi voorgespiegelde wereld van het Nieuwe 
Normaal: we reizen comfortabeler; degenen die 
voorheen werden uitgesloten krijgen toegang tot 
sociale basisvoorzieningen; overheden hebben 
minder papier, minder tijd en minder 
beveiligingspersoneel nodig.

De keerzijde van de medaille is minder 
geruststellend.

Volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van de EU mogen alleen 
persoonsgegevens worden verwerkt die nodig zijn 
voor specifieke doeleinden. De opslag voor algemene 
administratieve doeleinden gepland door ID2020 en 
ondersteund door de Europese Commissie is 
diametraal in tegenspraak met deze verordening.

Volgens die verordening moeten persoonsgegevens 
worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn 
verzameld niet langer van toepassing is of de 
betrokkene zijn toestemming intrekt. Verwijderen 
werkt echter niet op een blockchain omdat alle 
vermeldingen daar op elkaar zijn gebaseerd. Ook is 
volgens de verordening een verantwoordelijke 
instantie aansprakelijk voor de juiste omgang met 
persoonsgegevens. 

Een dergelijk instantie bestaat echter niet in op 
blockchain gebaseerde gegevensverwerking - er is 
alleen het automatische mechanisme dat in gang is 
gezet en dat door geen enkele individuele instantie 
wordt gecontroleerd.

De biometrische gegevens die ontstaan bij het 
opbouwen van digitale identiteiten is de basis voor 
gezichtsherkenningssystemen. Verschillende EU-
landen experimenteren met dergelijke systemen. Er 
is niets bekend over de toestemming van de 
betrokkenen, die voorziet in 
basisgegevensbescherming.

Het concept van ID2020 voorziet erin dat we alleen 
de vragende entiteiten informatie geven die we zelf 
willen vrijgeven. "Onrealistisch", zegt Tom Fisher, 
gegevensbeschermingsactivist bij Privacy 
International in Londen: "Er is een 
machtsongelijkheid in bijna elke identiteitscontrole: 
als mijn werkgever of een douane-ambtenaar een 
document van mij wil, kan ik nauwelijks 'nee' 
zeggen."

De verzamelwoede van gegevens door overheden en 
grote concerns is de eerste stap naar totale bewaking.
Van smartphones tot ISP, CCTV, moderne auto's, 
creditcards en slimme meters. Al deze apparaten en 
hun operators weten in realtime alles van ons leven. 
Er zijn geen geïmplanteerde chips, Bill Gates en 
complottheorieën voor nodig. De eerste stap naar 
een voor de overheid transparant persoon is data-
acquisitie en de meeste burgers merken het niet 
eens, laat staan dat ze deze ontwikkelingen serieus 
nemen.

Om de willekeur van de ondervragende autoriteiten 
bij het omgaan met transnationale digitale identiteit 
te voorkómen, moeten er duidelijke regels zijn over 
wie wat mag vragen. Antwoorden moeten misschien 
zelfs worden geautomatiseerd, zodat respondenten 
niet per ongeluk of onder druk teveel informatie 
vrijgeven. “Een illusie”, zegt Dirk Fox, eigenaar van 
een IT-beveiligingsbedrijf in Karlsruhe. De belangen 
en macht van de regeringen die met dergelijke regels 
moeten instemmen, zijn te verschillend. De meeste 
regeringen hebben honger naar data en vinden 
databeveiliging maar hinderlijk. In feite zal de markt 
waarschijnlijk voor een voldongen feit zorgen. Elke 
democratische besluitvorming, laat staan inspraak 
van de burgers, wordt zorgvuldig gemeden.

Het argument dat meer mensen straks kunnen 
profiteren van overheidsdiensten is in onze ogen 
naïef. Een staat die zich nu niet om zijn burgers 
bekommert, zal dat daarna ook zeker niet méér doen.
Het Westen kan dan wel met de vinger naar China en
zijn bewakingsstaat wijzen en de eigen burgers 
vertellen hoe goed het hier is... maar eigenlijk wil 
men precies hetzelfde hier introduceren.



