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De honderdjarige oorlog  
van Amerika tegen de rest van de wereld (1910-2010) 

door Loek Dullaart; dit artikel verscheen eerder in Apocalyps Nu 

Het begin 
Veel mensen zien in Amerika nog het voorbeeld-land, onze grote broer, Uncle Sam, de 

bevrijder van Nederland in 1945, de bevriende natie en misschien zelfs als de 

wereldweldoener, die overal vrijheid en democratie brengt. Zelf beweren ze voortdurend 

dat ze door God gezegend zijn: God bless Amerika! Maar voor wie beter kijkt is er nog een 

hele andere kant. Met een beetje helder-zien zie je een afschrikwekkend beeld van macht 

en onderdrukking, oorlog, uitbuiting en overheersing. Honderd jaar al duurt de oorlog die 

Amerika voert tegen vele landen, eigenlijk kun je wel zeggen: tegen de rest van de wereld. 

Eigenlijk begon het allemaal in 1910, nu precies honderd jaar geleden. 

In 1910 was het begin van de grote expansie van Amerika en het begin van haar verovering 

van de wereld. Tot dan toe was Amerika sinds haar onafhankelijkheid in 1776 vooral bezig 

geweest om intern orde op zaken te stellen. De verdrijving van de Engelsen en de Fransen 

en een interne burgeroorlog tussen Noord en Zuid had het land flink in zijn greep 

gehouden. Maar in 1910 vond er een bijzondere bijeenkomst plaats, die ingrijpende 

gevolgen zou hebben voor de hele wereldontwikkeling: zeven mannen gingen op 

eendenjacht. Nu lijkt dat op zich niet zo spectaculair, maar deze zeven mannen 

vertegenwoordigden samen wel één kwart van alle rijkdommen ter wereld! Onvoorstelbaar 

maar waar: het waren de leiders van alle grote banken en de meest invloedrijke politici in 

Amerika van dat moment. Het waren: Paul Warburg (van de Rotschildbank en de grote 

centrale banken in Europa), Frank Vanderlip (van de Citibank en vertegenwoordiger van de 

Rockefellers), Charles Norton (National Bank of New York, nu Bank of America), Benjamin 

Strong (JPMorgan Trust, later voorzitter van de FED), Abraham Piatt Andrew (directeur-

generaal van het Amerikaanse ministerie van Financiën) en Nelson Aldrich, republikeins 

senator, voorzitter van de nationale valuta commissie en schoonvader van John D. 

Rockefeller jr.1 Zij besloten op dat moment te gaan samenwerken. Dat moest natuurlijk 

geheim blijven, want bankkartels waren bij de wet verboden. Drie grote projecten plande 

deze groep mensen die bijeenkwamen op Jekyll Island (what’s in a name…!), een eiland 

dat eigendom was van JPMorgan, oprichter en eigenaar van de grote JPMorgan-bank: ten 

eerste het Federal Reserve System (om daar zwaar aan te verdienen), ten tweede: een 

(eerste) wereldoorlog (om daar nog meer aan te verdienen) en ten derde een wereldwijde 

economische crisis (om daar werkelijk puissant rijk aan te worden). 

Het Federal Reserve System komt er op neer dat de zeven grote banken die hier 

vertegenwoordigd waren het recht wilden verwerven om al het geld van Amerika te 

drukken. Voor een gering bedrag, zeg bijvoorbeeld 500 dollar, kun je vele miljoenen dollars 
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drukken. En als je die miljoenen dollars vervolgens als schuld op de Amerikaanse begroting 

zet dan moeten de Amerikaanse belastingbetalers over die fictieve virtuele schuld rente 

betalen. Die schuld is in de loop der jaren zo gigantisch groot geworden dat hij nu, met al 

het geld dat in omloop is in Amerika, niet eens meer afgelost zou kunnen worden. Zo 

verdwijnt er momenteel elk jaar 35 % van de totale begroting van Amerika in de zakken van 

die zeven grote particuliere Amerikaanse banken, waar verder geen enkele tegenprestatie 

tegenover staat -behalve dan dat geld drukken. Bovendien beslist de FED over de 

geldhoeveelheid en de rentestanden en kan op die manier de hele wereldwijde geldmarkt 

beïnvloeden, maken en breken! Omdat de belastingen destijds in Amerika nog niet zoveel 

geld opleverden werd er en passant in 1910 ook nog een inkomstenbelasting ingevoerd, 

zodat individuele burgers vanaf dat moment steeds moesten meebetalen om de rijke 

banken nog rijker te maken. Overigens schijnt de verplichting tot betalen van die 

inkomstenbelasting nooit wettelijk geregeld te zijn, zo hebben enige Amerikaanse 

belastingbetalers ontdekt. Zij weigerden vervolgens hun inkomstenbelasting te betalen en 

konden - tot nu toe - daarvoor niet worden vervolgd…! 

Woodrow Wilson en zijn ‘schaduw’ 
Om al deze zaken te realiseren moest er een president komen die deze ideeën van deze 

kleine groep bankiers blindelings zou helpen te realiseren. 

Die werd gevonden in de persoon van een kamergeleerde die destijds al meer dan twintig 

jaar lesgaf in het vak staatsrecht op de universiteit van Princeton: Woodrow Wilson. Hem 

werd in 1910 gevraagd om gouverneur te worden van New Yersey voor de democratische 

partij en twee jaar later won hij met succes de Amerikaanse presidentsverkiezingen en werd 

hij president van Amerika. Die verkiezing had hij vooral te danken aan Kolonel Edward 

Mandell House, een invloedrijk man op de achtergrond, een echte ‘spin-doctor’ die overal 

contacten had, in Amerika maar ook in alle hoofdsteden van de wereld en voortdurend 

onderhandelde met alle wereldpolitici van die tijd. Hij was de ‘schaduw’ van Woodrow 

Wilson, volgde hem overal, fluisterde hem voortdurend in wat hij moest doen en was de 

werkelijke regeerder achter de schermen. Op 23 december 1913 was hij ook de motor 

achter het aannemen van de Federal Reserve Act, waarin de bovenbeschreven financiële 

constructie wettelijk werd vastgelegd. Deze wet werd aangenomen in sneltreinvaart (zoals 

wel vaker gebeurd met belangrijke wetsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld het aannemen van 

de zgn. Patriot Act, vlak na 11 september 2001 etc), vlak vóór het Kerstreces door een 

handjevol senatoren omdat de rest al met vakantie was, waarbij de Amerikaanse staat in 

feite in handen kwam van een klein groepje bankiers.2 Het lijkt er op dat Woodrow Wilson 

pas achteraf besefte wat hier gebeurde en waar hij aan had meegewerkt, want later in zijn 

leven zegt hij: “Onze grootse industrienatie wordt nu gecontroleerd door hun 

kredietsysteem. Ons kredietsysteem wordt op private wijze beheerd en geconcentreerd. 

Daarom liggen de groei van de natie en al onze activiteiten in de handen van een paar 

mannen die noodgedwongen door hun eigen beperkingen èchte economische vrijheid aan 

banden leggen, controleren en verstoren. Zo worden wij een van de slechtst geregeerde, 

meest gecontroleerde en getiranniseerde landen van de geciviliseerde wereld. Wij hebben 

geen regering met een vrije mening meer, geen regering meer met overtuigingen en 

meerderheids-beslissingen, maar veeleer een regering vanuit de inzichten en wensen van 
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een kleine groep dominante mannen.” Dat is duidelijke taal, dat is geen complottheorie 

maar dat zijn feiten, beschreven door iemand die de situatie van binnenuit kent! 

Woodrow Wilson timmert hard aan de weg ook voor zijn herverkiezing in 1916. Eén van zijn 

grootste leuzen daarbij is: “Nooit, nee nooit zullen wij toestaan dat onze soldaten, onze 

zonen zullen vechten op vreemde bodem.” Op grond van deze vredelievendheid wordt hij 

herkozen, maar die vrede is niet van lange duur: achter de schermen wordt Amerika’s 

deelname aan een wereldwijde oorlog al lang voorbereid. In de memoires van Arthur Graaf 

Polzer-Hoditz, die privé-secretaris was van de Oostenrijkse keizer Karl en die de broer was 

van Ludwig Graaf Polzer Hoditz, met wie Rudolf Steiner zeer bevriend was, wordt 

beschreven hoe de Oostenrijkse keizer vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog per 

brief gewaarschuwd werd voor een op handen zijnde aanslag en oorlog. De brief stond vol 

vrijmetselaarssymbolen maar kon worden ontcijferd. Na onderzoek bleken papier en inkt er 

op te duiden dat deze brief uit Amerika afkomstig was.3 Hieruit wordt duidelijk dat de 

aanslag op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand en diens echtgenote in 1914 in 

Sarajevo weliswaar door een Serviër werd uitgevoerd, maar in feite gepland, georganiseerd 

en ingefluisterd was door kringen in Amerika, als lont in het kruitvat van Europa.  

Amerika steunt Lenin èn Hitler 
Vast staat overigens ook, wat door het jarenlange gedegen onderzoek van de Amerikaanse 

hoogleraar Anthony Sutton met ongelooflijk veel bronvermeldingen onomstotelijk bewezen 

is, dat Amerikaanse banken en politici de Russische revolutie van Lenin en Trotsky 

financieel en daadwerkelijk hebben ondersteund, net als trouwens de opkomst en financiële 

ondersteuning van Hitler en zijn nationaalsocialisme. Dat beide tegengestelde regimes en 

maatschappij-opvattingen werden ondersteund, hoort bij de Hegeliaanse gedachten van de 

groep mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekt: wij geven steun aan de één, 

maar net zo goed ook aan de ander, zijn tegenstander, en zo worden wij zelf de lachende 

derde die de oplossing, de synthese, aandraagt. Maar in 1917 is er een sterk argument 

nodig om de anti-oorlogstemming onder de Amerikaanse bevolking om te buigen in 

enthousiasme voor een Amerikaanse deelname aan deze oorlog. Daartoe wordt een 

aanslag in scène gezet op een Brits passagiersschip 

met veel Amerikanen aan boord: de Lusitania. Dat dit 

een georganiseerde aanslag was valt te concluderen 

uit een aantal feiten:  

1. Van te voren heeft Duitsland zelf in Amerikaanse 

kranten een advertentie proberen te plaatsen om 

te waarschuwen niet aan boord te gaan van een 

schip, dat doelbewust in door Duitse 

torpedojagers beheerste wateren zou worden 

gestuurd (door Churchill, toentertijd minister van 

marine), maar de meeste kranten weigerden de 

advertentie te plaatsen (op één na: zie 

afbeelding). 
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2. Het schip vervoerde behalve passagiers veel wapens en munitie. 

3. Het beveiligingskonvooi werd vlak voor de aanslag teruggetrokken, waarom is 

onduidelijk. 

4. Na de inslag van een torpedo, die nooit zou kunnen leiden tot het direct zinken van het 

schip werden meerdere veel sterkere explosies gehoord, waarschijnlijk van de op het 

schip aanwezige munitie. Dit leidde tot een onmiddellijk zinken van het schip binnen 18 

minuten. 

5. Op de direkt verspreide krantenfoto’s van geredde drenkelingen zijn niet de originele 

reddingsboten van de Lusitania te zien, maar andere boten met in grote 

opgeschilderde letters Lusitania er op om die naam beter te kunnen zien (zie 

afbeelding hieronder). 

 
links: krantenfoto • rechts: foto van de originele reddingsboten 

 “Amerika under attack!” Het geeft Woodrow Wilson een vrijbrief voor het inzetten van een 

grote troepenmacht in Europa. De man van wie in 1916 nog gezegd werd: “Kies de man die 

uw zonen uit de oorlog houdt” zegt op 6 april 1917: “Amerika is bevoorrecht dat het zijn 

bloed mag geven voor de principes die het land hebben grootgemaakt. God helpe ons, er 

is geen andere weg.“ Door deze ommezwaai zullen 126.000 Amerikaanse soldaten hun 

leven verliezen op het slagveld. 

Er wordt veel geld verdiend, heel veel geld verdiend aan deze oorlog, zoals ook Peter 

Stuivenberg beschrijft in zijn boek The Boogeyman: 

“De Verenigde Staten wilden de Engelse, Franse èn Duitse industrie uitkleden, al 

hun kolonies afpakken, vreselijk veel geld verdienen aan wapenleveranties, de 

hand leggen op de Midden-Oosten-olie en een wereldregering opzetten “(…)  

En: 

“Aan het eind van de oorlog staat Engeland bij het bankiershuis J.P.Morgan voor 

4,7 miljard dollar in het krijt. Dat is omgerekend in onze huidige valuta ongeveer 

250 miljard euro.” 

En: 
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“Tot slot pakt J.P.Morgan het leeuwendeel van de 21 miljard dollar  (= omgerekend 

€1,1 biljoen!) aan leningen, die het publiek afsluit om de Amerikaanse deelname 

aan de oorlog te financieren. De Rockefellers doen het iets slechter: zij verdienen 

maar 200 miljoen dollar aan de oorlog (= omgerekend 10,5 miljard euro…).” 

Want: 

“De totale Amerikaanse oorlogskosten bedragen 22,6 miljard  dollar. 4 Liberty-

leningen en een Victory-lening brengen 21,5 miljard dollar op. (…) Dankzij de 

agressieve marketingcampagne van de Minister van Financiën William Gibbs 

McAdoo, waarbij hij kranten, posters en Hollywood-sterren inzet worden er maar 

liefst 66 miljoen certificaten verkocht. Voortdurend wordt het Amerikaanse volk er 

op gewezen dat het aangaan van zo’n lening, waarvan de rente varieert tussen de 

3,5 en 4,75 % ‘het patriottisme en daarmee de jongens aan het front steunt’. Met 

maar liefst 66 miljoen aanvragen worden de uitgebrachte leningen met 2,5 ,miljard 

dollar overtekend. Het Amerikaanse volk betaalt de prijs van de deelname van de 

Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog in zowel contant geld als met 

126.000 omgekomen landgenoten.”5 

Versailles: bron van nieuwe crises 
Oorlog is business geworden en zal dat vanaf toen steeds zijn en nog meer worden! En wat 

is het vervolg hierop? Bij de ‘vredesonder-handelingen’ in Versailles speelt Woodrow Wilson 

opnieuw een grote rol. Via zijn 14 punten en zijn zelfbeschikkingsrecht der volkeren 

ontmantelt hij Oostenrijk en weet hij de hele schuld voor de oorlog bij Duitsland te leggen. 

Hoewel hij zelf weet en zegt dat dit een onjuiste beslissing is zet hij toch, vanwege zijn 

karakterloosheid, zijn wilszwakte en zijn meegaandheid zijn handtekening onder deze 

vredesbepalingen. Het zal de aanleiding vormen voor een grote onvrede in Duitsland over 

de onrechtvaardige torenhoge schulden en herstelbetalingen die Duitsland moet 

opbrengen, hetgeen weer de voedingsbodem wordt voor Adolf Hitler en zijn 

nationaalsocialisme. Woodrow Wilson gaat in triomftocht met zijn verdrag langs alle 

Amerikaanse steden, maar krijgt een half jaar later een beroerte en kan alleen dankzij zijn 

vrouw, die - zonder dat dit bekend gemaakt wordt - allerlei dingen voor hem doet, 

bijvoorbeeld allerlei officiële documenten voor hem ondertekent, zwaar gehandicapt zijn 

ambtstermijn beëindigen. 

Dan volgt de grote depressie van 1929. Een belangrijk deel van die depressie is te wijten - 

ook toen al - aan het te veel verstrekken van kredieten. Dat leidde tot de val van enkele 

kleinere banken, die vervolgens voor een habbekrats in handen kwamen van de grotere 

banken. De grote banken die verenigd waren in de FED losten het probleem op door 

renteverlagingen en het bijdrukken van heel veel dollars. In werkelijkheid was dit een 

versluiering voor het in grote getale wegsluizen van geld naar Duitsland voor de opbouw 

van zware chemische industrieën aldaar, van staalfabrieken, wapenhandel en nieuwe 

technologieën. Want Hitler is grootgemaakt met Amerikaans kapitaal. Ook daarover weten 

we dankzij de Amerikaanse hoogleraar Anthony Sutton alle feiten en details. Het bedrijf 

waar ‘onze’ Prins Bernhard voor werkte: IG-Farben vormde het internationale economische 

fundament onder het Hitler-regime en een spionagecentrum op wereldniveau! Een 
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bemiddelende rol voor het doorsluizen van deze Amerikaanse gelden speelde een 

Nederlandse bank: De Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam (voorheen 

VonHeydt-bank). Saillant detail: één van de hoofdrolspelers bij deze contacten van 

Amerikaanse banken (met name Harriman Browns Brothers) met Hitler-Duitsland was 

Prescott Bush, prominent lid van de orde van Skull and Bones, vader van George Bush 

senior en grootvader van George Bush jr. Na de oorlog heeft hij een ‘uitbrander’ gehad voor 

zijn ‘trading with the ennemy’, niet meer dan dat! Het familiekapitaal van de Bush-familie is 

afkomstig uit Duitsland, met name uit de fabrieken waar de dwangarbeiders van Auschwitz 

werkten! 

Maar om mee te doen aan die Tweede Wereldoorlog moest opnieuw een aanleiding worden 

gecreëerd, een truc worden bedacht. President Franklin Delano Roosevelt, die minister van 

marine was geweest onder Woodrow Wilson, wist daar wel iets op. Het lijkt inderdaad een 

verbeterde versie te zijn van de ramp die de aanleiding vormde tot de Eerste Wereldoorlog: 

dit keer geen passagiersschip als de Lusitania, maar een Japanse aanval op de hele 

Amerikaanse vloot bij Pearl Harbour. Ook nu weer: niet alleen de speldenprikken van de 

kleine Japanse vliegtuigjes waren de oorzaak van het zinken van al die oude 

achtergebleven schepen, maar veeleer wat daarna gebeurde: een groot spektakel met veel 

extra ontploffingen. De modern-uitgeruste beschermende scheepskonvooien werden 

teruggetrokken, terwijl men volledig op de hoogte was van de komende aanval: de aanval 

werd als het ware uitgelokt…. Weer werd het doel bereikt, Amerika kreeg volop steun om op 

deze wijze ook de Tweede Wereldoorlog binnen te kunnen stappen…. 