De initiatiefnemers beloven dat de blockchain met 
onze digitale identiteit veilig is voor hackers. En geen
enkele overheid zal via de achterdeur gegevens 
kunnen extraheren. “De tweede illusie”, zegt Fox: wie
kent de hacktechnologieën van de toekomst? En: 
“Elk IT-systeem kan achterdeurtjes bevatten. We 
hebben ook een duidelijke trend in alle 
geïndustrialiseerde landen dat inlichtingendiensten 
de toegang tot van alles en nog wat organiseren."

Een terugkerend patroon is in deze context 
interessant: transnationale bedrijven zoals Microsoft 
gebruiken gelegaliseerde belastingontwijkings-
systemen die ervoor zorgen dat staten (en dus 
burgers) niet over het inkomen beschikken om 
belangrijke sociale taken democratisch te 
coördineren en deze collectief te financieren in het 
belang van iedereen. 

Tegelijkertijd maken particulieren zoals Bill Gates 
ook gebruik van de mogelijkheden van gelegaliseerde
belastingontwijking via stichtingen, die tegelijkertijd 
zorgen voor een positief imago richting de burger 
(trefwoord: filantropie).

Het resultaat is dat de weldoeners in de inbreuk 
stappen, genereuze donaties verdelen aan 
instellingen en projecten die door hen zijn 
geselecteerd zonder dat de samenleving een 
verstorende invloed heeft, en doen ze alsof ze 
problemen oplossen die de samenleving 
democratisch had kunnen oplossen zonder massale 
belastingontwijking van hun kant. Op deze manier 
beïnvloeden ze de agenda van de gesteunde 
instellingen, profiteren ze van hun beslissingen en 
worden ze in het proces weer een beetje rijker en 
invloedrijker.

In deze stijl worden vluchtelingen ook 
geïdentificeerd en gebruikt als doelgroep, als 
onderdeel van het ID2020-project, omdat ze kunnen 
profiteren van de introductie van digitale 
identiteiten. 

In plaats van bijvoorbeeld de situatie in de landen 
van herkomst te verbeteren door goede 
belastingbetalingen en eerlijke handelsvoorwaarden 

door te voeren, zodat er perspectief ontstaat voor de 
lokale bevolking en vluchten niet het laatste 
redmiddel is uit een precaire situatie, wordt de 
oplossing voor het identiteitsprobleem gefinancierd 
omdat het nieuwe creëert. Er ontstaan markten en 
controlemogelijkheden. "Filantropische" activiteiten 
moeten daarom altijd met de nodige voorzichtigheid 
worden bekeken en gecontroleerd op positieve 
effecten voor hun donoren.

Zoals reeds aangegeven passen het karakter en de 
aanpak van het ID2020-project in het scala van 
verschillende interventies in basisrechten in de loop 
van de coronacrisis. Het vaccineren van alle mensen 
op deze planeet lijkt ook het doel te zijn van federale 
overheden. Ze zet het gebruikelijke gebrek aan 
alternatieven op de voorgrond:
 "Het bereiken van onmiddellijke immuniteit bij de 
bevolking tegen SARS-CoV-2 zonder vaccin is niet 
mogelijk zonder buitensporige eisen aan het 
gezondheidssysteem en het risico van vele 
sterfgevallen. Daarom is de ontwikkeling van vaccins 
van cruciaal belang (...) Een vaccin is de sleutel tot 
een terugkeer naar het normale leven van alledag. 
Zodra een vaccin beschikbaar is, moeten er zo snel 
mogelijk voldoende vaccindoses beschikbaar zijn 
voor de hele bevolking". (Telefoonconferentie tussen 
de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de 
regeringsleiders van de Duitse deelstaten op 15 april 
2020, waarin zij adviseert alle burgers te 
vaccineren).