Herverdeling van de wereld 
Tijdens deze oorlog is er overleg tussen de Anglo-Amerikaanse geheime ordes in de 

persoon van Franklin Delano Roosevelt (vrijmetselaar in de 33e graad), Winston Churchilll 

(vrijmetselaar in de 33e graad) en Stalin, (communist, maar ook… vrijmetselaar…!) over de 

verdeling van de wereld van na de oorlog in invloedssferen. Er wordt in Teheran, Potsdam, 

en Jalta vergaderd en geschoven met hele landen of delen van landen, zoals 

Tjechoslowakije, de Balkan, Polen wordt heringedeeld - heel autoriair en van bovenaf - en er 

wordt een verdeling gemaakt tussen oost en west, er wordt, zoals Churchill later zegt, een 

“ijzeren gordijn” opgetrokken tussen oost en west. Voor het westen werd het 

communistische Rusland voortaan het schrikbeeld en de vijand in de zogeheten “Koude 

Oorlog”. West- Europa dat zogenaamd ‘bevrijd’ werd door Amerika, wordt in feite ‘bezet’ 

door Amerika: Amerika krijgt overal bases, niet alleen talloze in Duitsland, maar ook in 

Nederland, België en allerlei andere landen, waar vrij op gevlogen kan worden, zonder 

opgave van de aanwezige lading, zoals we door de CIA-vluchten (met mogelijke 

tegenstanders als gevangenen aan boord op weg naar geheime gevangenissen in Oost-

Europa) de laatste jaren hebben kunnen constateren…! Niet alleen viel West-Europa militair 

voortaan onder de Amerikaanse invloedssfeer, ook economisch werd door de Marshall-hulp 

de invloed van het Amerikaanse bedrijfsleven op West-Europa versterkt. Dat werd ook nog 

politiek ondersteund door de Bilderbergconferenties, die oorspronkelijk waren opgezet door 

de CIA-agent Retinger, die de Nederlandse Prins Bernhard vroeg om die 

Bilderbergconferenties voor te zitten, na de Lockheed-affaire wordt hij opgevolgd door zijn 

dochter Beatrix, om, notabene als grootaandeel-houder van Shell, een prominente rol te 
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vervullen in de Europees-Amerikaanse goodwill en samenwerking. Ondertussen had 

Amerika ook twee atoombommen geworpen en uitgeprobeerd op twee Japanse steden, als 

demonstratie van zijn macht en zijn suprematie, niet uit strategische noodzaak, want Japan 

had zich al maanden vóór dit tijdstip bereid verklaard om te onderhandelen over overgave, 

maar daar was de toenmalige president Truman niet op in gegaan. De nieuw-ontworpen 

atoombommen moesten immers hoognodig worden getest, bovendien moest er angst 

worden gezaaid, angst voor Amerika met zijn wapen-hegemonie. 

Vervolgens werden ook in Azië overal militaire bases aangelegd, ondermeer op het 

Japanse eiland Okinawa waar veertig (!) bases op één eiland worden aangelegd. De 

inwoners van Okinawa protesteren daar nog dagelijks tegen. En op San Diego in de Stille 

Zuidzee, waar de totale bevolking van het eiland wordt gedeporteerd naar andere eilanden, 

m.n. Madagascar om op San Diego een militaire basis te kunnen aanleggen, oude mensen 

die daar al vele generaties lang wonen! En na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989 

worden er bases aangelegd in Kirgizië, in Oezbekistan, in Azerbeidjan naast de al eerder 

aangelegde bases in Korea, Vietnam, Afganistan en Irak.  

Oorlogen in Azie 
Olie, drugs, wapens en macht zijn de drijfveren van de vijf oorlogen die Amerika in Azië 

heeft gevoerd en nog voert: de oorlog in Korea (1950-1953), de oorlog in Vietnam (+ Laos 

en Cambodja) (1964-1973), de eerste Golfoorlog (1992), de oorlog in Afghanistan (vanaf 

2001), de oorlog in Irak (vanaf 2003). Verder organiseren zij staatsgrepen in Chili (1973), 

Grenada (1983), Panama (1989), Somalië (1993). Ook de onmenselijke bombardementen 

op de Balkan met de vernietiging van de totale infrastructuur (wegen, ziekenhuizen, 

televisiezenders, scholen…!!) en vrijwel uitsluitend burgerslachtoffers in de periode 1994 tot 

1999 horen in dit rijtje thuis. De oorlog in Korea ging overigens nergens over, want na een 

jarenlange oorlog onder de vlag van de net-opgerichte UNO met 140.000 doden alleen al 

aan Amerikaanse kant, waren de grenzen tussen Noord- en Zuid-Korea na het conflict nog 

steeds dezelfde als daarvoor. Vietnam (1964) was voor Amerika interessant vanwege de 

olie, maar vooral ook vanwege de drugs. De meest lucratieve handelsproducten ter wereld 

zijn drugs, wapens en olie (in die volgorde). Drugs waren vroeger toegestaan, Amerikaanse 

opiumconcerns als de Russell Trust waren puissant rijk geworden aan die drugshandel 

vanuit het oosten, maar toen vanaf 1850 deze lucratieve handel officieel verboden werd, 

ging die onofficieel en illegaal door, tot op heden. Een onoverzichtelijke oorlogssituatie is de 

beste dekmantel voor geheime diensten om deze illegale drugshandel voor de publieke 

opinie te verbergen. De opiumvelden in Vietnam en Afghanistan zijn de grootste en meest 

lucratieve opiumvelden ter wereld. Via de CIA worden onder het hoofdje ’drugsbestrijding’ 

alle concurrenten uitgeschakeld en worden de drugs via geheime vluchten overgevlogen 

naar het westen. Degene die vanuit de CIA vele jaren lang belast was met de 

’drugsbestrijding’ in Zuid-Oost-Azië was George Bush sr., voordat hij vice-president werd 

onder Ronald Reagan en toen al de feitelijke machthebber was in het land. Later werd hij 

als president de grote motor achter de Eerste Golfoorlog. In Afghanistan is momenteel de 

broer van Karzai belast met de drugshandel. De opiumverbouw, die onder de Taliban bijna 

was verdwenen is tijdens de Amerikaanse bezetting van het land enorm toegenomen en nu 

groter dan ooit tevoren.6 
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Kennedy, Cuba en Vietnam 
Interessant is ook hoe de oorlog in Vietnam begon: allereerst wilde Kennedy niet 

meewerken aan de uitbreiding van de Amerikaanse ‘waarnemers’. Maar hij werd vermoord, 

niet alleen hierom. Het eerste wat zijn opvolger Johnson deed was het uitbreiden van het 

aantal ‘waarnemers’ in Vietnam. Later dat jaar vond het Tonkin-incident plaats: een 

Amerikaanse kanonneerboot zou zijn aangevallen door Noord-Vietnam en dat vormde dus 

een aanleiding om Noord-Vietnam binnen te vallen. Lusitania: boot die aangevallen wordt 

geeft deelname aan Eerste Wereldoorlog, Pearl Harbour: vloot die aangevallen wordt geeft 

deelname aan Tweede Wereldoorlog, Tonkin: kanonneerboot die aangevallen wordt geeft 

deelname aan de Vietnam-oorlog, het lijkt een repeterende breuk, steeds weer hetzelfde 

recept, hetzelfde scenario en steeds weer trapt het Amerikaanse volk (en ook de hele 

wereldbevolking) er in. Maar van het Tonkin-incident is nu uit publicaties van notabene het 

Amerikaanse Ministerie van Defensie zelf officieel komen vast te staan dat het een leugen 

was, er was helemaal geen aanval‘’…. Van de andere beide feiten is dat overigens even 

waarschijnlijk. Interessant is overigens ook dat uit diezelfde publicaties van oude notulen 

door de regering Clinton - vanwege een hernieuwd onderzoek naar de omstandigheden 

van de moord op Kennedy - blijkt dat in een vergadering van de NSA, de National Security 

Agency met John Kennedy voorstellen werden gedaan om een aanleiding te creëren die tot 

een rechtvaardiging zouden moeten leiden voor een militaire invasie in Cuba. Die 

voorstellen waren (let wel we zitten hier in een officiële vergadering…!): 

1. Het uitvoeren van sabotage aanvallen door als Cubaanse militairen  verklede 

Amerikanen op of rond Guantanamo Bay; 

2. Een Amerikaans schip in Cubaanse wateren tot zinken brengen en Cuba daarvoor 

verantwoordelijk stellen: daar heb je hem weer, de repeterende breuk. Cynischerwijs 

staat er in die notulen letterlijk: “Lijsten van dode soldaten in Amerikaanse kranten 

zouden een welkome golf van emotie losmaken”. Zo wordt daar dus gedacht op hoog 

niveau! 

3. Pogingen te organiseren om burgervliegtuigen te kapen… 

NB: Toen dus ook al, er is dus niets nieuws onder de zon! 