Wat hier smakelijk wordt opgediend is uiteindelijk 
de stapsgewijze overdracht van al onze persoonlijke 
gegevens in de handen van overheden en 
transnationale bedrijven, met het langetermijndoel 
om de nationale identiteit te vervangen door een 
mondiale, door het bedrijf bestuurde identiteit en de 
controle erover te centraliseren. Onder dergelijke 
omstandigheden zou democratie alleen nog maar op 
papier bestaan. "Als een politicus zich ongemakkelijk
voelt, zijn er op elk moment gênante gegevens te 
vinden waarmee hij onder druk kan worden gezet." 

"De bitterste vijanden van vrijheid zijn de gelukkige 
slaven", zei de Oostenrijkse schrijfster Marie von 
Ebner-Eschenbach. Bijna alleen eenzame strijders 
zijn momenteel betrokken bij de bescherming van 
onze gegevens en onze vrijheid.



Australische journalist geïdentificeerd als 
Oekraïense spion in MH-17 zaak
Een freelance Australisch-Oekraïense verslaggever genaamd Demjin Doroschenko, in 
dienst van de Australische, Britse en Amerikaanse mainstream media om verslag uit te 
brengen vanaf de crashsite van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in juli 2014, is deze week
ontmaskerd als agent van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. Hij rapporteerde aan een 
persoon die hij “mijn SBU-handler” noemt, opereerde voor en na de crash in het Donetsk-
gebied en bespioneerde groepen die vochten tegen het Oekraïense regime in Kiev.

In het verslag van een interview dat Doroschenko in 
maart 2015 aan agenten van de Australische federale 
politie en het Australische ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Kiev gaf, gaf de man toe dat 
hij door de SBU was betaald om zichzelf voor te doen
als freelance journalist voor westerse media in de 
omgeving van Donetsk, voor en na de schietpartij 
met de MH17. 

Hij had, zei hij, de Australische Federale Politie 
(AFP) en de Nederlandse politie ontmoet in juli 
2014, en vervolgens opnieuw in november van dat 
jaar, om hen fysiek bewijs te geven dat hij naar eigen 
zeggen had meegenomen van de crashlocatie, 
evenals van vermeende getuigen de getuigenissen 
waarin een Russische raketeenheid werd 
geïdentificeerd als de oorzaak van het neerschieten 
van het vliegtuig. 
Het bewijs blijkt hem te zijn geleverd door de SBU.

Doroschenko gaf ook aan dat hij had geprobeerd zijn 
informatie aan Nederlandse politie-onderzoekers te 
verkopen totdat de SBU zijn computerbestanden in 
beslag nam en ze rechtstreeks aan de Nederlanders 
overhandigde.

De propaganda van Doroschenko was dagenlang 
wijdverspreid in de internationale media. 
Australische, Britse en Amerikaanse media maakten 
die dag allemaal gebruik van de diensten van 
Demjin. Hij werd geïnterviewd door ABC (AUS), The 
Sun (VK), NBC (VS), Triple M, News Limited, Seven 
News, 6PR, The New Daily, Ten News, 3AW, 
Associated Press, The Mirror. Vervolgens ging 
Demjin exclusief voor Seven News in Australië 
werken om verslag te doen in de nasleep van het 
evenement. 

Australische regeringsfunctionarissen wisten dat 
Doroschenko een Oekraïense agent was omdat hij 
het ze zelf vertelde. Op 4 maart 2015 was 
Doroschenko in een hotel in Kiev voor een interview 
(transcript hier in PDF) met de Australische 
federale politie (AFP) en andere Australische 
agenten die beweerden van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en Handel te zijn. 

In het officiële, geheime transcript zeiden 
Doroschenko en iemand van de politie dat hij in juli 
en opnieuw in november 2014 al interviews met hen 
had gehad. De AFP gaf toe dat die interviews met 
Doroschenko hadden plaatsgevonden in een SBU-
kantoor in Kiev.
 