We weten dat het uiteindelijk gekozen plan van het ’varkensbaai-incident’ niet gelukt is 

mede doordat John Kennedy daar niet aan wilde deelnemen. Omdat hij dit niet wilde en hij 

bovendien het aantal waarnemers in Vietnam niet wilde uitbreiden, alsmede het feit dat hij 

zelf dollars wilde gaan uitgeven (i.p.v. de FED), dat hij aangekondigd had dat hij de CIA zou 

ontmantelen “I cut that service into thousand pieces”, en zijn beginnende waarschuwingen 

aan het Amerikaanse volk voor de kleine groep machthebbers, die achter de schermen 

alles regelden en bepaalden, waarmee hij de strijd wilde aanbinden, zoals hij zei in een 

toespraak twee weken vóór zijn dood, leidde tot de moordaanslag op hem in Dallas. Lee 

Harvald Oswald, een toevallige voorbijganger, die werd opgepakt, had weinig met die 

moord te maken, de CIA zelf des te meer. Interessant is dat als je een film ziet hoe Oswald 

wordt weggeleid en roept om een advocaat omdat hij er - volgens zijn zeggen - wordt 

‘ingeluisd” je de indruk krijgt dat hij daar volledig de waarheid spreekt en volkomen 

onschuldig is, maar dat vooral niet in het openbaar mocht vertellen of bewijzen. Want 

dankzij het feit dat hij vlak vóór de rechtzitting werd vermoord door de geheim-agent Jack 
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Ruby, voordat hij zijn onschuld kon bewijzen voor een advocaat of rechter is hij voor 

iedereen nu de dader van de moord op Kennedy geworden. Wie de film van de moord op 

Kennedy nog eens terugziet, kan zelf zien dat hij weliswaar eerst van achteren wordt 

geraakt maar vlak daarna van dichtbij van voren, zo hard dat zijn hersenen worden 

verbrijzeld en hij weer naar achteren valt in de kussens. Je kunt dus zelf zien dat de dood 

werd veroorzaakt door het afvuren van een wapen van dichtbij van voren. Dat zal dan 

waarschijnlijk geweest zijn één van de beveiligingsagenten die al direct op letterplank van 

de auto waren gesprongen. De weduwe van Lee Harvey Oswald zegt overigens behalve 

dat haar man onschuldig is, ook dat men de moordenaar op Kennedy beter kan gaan 

zoeken in de kringen van de grote bankiers…! 

Economische huurmoordenaars 
Ondertussen had Amerika grote invloed gekregen op de rest van de wereld. Dat deed het 

ondermeer door steeds bij elk conflict te proberen invloed uit te oefenen op dat conflict. 

Daarnaast maakte zij gebruik van zogenoemde ’economische huurmoordenaars’. In zijn 

boek daarover: Bekentenissen van een economische huurmoordenaar beschrijft John 

Perkins hoe dat in zijn werk ging. Het boek begint zo: 

“Economische huurmoordenaars (EHM’s) zijn dik betaalde professionals die landen 

over de hele wereld miljarden dollars afhandig maken. Ze zorgen er voor dat geld 

van de Wereldbank, het agentschap voor Internationale Ontwikkeling van de 

Verenigde Staten (USAID) en andere ‘ontwikkelingshulp’-organisaties verdwijnt in 

de safes van grote ondernemingen en de zakken van een paar rijke families die de 

natuurlijke hulpbronnen van de aarde in bezit hebben. Ze bedienen zich daarbij 

van instrumenten als valse financiële rapporten, gemanipuleerde verkiezingen, 

steekpenningen, afpersing, seks en moord. Ze spelen een spel dat zo oud is als 

het eerste wereldrijk, maar dat in deze tijd van mondialisering nieuwe en 

schrikbarende proporties heeft aangenomen. Ik kan het weten; ik was een EHM.” 

Hij vertelt dan dat hij voor een liefdadigheidsinstelling werk moet doen in Ecuador, maar dat 

dat in feite een dekmantel is voor iets heel anders: 

“Dat is waar wij EHM’s het best in zijn: bouwen aan een wereldrijk. Wij vormen een 

select gezelschep van mannen en vrouwen die met behulp van internationale 

financiële organisaties omstandigheden creëren waardoor andere landen 

afhankelijk raken van de coporatocratie die leiding geeft aan onze grootste 

ondernemingen, onze regering en onze banken. Net als onze tegenhangers in de 

maffia delen wij EHM’s gunsten uit. Deze hebben de vorm van leningen voor de 

ontwikkeling van infrastructuur: elektriciteitscentrales, snelwegen, havens, 

vliegvelden of industrieterreinen. Een voorwaarde bij deze leningen is dat de 

uitvoering van al deze projecten toegewezen wordt aan bouw- en 

constructiebedrijven uit Amerika. Het meeste geld verlaat feitelijk nooit de 

Verenigde Staten; het wordt in de kantoren van banken in Washington simpelweg 

overgeschreven naar bouwbedrijven in New York, Houston of San Francisco. 

Ondanks het feit dat het geld bijna onmiddellijk wordt overgeboekt naar bedrijven 

die lid zijn van de corporatocratie (de crediteur), moet het ontvangende land alles 



Loek Dullaart - De honderdjarige oorlog van Amerika tegen de rest van de wereld (1910 – 2010) 

publikatie met toestemming van de auteur, juni 2012 

www.alertgroepen.nl 

terugbetalen, de geleende som plus rente. Als een EHM zijn werk goed doet, is de 

lening zo groot dat de debiteur na een paar jaar niet meer kan voldoen aan zijn 

betalingsverplichtingen. Wanneer dat gebeurt, komen we net als de maffia met 

forse eisen, die vaak een of meer van de volgende zaken behelzen: zeggenschap 

over ‘s lands stemgedrag in de Verenigde Naties, de bouw van militaire bases of 

toegang tot kostbare hulpbronnen zoals olie of het Panamakanaal. Aan het 

terugbetalen van het geleende geld verandert voor de debiteur uiteraard niets - en 

zo wordt opnieuw een land toegevoegd aan ons wereldrijk.” 

Hij laat zien hoe dat in het geval van Ecuador gebeurde, hoe de armoe toenam, aangezien 

de mensen niets kregen van de natuurlijke hulpbronnen zoals olie, omdat alles opging aan 

schulden aflossen en noodzakelijke militaire en andere overheidsuitgaven. John Perkins 

vervolgt: 

“We doen ons voor als altruïsten, praten met lokale kranten over de prachtige 

humanitaire dingen die we doen. We bedelven de vergadertafels van 

regeringscommissies onder spreadsheets en financiële prognoses en geven op de 

Harvard Business School lezingen over de wonderen van de macro-economie. We 

doen niets in het geniep. Althans, zo doen we ons voor en zo worden we 

geaccepteerd. Zo werkt het systeem. We nemen zelden onze toevlucht tot iets 

illegaals omdat het systeem zelf gestoeld is op bedrog en dit systeem per definitie 

legitiem is. Maar als we niet in onze opzet slagen, verschijnt als zeer krachtige 

waarschuwing een nog onguurder slag mensen ten tonele, door ons EHM’s 

aangeduid als de jakhalzen, mannen die hun erfgoed rechtstreeks terugvoeren tot 

die wereldrijken van weleer. De jakhalzen zijn nooit ver weg, liggen altijd op de loer 

in het duister. Wanneer zij uit hun schuilplaatsen komen, worden staatshoofden 

afgezet of komen zij om bij gewelddadige ‘ongelukken’. En als de jakhalzen 

tekortschieten, zoals in Afghanistan en Irak is gebeurd, wordt teruggegrepen op 

het oude model. Wanneer de jakhalzen tekortschieten, worden jonge Amerikanen 

uitgezonden om te doden en te sneuvelen.”7 

Wie of wat is Amerika? 
Uit dit boek blijkt hoeveel culturen en structuren zijn vernietigd door Amerika, om grotere 

winsten te kunnen maken en de macht van Amerika in de wereld te vergroten, ten koste van 

andere landen en volkeren. Er was eens iemand die tegen mij zei: “Je moet niet steeds 

Amerika zeggen, het zijn sommige kleine groepen in Amerika die zo handelen, het gros van 

de bevolking heeft er niets mee te maken en heeft er zelfs vaak geen weet van”. Maar het 

antwoord daarop is, dat juist de bevolking van Amerika zou kunnen en moeten weten wat er 

achter de schermen in en door haar leiders gebeurt en handelend op zou kunnen en zou 

moeten treden. Zij zijn de enigen die deze situatie wezenlijk kunnen veranderen. Wie niets 

doet maakt zich mede-schuldig. Zij zouden beter moeten en kunnen weten, als ze de 

werkelijke informatie over de situatie zouden opzoeken. Iedereen kiest vrijwillig zijn eigen 

regering, wij ook, die ons dan vervolgens in allerlei ellendige ongewilde situaties, zoals 

oorlogen, onnodige bezuinigingen etc. stort, maar wezenlijk verandert er niets als wij dat 
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niet echt willen en doen! Er moeten nieuwe partijen komen, andere structuren, andere 

uitgangspunten en overwegingen: alles moet anders! 

In een ander boek, van de hand van Naomi Klein, De Shockdoctrine, wordt beschreven hoe 

overal waar veranderingsprocessen op gang komen, direct steeds ‘toevallig’ iemand van 

wat zij noemt de Chicago Boys (dat zijn economen en leerlingen van Milton Friedman in 

Chicago) aanwezig waren om met hun neo-kapitalistische ideeën het land een andere 

richting uit te sturen. Zo beïnvloedden zij de mensen van Solidarinosc in Polen om hun eis 

voor een grote vakbondsinvloed en staatsbedrijven te laten vallen in ruil voor snelle grote 

leningen door het IMF, hetgeen gelukte. In Zuid-Afrika wisten ze Mbeki, onderhandelaar van 

het ANC, om te praten (om te kopen?) om de nationalisaties van de diamant- en 

goudindustrie te laten vallen. Daardoor konden er veel minder sociale 

woningbouwprojecten, onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd 

dan het ANC o.l.v. Mandela had gedacht, gepland en beloofd. Ze ondersteunden de val 

van Allende en het bloedbad en de staatsterreur die Pinochet daarna ontwikkelde. Milton 

Friedman was daarna veel en vaak in Chili omdat hij dit systeem een schoolvoorbeeld voor 

het ‘vrije’ (lees: ongebreidelde) kapitalisme noemde, ’dankzij’ een iedereen en alles 

onderdrukkend regime. Inderdaad was er weinig tegenstand tegen wat de bedrijven wilden 

en deden… De Chicago Boys steunden de onderdrukkende regimes in Argentinië en 

andere Zuid- en Midden-Amerikaanse staten. Zij waren aanwezig in Rusland bij de val van 

de Sovjet-Unie en steunden Jeltsin in alles wat die wilde en aanrichtte. Kortom Naomi Klein 

beschrijft hoe overal waar ‘shocks’ waren deze economen aanwezig waren met hun ‘shock-

therapie’ en sociale structuren vernietigden, hele bevolkingen gevangen zetten in torenhoge 

schuldenlasten en meewerkten aan meer winsten voor Amerikaanse bedrijven ten koste van 

de bevolking van die betreffende landen. Zij laat ook zien hoe de laatste tijd steeds meer 

van de overheidsuitgaven worden geprivatiseerd en dat daardoor steeds meer 

Amerikaanse bedrijven profiteren van rampen en oorlogen. Hoe Donald Rumsfeld, ex-

minister van defensie onder Bush, bijvoorbeeld weigerde zijn aandelen in de 

farmaceutische industrie van de hand te doen toen hij minister werd en hoe hij zichzelf 

tijdens zijn ambtsperiode verrijkte door de verkoop van Tamiflu aan zijn eigen leger en hoe 

hij nu zichzelf verrijkt door overheden all over the world zo gek te krijgen om massaal 

Tamiflu en griepvaccins in te kopen uit angst voor een epidemie van de Mexicaanse griep 

die nog onschuldiger bleek te zijn dan elke gewone seizoensgriep… Deze relaties tussen 

farmaceutische industrie, WHO en politiek zou, volgens het Europarlement, nog nader 

worden onderzocht, maar de internationale doofpot is ook altijd erg groot gebleken! 

Oorlog wordt big business 
Zoiets geldt ook voor Dick Cheney, vice-president onder Bush, die met zijn bedrijf 

Halliburton veel geld verdiende - ook tijdens zijn ambtsperiode - met de aanleg van 

pijpleidingen in het Midden-Oosten, met de bouw van gevangenissen in Irak (Abu Graib), in 

Guantanamo Bay en in Amerika, met de wederopbouw van Irak (na het eerst kapot 

geschoten te hebben), met de bevoorrading en aankleding van de troepen (het meest 

winstgevend in tijden van oorlog…) etc. Hij heeft gigantische winsten gemaakt dankzij de 

oorlog in Irak. Voor hem hoeft die oorlog daar dan ook helemaal niet beëindigd te worden. 

Ook het bedrijf Carlyle waar zowel Bush als de familie Bin Laden in investeren (toch niet te 
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geloven…!?) heeft enorm veel verdiend aan de Golfoorlog, aan olielicenties bijvoorbeeld 

die werden afgesloten in Irak dankzij de bezetting. Oorlogen en rampen, zo stelt Naomi 

Klein, zijn big business geworden en worden vooral om die reden uitgevoerd. Oorlogen zijn 

winstgevend en worden vooral gevoerd om er aan te verdienen, maar ook vooral om macht 

uit te breiden. Landen, nationale en internationale structuren, samenlevingen en 

bevolkingsgroepen worden opgeofferd uit egoïsme, voor macht. Achter de schermen 

werken kleine groepen mensen aan hun winsten en aan hun machtsuitbreiding. Dat is geen 

complottheorie, maar een conclusie die je kunt maken op grond van de feiten. Bovendien 

zeggen de mensen die in deze kleine groepen zitten vaak zelf hoe het zit. Van Woodrow 

Wilson hoorden we al over de bankiersclub van de FED. Ik heb George Bush jr (en 

trouwens ook zijn tegenstander in 2004 John Kerry, er valt niet veel meer te kiezen in 

Amerika…) zelf horen zeggen dat hij lid is van de geheime orde Skull and Bones. Hij zei 

erbij dat hij er verder niets over mocht vertellen. Over de orde van Skull and Bones en de 

invloed die deze heeft binnen de machthebbende kringen in de wereld zou in een volgend 

artikel nog nader kunnen worden ingegaan. En in de documentaire die jaren geleden op de 

Frans/Duitse televisiezender Arte werd uitgezonden kon je CIA-medewerkers zelf horen 

vertellen hoe ze bij al die staatsgrepen en veranderingsprocessen een doorslaggevende rol 

hebben gespeeld. Ze vertelden doodleuk hoe ze betrokken waren bij de moord op 

Lumumba in Congo, bij de moord op Allende in Chili, hoe ze 23 keer een moordaanslag 

hadden gepland op Fidel Castro, maar dat dat steeds mislukte etc. etc. Het kwaad begint 

zich nu dus werkelijk te onthullen… We leven in een Apocalyptische tijd, want Apocalypse 

betekent: onthulling, openbaarmaking. Het is een voorrecht om in zo’n tijd te leven, want er 

is veel te doen… In de karma-voordrachten van juli 1924 in Nederland gehouden, in 

Arnhem, (dit is mijn geboorteplaats, dus ik voel een speciale extra-relatie met deze 

voordrachten…) zegt Rudolf Steiner aan het eind van de tweede voordracht (19 juli), hoe de 

beschaving aan de rand van de afgrond zal komen te staan: “En in de loop van deze 

twintigste eeuw zal de mensheid òf aan het graf van alle beschaving staan, òf aan het begin 

van een tijdperk waarin de zielen van de mensen die in hun hart intelligentie met spiritualiteit 

verbinden, de Michaëlstrijd uitgevochten wordt in het voordeel van de Michaëlimpuls”.  

Iets eerder in diezelfde voordracht zegt hij welke belangrijke rol de antroposofie daarbij kan 

spelen, om te zorgen dat kosmische intelligentie individuele intelligentie wordt, dat je kunt 

denken en tegelijkertijd spiritueel kan zijn: dat is michaëlisch! Deze nieuwe vorm van 

spiritualiteit moet cultuurfactor worden: “Als er zo kan worden gewerkt als door Michaël is 

voorbestemd, dan vindt Europa, dan vindt de moderne beschaving zijn weg uit de 

ondergang. Maar op geen enkele andere manier! Of de beschaving van de ondergang 

gered kan worden, is afhankelijk van de vraag of we Michaël begrijpen”.  

Het ligt dus aan ons, wat wij doen, of de wereld ondergaat of dat er een nieuwe 

beschavingsimpuls kan ontstaan. 

Stand van Zaken 
Na honderd jaar oorlog is de invloed van Amerika groter dan ooit, mede ook omdat men 

momenteel zelfs ook de Verenigde Naties en de NATO gebruikt om landen binnen te vallen 

of blijvend te onderdrukken. En altijd is er een mooi verhaal dat het er om gaat de arme 
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bevolking van zo’n land te helpen in een “democratisch” proces (bedoeld is: corrupte 

marionettenregering) en elke afbraak wordt gepresenteerd als opbouwwerk. We zien hoe er 

een enorme internationale druk op Nederland wordt uitgeoefend als die gewoon volgens de 

gemaakte afspraken zijn troepen terug wil trekken uit bezet Afghanistan. Schandalig 

eigenlijk dat wij meedoen/meededen aan die onderdrukking en uitbuiting door Amerika. 

Gelukkig zijn we daar dankzij de beweging van de PvdA goed vanaf gekomen, maar nu met 

deze ultrarechtse regering, zitten we er al weer middenin, met die zogenaamde 

politietrainingen. In Nederland hebben de kiezers er in meerderheid voor gekozen om 

Amerika niet kritisch te volgen, maar volmondig te steunen en slaafs te volgen, oftewel te 

stemmen op de VVD en PVV.  