De media die Doroschenko betaalden om verslag 
uit te brengen over de MH17-crashsite waren 
verder ook kranten van de Murdoch-pers in Sydney 
en in Londen. Doroschenko beweert ook geld te 
hebben ontvangen van de Dutch Safety Board en het 
JIT.
Ook heeft Doroschenko gezegd dat advocatenkantoor
Van der Goen Advocaten hem adviseerde om geen 
forensische items aan het JIT af te staan, maar 
rechtstreeks aan hen.

Van de 298 passagiers en bemanningsleden die aan 
boord van het vliegtuig zijn omgekomen, waren 189 
Nederlanders; 44 personen kwamen uit Maleisië; 27 
waren Australisch; 12 Indonesisch; en 9 Britten.
 
 Doroschenko rapporteerde op 18 juli, de dag na de 
schietpartij, aan de Sydney Morning Herald en 
ontkende categorisch dat de Oekraïense 
regeringstroepen verantwoordelijk waren. 
"Ze hebben geen wapens zoals deze die een 
vliegtuig op tienduizend meter hadden kunnen 
neerhalen. Echt niet. Het moest dus van de andere 
kant komen en alleen een zeer modern 
wapensysteem had dat kunnen doen. 



Ik kan alleen maar denken dat het opzettelijk zou 
zijn geweest, omdat luchtverdedigingssystemen een 
IFF-herkenningssysteem hebben, zodat je kunt zien 
of het een militair vliegtuig of een burgervliegtuig is 
dat je gaat neerschieten. Het kan alleen van over de 
grens komen. Het is naar mijn mening een daad van 
absolute barbarij en terrorisme."

Opmerkelijk is dat de Australische journalist op de 
hoogte is van IFF-herkenningssystemen 
(Identification Friend and Foe), maar zich niet 
bewust lijkt van het feit dat Oekraïne wel zeker 
moderne luchtverdedigingssystemen ter beschikking 
heeft. Daarnaast beweert hij zeker te weten dat 
Rusland opzettelijk het civiele vliegtuig vanaf 
Russisch grondgebied heeft neergeschoten, op een 
moment dat experts over de hele wereld net 
begonnen te analyseren wat er had kunnen gebeuren.

De persberichten van die tijd identificeerden 
Doroschenko als ofwel een "fotojournalist", 
"videojournalist" of een krantenverslaggever. 
Volgens de Australian Broadcasting Corporation 
(ABC) was hij in 1971 in Oekraïne geboren, naar 
Australië gemigreerd en had hij het Australische 
staatsburgerschap aangenomen. Er is geen melding 
van enige publicatie door Doroschenko in Australië 
voordat MH17 werd neergeschoten op 17 juli 2014. 

Hij was naar verluidt begin 2014 teruggekeerd van 
Australië naar Oekraïne, toen de door de VS geleide 
protestbeweging tegen de Janoekovitsj-regering in 
Maidan op het plein in Kiev begon wereldwijde 
aandacht van de pers aan te trekken.

Doroschenko vertelde ABC op 1 februari 2014, dat hij
zelf “geraakt was met rubberen kogels en 
verdovingsgranaten in zijn richting werden 
geslingerd" toen hij de demonstraties een maand 
eerder filmde en fotografeerde. "Mensen die 
onbeschermd waren, waren de belangrijkste 
doelwitten", zei hij tegen ABC. “Ik stond naast een 
kerel die met een rubberen kogel door het hoofd 
werd geschoten en hij viel als een boom... De 
benarde situatie van Oekraïne is in het Westen vaak 
genegeerd en we moeten echt opstaan en het Westen 
vertellen dat dit is wat er gebeurt in ons [sic] land, en
dit is wat de regering doet met vreedzame 
demonstranten.” 

ABC deed destijds - of sindsdien - geen poging om te 
verifiëren wat Doroschenko rapporteerde vanuit 
Kiev. De staatspropaganda-eenheid publiceerde 
foto's die Doroschenko beweerde dat hij had 
genomen. De mogelijkheid dat hun bron een 
Oekraïense desinformatie-agent was, kwam niet bij 
de Australiërs op. 