Oorlogspropaganda 
Soms is het droevig te zien hoe weinig mensen weten over wat er werkelijk speelt in de 

wereld en wat de rol van de landelijke politiek daarin is of zou kunnen zijn. Ook de media 

doen daar driftig aan mee. Als je kijkt hoeveel onbenulligheid er in het NOS-journaal wordt 

gepresenteerd over de hotelkamers waar de Oranjespelers overnachten in Zuid-Afrika of 

over de bruidsjurk van de Zweedse prinses die trouwt, terwijl er over de voortgang van de 

grootste milieuramp aller tijden in de golf van Mexico of de gevolgen van de acties van de 

schurkenstaat Israël (die alle VN-resoluties of internationale afspraken aan zijn laars lapt en 

vervolgens door Amerika en Nederland nog wordt gesteund ook…!), of de economische 

situatie in de wereld en de werkelijke achtergronden daarvan, in alle toonaarden wordt 

gezwegen of mondjesmaat wordt bericht. De selectie die de NOS maakt binnen ons 

wereldnieuws wordt steeds lachwekkender. Het èchte nieuws (over bijvoorbeeld de ware 

gebeurtenissen rond de vliegtuigaanslag bij Smolensk door de Russische geheime dienst, 

of de pogingen van Amerika om het steeds meer toenemende verzet in Zuid-Amerika te 

breken, wat ze nu in Haïti dankzij de aardbeving aardig lijkt te lukken) vind je niet in de 

gevestigde media van kranten, radiozenders of t.v.-programma’s. Daarvoor kun je eigenlijk 

alleen nog maar terecht op internet, vooral bij nieuwsbrieven van particulieren of van 

uitgeverijen. Een nieuwsbrief die in dit verband erg is aan te bevelen, is die van de 

uitgeverij KoppVerlag in Duitsland: met heel veel interessante artikelen. Want als iedereen 

zou weten wat de achtergronden zijn van de krediet-crisis, of de gebeurtenissen van 11 

september 2001, hoe die in scène zijn gezet door de Amerikaanse regering met hulp van 

de CIA om een heleboel impopulaire maatregelen er door te drukken, dan zou de wereld er 

anders uitzien. Ook toen klonk het weer via de media: “Amerika under attack”, dit keer was 

het geen passagiersschip, geen vloot of kanonneerboot maar de in 1962 al overwogen 

kaping van burgervliegtuigen. En weer geloofde iedereen de complottheorie die de 

Amerikaanse regering opdiste. Maar als iedereen door zou vragen en onderzoeken en er 

achter zou komen hoe het werkelijk zit en dat deze zogenaamd aanval weer voor de 

zoveelste keer door Amerika zelf in scène is gezet, dan zou iedereen kunnen inzien dat de 

hele daarna gevolgde “oorlog tegen het internationale terrorisme” en alle inperkingen van 

vrijheden en de superwinsten van Amerikaanse bedrijven aan de daarna gevoerde 

oorlogen in Afghanistan en Irak, dat dat alles op drijfzand is gebouwd en alleen maar 

bedacht is om de macht en de suprematie van Amerika te versterken en verstevigen. Het is 

navrant hoe alles in de berichtgeving van de meeste media wordt omgedraaid, hoe een 

inval en onderdrukking van een land wordt aangeduid met “Operation Freedom”, de 

http://info.kopp-verlag.de/
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onderdrukking van de eigen bevolking wordt geregeld in “The Patriot Act”, en dat de 

afbraak van Afghanistan wordt gepresenteerd als “opbouwwerk”. Maar wat afschuwelijk is 

zoiets ook voor die jonge jongens die daar voor niets sterven en voor hun nabestaanden ten 

behoeve van de aanleg voor een oliepijpleiding, voor het veiligstellen van de drugshandel, 

waar niemand beter van wordt, integendeel en voor vergroting van de geopolitieke macht 

van Amerika! Het is ook een afschuwelijke omdraaiing om een Nobelprijs voor de vrede toe 

te kennen aan een Amerikaanse president om zijn mooie woorden en loze beloftes, die 

meteen de volgende dag al 30.000 soldaten als extra-troepen die uitzichtloze oorlog in 

Afghanistan instuurt, die langzamerhand nog erger aan het worden is dan het Vietnam-

debacle van veertig jaar geleden. Toen gingen er nog jongeren de straat op om te 

protesteren en moest de oorlog mede daardoor vroegtijdig worden beëindigd, nu is het 

èchte protest ver te zoeken. Iedereen lijkt ingeslapen, omver gepraat, murw geworden en 

monddood gemaakt.  

Osama Bin Laden 
En dan komt het bericht dat op 2 mei 2011 Osama Bin Laden door een doodseskader zou 

zijn gedood. En wij zouden moeten geloven dat dat waar is? Dat dat “toevallig” op een 

moment komt dat president Obama in Amerika zwaar onder vuur ligt omdat hij mogelijk niet 

in Amerika is geboren (en dus geen èchte Amerikaan is…) en hij ook veel kritiek krijgt op 

zijn wankele houding in Libië en er eigenlijk niets is gerealiseerd van wat hij beloofde…. En 

plotseling stijgt hij ineens geweldig in aanzien! Wel heeft hij iets gedaan wat volledig in strijd 

is met alle christelijke, morele en juridische normen: schieten op iemand die ongewapend 

is, liquidatie. En heel de westerse wereld, minister Rosenthal incluis, feliciteert hem met 

deze wandaad! Thomas Mehner, schrijver van een artikel Hello, Mr. President! - Glauben 

Sie eigentlich selbst, was Sie in Bezug auf Osama bin Laden erzählen? dat: “wie vreugde 

beleeft aan het doden van een onbewapende man op het niveau van een Neanderthaler is 

blijven stilstaan”… .Daarbij is het natuurlijk volkomen duidelijk dat de gedode man helemaal 

niet Osama Bin Laden was. Als die het was geweest en als die de hoofddader achter 11 

september was had hij juist niet gedood moeten worden maar moeten worden verhoord. 

Bovendien het in zee gooien van het lijk (heeft niets met islamitische gebruiken te maken) 

en de weigering om foto’s af te geven (laat maar eens zien hoe je een ongewapend iemand 

hebt toegetakeld…) moeten bewerkstelligen dat vooral niemand moet denken of zien dat 

het helemaal niet Osama Bin Laden was, die in Pakistan koelbloedig werd vermoord. Maar 

deze ’knullige’ acties maken het daarentegen juist des te waarschijnlijker! Bovendien: 

iemand kan toch niet twee keer sterven….!? De Osama Bin Laden, die jarenlang op de 

loonlijst stond van de CIA en daar waarschijnlijk nooit afgehaald is omdat hij Amerika grote 

diensten verleende als zondebok en vijandsbeeld, stierf al in december 2001 in Saoedi-

Arabië aan de gevolgen van een jarenlang slepende en slopende nierziekte. Dat verklaarde 

althans destijds generaal Mousharaff van Pakistan en het feit werd ook vermeld in diverse 

kranten. Bovendien Osama Bin Laden had altijd verklaard niets met de aanslagen van 11 

september te maken te hebben gehad, maar na zijn overlijden destijds verschenen er 

plotseling boodschappen zogenaamd van Osama Bin Laden, maar het was duidelijk 

iemand die er heel anders uitzag en wiens stem anders klonk, die verklaarde dat hij de 

aanslagen wel had gepleegd. En dat maakte hem plotseling tot postume en dankbare 

zondebok! Hij kon immers toch niets meer ontkennen of rechtzetten…! 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/thomas-mehner/hello-mr-president-glauben-sie-eigentlich-selbst-was-sie-in-bezug-auf-osama-bin-laden-erzaehle.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/thomas-mehner/hello-mr-president-glauben-sie-eigentlich-selbst-was-sie-in-bezug-auf-osama-bin-laden-erzaehle.html
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Europa zwart maken 
Wat Amerika ook steeds probeert te doen is de zwarte piet voor zijn verkeerde handelswijze 

zoveel mogelijk bij Europa te leggen. Zo doen ze dat bijvoorbeeld bij de olieramp in de golf 

van Mexico: BP is immers “British”, maar de werkelijke veroorzaker van de ramp is het 

Amerikaanse bedrijf Halliburton van ex-vice-president Dick Cheney, die verantwoordelijk 

was voor de aanleg, de beveiliging en het onderhoud van de boorschachten en het 

boormaterieel. Slecht onderhoud en fouten bij de aanleg zijn de hoofdoorzaak, zoals er 

onlangs ook bij Australië een olieplatform dat gebouwd was door Halliburton vanwege 

slecht onderhoud verloren ging en ook daar een milieuramp veroorzaakte. Daarom moet 

Obama telkens zo hard roepen dat BP de schuldige is en alles moet betalen, anders gaan 

mensen nog nadenken en gaan zij misschien op zoek naar de werkelijke dader, in dit geval 

dus: Halliburton.  

Maar ook in eigen land zien we dat: hoe Amerikaans is de VVD niet, die de banken aan nog 

meer geld wil helpen ten koste van de armen, die door hun toedoen nog armer zullen 

worden, en door volop steun te geven aan de agressie in Afghanistan. En dan de PVV, de 

one-issu-partij: alle moslims het land uit. Het is een “heilige oorlog” van de PVV tegen alle 

islamieten: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet…. Wat de PVV nastreeft is - in navolging 

van Israël - : staatsterrorisme, onderdrukking van de ene bevolkingsgroep door de andere, 

zeg maar: apartheid. En dat noemt zich - sarcastisch genoeg - “partij voor de vrijheid“. Al 

het andere wat ze wel eens gemompeld hebben: het niet verhogen van de AOW-leeftijd, 

verbetering van de zorg etc. zijn alleen bedoeld om stemmen te trekken van ouderen en 

hulpbehoevenden. Dat bleek de dag na de verkiezingen toen Wilders bij voorbaat al de 

verhoging van de AOW-leeftijd - ongevraagd - direct liet vallen, zo graag wilde hij 

meeregeren. Ook bij hem volop de bekende leugens en verdraaiingen, zo noemde hij zelf 

zijn boodschap van haat jegens de islam: “onze boodschap van hoop en optimisme”… 

Wilders is een heel on-Nederlands fenomeen. Hij wordt dan ook gesponsord door 

neoconservatieve groeperingen in Amerika (Bush en consorten) en ultra-zionistische 

kringen in Israël, zoals bijvoorbeeld in de bijlage van de NRC van 15-21 mei 2010 werd 

beschreven. Destijds, onder Bush, ging hij ook wekelijks bij de Amerikaanse ambassade op 

de thee. Hij verdedigde dat zelf met de reactie dat daar toch niets mis mee was, Amerika is 

immers een bevriende natie. Maar wat moest daar elke week besproken worden? Amerika 

is er immers ook alles aan gelegen dat andere landen en met name Europa de door hen 

uitgevonden strijd tegen het terrorisme oppakken en verder voeren, zodat Europa de 

Zwarte Piet krijgt toegespeeld van deze nieuwe zogenaamde vijandschap tussen de 

Arabische landen en het Westen. Vandaar ook die aanslagen op de trein bij Madrid, waar 

de vermeende moslimdaders na jaren moesten worden vrijgelaten omdat ze niets met de 

aanslag te maken bleken te hebben. Wie dan wel deze bloedige aanslag heeft gepleegd 

(precies 911 dagen na 9-11) is dus nog altijd een raadsel. Raar eigenlijk, geen spoor van 

de daders… Dat geldt ook voor de aanslag op vier Londense metrostations op 07-07-07, 

waar de Britse geheime dienst zelf de grootste verdachte is. Zij hielden immers net 

‘toevallig’ op hetzelfde moment een oefening van een terroristische aanslag en wat denk je? 