Economedian nieuws
 Tussentijds verslag van de wijzigingen per 1 januari a.s.

Zoals we eerder hebben meegedeeld zal de nieuwe economie-redactie de financieel-economische content 
plaatsen op onze site WallStreetShuffle.com, die momenteel opgetuigd wordt. Dat verloopt voorspoedig.

Die site moet een plek worden voor vooral beleggers en geïnteresseerden in (mainstream media) nieuws – de 
plek waar zij waardevolle informatie kunnen raadplegen zonder zelf daarnaar op zoek te moeten gaan. 
Uiteraard krijgt u als abonnee dan volledig toegang tot die afgeschermde informatiebron.

Omdat wij een klein team zijn kost dat nogal wat inspanning – vandaar dat per 1 oktober jl. de nieuwsbrieven
iets summierder zijn dan u van ons gewend bent. Dat denken wij snel te kunnen compenseren met de 
nieuwe, uitgebreidere dienstverlening.

Wij zijn er van overtuigd u straks nog meer van dienst te kunnen zijn. Heeft u suggesties of vragen dan kunt u
ons natuurlijk mailen (het liefst met het bekende formulier op onze site).

Voor de goede orde: per 1 januari a.s. wordt ook onze site Economedian.com weer opengesteld voor nieuws. 

Redactie



Waterstof – de eeuwige illusie (I) 
De Duitse regering heeft haar nationale waterstofstrategie aangenomen, met plannen om 
de productiecapaciteit op te voeren tot 5 GW in 2030 en 10 GW in 2040. Om dit te bereiken 
zal € 9 miljard worden geïnvesteerd in nieuwe bedrijven en onderzoek. De Europese 
Commissie volgt Merkel's strategie onvoorwaardelijk – en ook ons land is van plan vele 
miljarden uit te geven voor een plan dat tot mislukking gedoemd is.

Op 10 juni 2020 kondigde Duitsland haar 
“waterstofstrategie” aan. Uit de plannen blijkt dat 
Duitsland hoge prioriteit geeft aan de inzet van 
waterstof om transitie naar een duurzame 
energievoorziening mogelijk te maken en 
klimaatdoelen te halen. 
Als onderdeel van een overheidsstimuleringsplan 
komt maar liefst € 9 miljard beschikbaar. Het meest 
rampzalige van dit nieuws is dat Nederland met hen 
wil samenwerken om met energie van de 
windmolens op de Noordzee waterstof te 
produceren.

Vreemd genoeg volgde de Europese Commissie een 
maand na de presentatie van "Die Nationale 
Wasserstoffstrategie" met het plan die strategie van 
Duitsland te kopiëren. Zoals u weet heeft op dit 
moment in Brussel de Duitse natie het in de EU voor 
het zeggen, en het lijkt erop dat die ongekozen 
technobureaucraten in Brussel de gekke Europese 
energietransitie willen voltooien met de agenda van 
Merkel's “EnergieWende”. 

Zou deze ongelooflijke waterstofstrategie geen ander 
doel kunnen hebben dan het redden van de 
EnergieWende?

Er wordt een Europees herstelplan aangekondigd dat
vele honderden miljarden euro's gaat opslurpen. Alle
subsidiejagers wrijven zich in hun handen voor deze 
jackpot en concurreren in vindingrijkheid om voor 
hun eigen voordeel dit "gratis" geld te 
monopoliseren, en hopen dat toekomstige generaties
hen dankbaar zullen zijn. Die volgende generaties 
zullen zich echter blauw moeten betalen voor wéér 
een mislukt plan van de Europese Commissie.

Het is betreurenswaardig dat de Europese 
Commissie de ervaringen van haar eigen ambtenaren
negeert, evenals gedurende 50 jaar hiervoor verricht 
Europees onderzoek, om een pad in te slaan dat al 
bekend staat als een doodlopende weg.

De mainstream media, die altijd dol zijn op 
ecologische sciencefiction, gaven een gunstige en 
soms zelfs enthousiaste reactie op de resolutie van 
het Europees nepparlement om opnieuw een domme
"waterstofstrategie" te lanceren, dit tot grote ergernis
van enkele experts van de Europese Commissie die 
dit anoniem in de openbaarheid brachten.

Hoewel de investeringen in elektriciteit uit 
intermitterende hernieuwbare bronnen in de 
Europese Unie (EU) geen gelijke tred houden, zetten 
de lidstaten hun halsstarrige haast voort met een 
doodgeboren oplossing. 

Ter herinnering: wanneer de Europese Unie en haar 
lidstaten het hebben over hernieuwbare 
energiebronnen, denken ze aan "wind" en 
"fotovoltaïsche zonne-energie", terwijl de rest door 
de investeringen wordt aangetoond als marginaal en 
zonder milieubelangen. Voor hen is het vlaggenschip 
van hernieuwbare, permanente, beheersbare, zuinige
en schone energie, dat wil zeggen waterkracht, dus 
een taboe-onderwerp. 

Omdat de productie van wind- en zonne-energie van 
nature intermitterend is, moet bij onvoldoende vraag
het teveel worden afgevoerd door te betalen. De 
oplossing zou zijn om deze energie op te kunnen 
slaan, maar de utopische beloftes van politici en 
bepaalde fabrikanten op het gebied van batterijen 
zijn en zullen om intrinsieke redenen die verband 
houden met elektrochemie niet worden nagekomen.

Er is nog maar één oplossing: door elektrolyse van 
water deze overtollige elektriciteit die niemand wil 
omzetten in waterstof en deze vervolgens als 
brandstof gebruiken of deze weer omzetten in 
elektriciteit in brandstofcellen. 
 Dit is de droom: schone elektriciteit die schone 
energie produceert wat alleen water produceert 
wanneer het wordt verwerkt en die diversificatie met 
het elektrische voertuig mogelijk maakt voor het 
geval deze andere illusie ook niet lang duurt! 

Het dagdromen over de toekomst van waterstof als 
brandstof dateert binnen Brussel al van 1972, blijkt 
uit rapporten van de Europese Commissie, 
inderdaad: vóór de eerste oliecrisis. En in 2003 
zagen we de zoveelste comeback met dit keer als 
“voorstanders” de Prodi-Bush tandem. Helaas, 
sindsdien heeft er geen verandering plaatsgevonden, 
en dat zal ook nooit gebeuren, Politici geven niets om
chemie, voor hen geldt één ding: willen is macht.

Dus wat is er nieuw aan waterstof? Politieke 
propaganda, dromen en niets anders.



Hier zijn de wetenschappelijke feiten. 

Waterstof is een chemische stof die uit aardgas wordt
geproduceerd in een algemeen, wereldwijd proces 
dat "stoomkraken" wordt genoemd. Dit molecuul 
wordt veel gebruikt door de petrochemische 
industrie en alle chemie die daaruit voortkomt, 
voornamelijk voor de productie van meststoffen. Met
de groeiende wereldwijde demografie zal de vraag 
naar waterstof voor de productie van 
landbouwmeststoffen gelijke tred houden met de 
voedselbehoeften. 

Dit toch al zeer gewilde basismolecuul zal dat steeds 
meer worden. Dankzij deze echte verrassing in de 
geopolitiek van energie die aardgas is, wordt de 
wereldmarkt steeds competitiever en vloeiender, wat 
zal resulteren in een verlaging van de prijs op de 
internationale markten.