Precies - ‘toevallig’ - op dezelfde vier metrostations waar de aanslagen ook werkelijk 

plaatsvonden. Nou ja, we zijn toch niet helemaal achterlijk? De kans dat zoiets toeval is - dit 
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heeft iemand serieus uitgerekend - is even groot als dat twee mensen op een willekeurig 

strand precies hetzelfde zandkorreltje zouden oprapen. Dit kan geen toeval zijn, is het ook 

niet, dus is er opzet in het spel en daarom is de Britse geheime dienst dus hoofdverdachte 

nummer één!  

En van onze ‘eigen’ hofstadgroep die Theo van Gogh vermoordde weten we ook dat er 

infiltranten van de AIVD in de groep zaten (stond meerdere keren in de krant) die niet alleen 

meededen met allerlei aanslagen, waarbij gewonden vielen (notabene!) maar die zelfs het 

brein achter aanslagen bleken te zijn, zoals de zogenoemde “Syriër“, de enige van de 

groep die niet opgepakt is en ‘spoorloos‘ is…. Maar als infiltranten van de AIVD de leiding 

hadden over zulke acties, dan is de Nederlandse geheime dienst dus toch hier ook 

hoofdverdachte voor aanslagen van de hofstadgroep!? Ook het onderzoek dat Katja 

Schuurman deed en haar documentaire: “Prettig weekend, ondanks alles”, dat ook als boek 

met DVD werd uitgegeven, wijst in diezelfde richting, zonder dat zij overigens zelf tot die 

vergaande conclusie komt. Zij vraagt zich af, waarom de AIVD, die van te voren volledig op 

de hoogte was van de geplande moord en alles wist, niet ingreep. Het antwoord laat zich 

raden. 

Kortom van al die Europese ‘terroristische’ aanslagen klopt dus veel niet, en het wordt 

steeds waarschijnlijker dat ze door de geheime diensten van die landen met hulp van de 

CIA en de Westerse geheime diensten zijn voorbereid en uitgevoerd. Over 11 september 

zal ik in dit artikel kort zijn. We kunnen eventueel in een later artikel hier nog nader op 

ingaan8. Ook van die vier aanslagen wezen en wijzen alle feiten er op dat deze aanslagen 

door de Amerikaanse regering in samenwerking met de CIA zelf zijn uitgevoerd. De feiten 

zelf wijzen daarop, dus er is hier géén sprake van complottheorieën…!  

Wereldregering in wording 
Amerika voert al honderd jaar oorlog tegen de rest van de wereld. Waarom? Omdat ze de 

wereld wil regeren. Ze wil een wereldregering onder Anglo-Amerikaanse leiding: een 

nieuwe wereldorde. Aan zo’n wereldregering onder Anglo-Amerikaanse leiding wordt hard 

gewerkt9. Churchill, die zoals we hebben gezien betrokken was bij de ‘ruilverkaveling’ van 

het na-oorlogse Europa, kondigde die wereldregering al aan in een toespraak op 14 mei 

1947, waarin hij zei: “Wij hebben natuurlijk niet de illusie dat dit verenigde Europa de laatste 

en volledige oplossing van alle problemen op het gebied van de internationale betrekkingen 

inhoudt. Het einddoel dat wij nastreven is het creëren van een autoritaire almachtige 

wereldorde. (…) Zonder een verenigd Europa is er geen zekerheid en uitzicht op een 

wereldregering. De vereniging van Europa is de onontkoombare eerste stap ter 

verwezenlijking van dat doel.” Let goed op zijn woorden: autoritair, almachtig, 

onontkoombaar! 

Die wereldregering is al heel dichtbij en wij werken daar volop aan mee, blindelings, omdat 

we niet zien wat er gebeurt, omdat we de krachten achter het wereldgebeuren niet 

herkennen in hun wezen. Honderd jaar oorlog en wij doen niets. Wij staan achter Amerika 

als ze onder allerlei voorwendsels landen binnen vallen en bezet houden zoals Irak en 

Afghanistan, en binnenkort waarschijnlijk ook nog Iran, ja, we steunen ze niet alleen politiek, 

maar sturen zelfs ook nog troepen: Nederlandse jongens sneuvelen omdat Amerika zo 
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nodig een bezetting wil van een land vol olie, drugs en andere kostbare grondstoffen. Wat 

kunnen wij als kleine mensen tegen deze grote wereldmachten doen? Hoe kunnen wij iets 

hieraan veranderen? Om te beginnen moeten we wakker worden en andere mensen wakker 

maken en zien wat er gebeurt. We moeten proberen te “openbaren” wat er gebeurt. 

Openbaarmaking is in het Grieks “Apocalypse”. We moeten proberen te zien welke Anglo-

Amerikaanse groeperingen er werkzaam zijn en wat ze doen. En we kunnen proberen te 

kijken of we vanuit spirituele inzichten iets tegenover deze duistere Apocalyptische machten 

kunnen zetten. 

Sociale driegeleding als antwoord 
Rudolf Steiner heeft in het voorjaar van 1917 de ideeën van de sociale driegeleding 

ontwikkeld, die vanaf het najaar door een werkgroep voor sociale driegeleding werden 

uitgedragen. Ludwig Graf Polzer-Hoditz, driegeleder van het eerste uur, vertelde 

enthousiast over deze ideeën aan zijn broer Arthur, de secretaris van keizer Karl van 

Oostenrijk. Deze Arthur Graf Polzer Hoditz was in het voorjaar van 1917 gevraagd om 

kanselier te worden omdat hij zoveel goede ideeën had over de ontmanteling en opsplitsing 

van Oostenrijk. Hij had dat ambt echter geweigerd omdat hij vreesde dat hij te weinig steun 

zou krijgen voor zijn verlichte ideeën. Toen hij in de zomer van 1917 over de driegeleding 

hoorde zei hij: “Als ik in het voorjaar deze ideeën had gehoord, zou ik het ambt van 

kanselier zeker hebben aangenomen.” Dan zou de geschiedenis van Europa wellicht een 

andere wending hebben gekregen. Nu werd deze toekomst vooral bepaald door de 

Amerikaanse president Woodrow Wilson, die een prominente rol speelde bij de 

vredesonderhandelingen in Versailles bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met zijn 

veertien punten leek hij het zelfbeschikkingsrecht van volkeren te propageren, maar in feite 

greep hij terug op een oud groepsbewustzijn en was zijn werkelijke doel een Volkenbond 

onder Amerikaanse leiding. Rudolf Steiner hield niet op met bijna in elke voordracht in de 

periode vanaf 1917 te waarschuwen voor de verderfelijke invloed van Woodrow Wilson, de 

‘wereldschoolmeester’ zoals hij hem noemde met zijn veertien punten en de invloed die hij 

daarmee uitoefende op het wereldgebeuren. Ook Albert Steffen heeft een toneelstuk 

geschreven dat ‘Friedenstragödie’ heet en helemaal is opgebouwd rond de persoon en 

gestalte van Woodrow Wilson.10 

Toen de sociale driegeleding zich verder ontwikkelde werd er ook gezocht naar 

toepassingen van deze ideeën op politiek en economisch gebied. Toen in 1919 de revolutie 

in Duitsland uitbrak en er in de deelstaat Baden Würtemberg een radenrepubliek ontstond, 

vonden de ideeën van Rudolf Steiner gehoor bij enkele regeringsleden van dit 

Revolutionaire bewind, maar deze regering leidde helaas geen lang leven. Ook heeft Rudolf 

Steiner zijn ideeën omtrent de toekomst van Europa neergelegd in een memorandum en dat 

meegegeven aan Prins Max von Baden die beloofde het door te geven aan alle 

onderhandelaars bij de vredesbesprekingen in Versailles. Maar deze liet het in zijn tas zitten 

en gaf de ideeën niet verder door. Mede daardoor kreeg Duitsland in Versailles de 

volledige schuld van de oorlog toegespeeld en onmogelijke herstelbetalingen opgelegd wat 

leidde tot grote ontevredenheid in Duitsland. Dat was de voedingsbodem voor Hitlers 

nationaalsocialistische partij, de opkomst van het Derde Rijk wat weer leidde tot de Tweede 