De productie ervan uit hernieuwbare energiebronnen
is echter veel duurder en gecompliceerder. Volgens 
de Europese Commissie "bedragen de kosten voor 
waterstof van fossiele oorsprong vandaag ongeveer 
1,5 € / kg in de EU, [...] van 2,5 tot 5,5 € / kg voor 
"groene"  waterstof. Ondanks decennia-lange 
beloften van lagere kosten voor hernieuwbare 
energie, terwijl de realiteit van uw 
elektriciteitsrekening het tegenovergestelde zegt, zal 
"groene" waterstof altijd duurder blijven dan 
aardgas.

Aangezien een product in een open markt maar één 
prijs kan hebben, zal “hernieuwbare” waterstof 
gesubsidieerd moeten worden zolang er aardgas 
beschikbaar is, dat wil zeggen voor minimaal een 
eeuw. Natuurlijk zullen sommige industrieën 
profiteren van de meevaller van de waterstofstrategie
- zie hier de manipulatie van de markt door de 
politiek - zoals andere deden in de dagen van 
biobrandstoffen; zij zullen profiteren van 
gegarandeerde prijzen en een groen imago, uiteraard
over de rug van belastingbetalers/consumenten. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat ze op 10 maart een 
alliantie sloten met de Europese Commissie, zoals 
anderen deden voor batterijen en accu's... en 
biobrandstoffen.

Bovendien is waterstof, opnieuw op een wereldmarkt
- behalve om een enorme smokkelmarkt te willen 
creëren - bedoeld om in de chemie te worden 
gebruikt en niet als brandstof. 

Waterstof verbranden voor energiedoeleinden is als 
jezelf opwarmen door je klerenkast leeg te halen en 
de inhoud te verbranden. 

Het is onvermijdelijk dat alle geproduceerde 
waterstof in de chemie terechtkomt, en niet in 
motorvoertuigen. Ook al overweegt de 
geïndoctrineerde EU het te doen, om samen met het 
International Renewable Energies Agency (IRENA) 
te zeggen dat dit "een strategische kans is om het 
wereldwijde herstel groener te maken", is het 
onaanvaardbaar voor een internationale instelling 
als ze weet (en ze weet het) dat slechts 35% van de 
Afrikanen is aangesloten op het elektriciteitsnet. En 
IRENA wil graag waterstof produceren uit hun 
overtollige elektriciteit! Het is absurd en het is 
ethisch verwerpelijk.

Het ergste is dat om gas te verkopen dat geen CO2 
porduceert, de Russen van Gazprom beloven 
waterstof te injecteren in het aardgas dat ze aan de 
EU zullen verkopen - voornamelijk aan Duitsland. 
Lees die zin nog een keer om de onzin goed tot u 
door te laten dringen: waterstof opwekken om te 
injecteren in aardgas zodat er bij het verbranden van 
aardgas geen CO2 vrijkomt. En dan ook nog 
bedenken dat juist door méér CO2 de aarde groener 
wordt (wat meteen de onzin van de CO2-gekte laat 
zien).

De komende weekenden gaan we in onze 
nieuwsbrieven door met een artikelenserie over 
waterstof en over deze "groene" plannen en 
investeringen. Die hebben geen ander doel dan een 
kapitalisme vet te mesten dat niet in staat is om te 
gaan met het concurrentievermogen van 
buitenlandse producten op alle gebieden die de 
consument echt nodig heeft. 

Belastingbetalers worden gedwongen te betalen voor 
nepproducten van de energietransitie om 
nepbedrijven en banen te behouden.
Dit is de reden waarom EU-politici zullen blijven 
doen alsof ze de groene ideologie omarmen. Men 
pleit voor groen kapitalisme (hoewel dat natuurlijk 
anders genoemd wordt), waarbij vooral "groene" 
mensen en instellingen gefinancierd en ondersteund 
worden.

Dat ecologie een ideologie is, en daarom een ernstige 
bedreiging vormt voor de vrijheid en het vrije denken
van mensen, stoort de groene kapitalisten evenmin. 
Dat was zelfs in de aanloop van WO II zo, toen de 
rijke (Amerikaanse) industriëlen de nazi's steunden.