Grote Wereldoorlog.  
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Der kommenden Tag 
Naast deze concrete stappen richting politiek werden er door de beginnende 

driegeledingsbeweging ook grote stappen gezet richting economie. Eind 1919 kwamen een 

groot aantal ondernemers bij elkaar die samen een gemeenschappelijke associatie wilden 

opzetten van bedrijven, die samen wilden werken vanuit de driegeledingsgedachten. Zij 

noemden die associatie: Der kommenden Tag.11 Het was ook een daad met veel 

toekomstkracht. De werkelijke ‘geboorte’ van deze unieke bedrijfsverbinding met een 

miljoenenomzet, waar Rudolf Steiner adviseur van werd, was in de oudejaarsnacht van 

1919/1920. Vlak voordat hij zou afreizen naar Stuttgart om hierbij aanwezig te zijn hield hij 

nog een tweetal voordrachtenreeksen in Dornach. De eerste ging over: De geestelijke 

achtergronden van het sociale vraagstuk (GA 191).12 De tweede reeks van twaalf 

voordrachten is uitgegeven onder de titel: Michaël, de opdracht van Michaël als leidende 

geest van onze tijd (GA 194, in het Duits: Die Sendung Michaëls)13. Maar toen hij op 14 

december 1919 deze voordrachtencyclus had afgesloten kondigde hij voor de volgende 

dag nog een extra dertiende voordracht aan, omdat de trein die volgende dag niet zou 

rijden: 

“Daar het nu eenmaal in het lot ligt, dat men tegenwoordig eigenlijk helemaal niet weg kan 

komen als men op reis wil, zullen we er morgen ook nog zijn. Daarom wil ik morgen om acht 

uur nog speciaal spreken over de antroposofische, de geesteswetenschappelijke occulte 

grondslag van het sociale vraagstuk. Voor we vertrekken, kan ik dan ook nog voor onze 

vrienden over dit vraagstuk spreken, maar ik zal de diepere gronden hiervan 

geesteswetenschappelijk uiteenzetten”.  

Michael kan helpen 
Het werd een hele speciale extra-voordracht, die meteen al heel intrigerend begint: “In het 

heden en in de naaste toekomst wordt de mensheid voor belangrijke en grote taken 

gesteld, die doorslaggevend zullen zijn. Om hier tegen opgewassen te zijn, wordt er van de 

zielen een sterke moed gevraagd”. Actueler kan het haast niet. Dan beschrijft hij hoe de 

mensen tegenwoordig zo oppervlakkig en vanuit emoties een oordeel hebben en niet kijken 

wat er in de wereld werkelijk gebeurt en welke krachten daarachter werkzaam zijn. Ook 

spreekt hij vervolgens over de bronnen van het huidige economische en politieke leven. 

Dan gaat hij over naar de actualiteit en zegt: “Beschouwt u het Engels-Amerikaanse 

geestesleven eens. U vindt hierin twee aspecten die sterk van elkaar verschillen. Om te 

beginnen heeft het Engels-Amerikaanse geestesleven meer occulte genootschappen dan 

waar ook ter wereld en deze oefenen een veel sterkere invloed uit dan de meeste mensen 

denken”. (!!) Dan heeft hij het over allerlei individualiteiten en hun invloed op het leven van 

die tijd en komt dan ook weer te spreken over Woodrow Wilson: “En het talent voor 

abstractie dat bij Woodrow Wilson tevoorschijn trad, is juist op het uiterlijke politieke gebied 

in zijn uiterste consequenties aanwezig in de veertien punten van de wereldschoolmeester, 

waarvan elk woord het stempel van onpraktisch en ondoorvoerbaar draagt. Deze konden 

alleen maar ontspruiten aan een geest, die alleen maar abstract kan denken en in het 

geheel geen zintuig heeft voor ware realiteiten”.  
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En dan tegen het eind van de voordracht komt hij tot de volgende - zeer actueel klinkende - 

beschrijving: “Er is door de geciviliseerde mensheid gedurende de hele 

wereldgeschiedenis nog nooit zoveel gelogen als in de laatste vijf, zes jaar. In het openbare 

leven werd bijna nooit de waarheid gezegd, bijna geen woord dat door de wereld ging was 

waar. (!!) Terwijl deze stroom uitmondt in de leugen, mondt de middelste stroom uit in de 

zelfzucht. En als een economisch leven, zoals het Engels-Amerikaanse, dat zich tot 

wereldheerschappij wil opwerken, zich niet laat doordringen met een zelfstandig 

geestesleven en een zelfstandig staatsleven, dan mondt het uit in de derde afgrond van het 

mensenleven. De eerste afgrond is de leugen, de ontaarding van de mens door Ahriman. 

De tweede is de zelfzucht, de ontaarding der mensheid door Lucifer. De derde is op fysiek 

gebied ziekte en dood, en in de gebieden van de cultuur: ziekte en dood van de cultuur. 

Als de Engels-Amerikaanse wereld de wereldheerschappij verwerft (!!) zal deze zonder de 

driegeleding cultuurdood en cultuurziekte over de wereld brengen, want deze zijn een gave 

van de Azura’s, zoals de leugen een gave van Ahriman is en de zelfzucht een gave van 

Lucifer. De derde, die zich waardig bij de nadere schaart, is een gave van de Azurische 

machten.” 

De drie tegenstandersmachten 
Rudolf Steiner spreekt hier over het streven van Amerika en Engeland naar een 

wereldregering. En hij spreekt daarbij over drie tegenkrachten, die we in de wereld 

werkzaam kunnen zien, juist ook in de huidige tijd. Lucifer wil ons laten genieten, wil 

eigenlijk niet dat we scherp kijken wat er gebeurt, wil oppervlakkigheid en niet nadenken, 

wil spelletjes op de t.v., vertier, lekker lachen en genieten: après nous la déluge, oftewel: de 

zondvloed komt later wel… Lucifer is een gevallen engel, en daarom is hij vooral werkzaam 

in de individuele mens. Zijn cijfer is de één, alles is één, maar ook: ikke, ikke, ikke en de rest 

kan stikken. Ahriman, de tweede kracht, liegt en bedriegt. Hij schept steeds 

tegenstellingen, hij bedenkt vijanden en tegenstanders die er helemaal niet zijn: hij 

beschuldigt moslims van terroristische aanslagen die hij zelf heeft georganiseerd. Hij 

schept strijd tussen oost en west, oorlogen tussen noord en zuid, de eerste wereld 

tegenover de tweede en/of derde wereld. Hij werkt via de economie, schept crisissen, 

creëert rampen, maakt mensen bang met scherpe argumentaties, waardoor ze willoos zijn 

partij kiezen, waardoor hij nog meer groeien kan. Ahriman is een gevallen aartsengel, 

daarom werkt hij altijd in groepen mensen, organisaties, landen tegen elkaar. Zijn cijfer is 

de twee, de twee van tegenstellingen en van strijd. En dan de Azura’s. Dat zijn gevallen 

geesten van de persoonlijkheid. Als die werkzaam worden, vallen zij de persoonlijkheid van 

de mens aan, ondermijnen zijn ik. Zij proberen te verhinderen dat dit ik werkzaam wordt, 

zoals dat bijvoorbeeld gebeurt door stoffen die bijgemengd worden bij vaccinaties, of bij 

chemtrails in de lucht, waardoor autisme en dementie steeds meer toenemen.14 Zij werken 

niet alleen in op het individu of op groepen, maar zij werken wereldwijd, omdat zij 

tijdgeesten zijn. Iedereen is slachtoffer, tenzij hij of zij zich verbindt met het Christuswezen, 

want Christus is de representant van het “ik” der mensheid. Zij werken in de mens als 

bezetenheid, zij zijn het bewust-boze, zij doden met een glimlach of offeren mensenlevens 

op voor geld, macht en gewin, alsof het niets is, zij zijn het zinloze geweld, de destructie 

zonder doel, de grauwe grijsheid, het grote niets. Hun cijfer is de nul. 
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En als je dan deze machtige wezens zo voor je geschilderd ziet, kun je hopeloos worden 

door hun overmacht en je zwaar voelen omdat je denkt dat tegen zo’n overmacht toch geen 

kruid gewassen is, dat is één van de beste trucs die de duivel ooit heeft bedacht en 

uitgehaald. Maar dan is er de Michaëlsmacht en de Christuskracht, die kan ons weer 

nieuwe moed geven om te strijden en de kracht te geven die nodig is om opgewassen te 

zijn tegen het kwaad en een drieledig antwoord te geven op het drieledige kwaad. Want 

Michaël en Christus werken altijd met de drie, de drie van de drieledigheid, de 

drieledigheid van het mensenwezen en de driegeleding van de maatschappij en 

samenleving: alle goed dingen in drieën! Als we inzicht verwerven in de werking van het 

kwaad kunnen we het bestrijden. En wat beschrijft Rudolf Steiner hier in zijn voordracht, 

nadat hij dit drieledig kwaad beschreven heeft en iedereen daardoor enigszins in de 

zwaarte zal zijn gezakt?: 

“Aan deze dingen moet men het enthousiasme ontlenen, dat de vlam zal ontsteken 

om werkelijk wegen te vinden, om zo veel mogelijk mensen de ogen te openen”.  

Wonderlijk genoeg beschrijft Rudolf Steiner hier dus dat je enthousiast wordt van het inzicht 

in het kwaad en daar de inspiratie uit krijgt, als een vlam die ontstoken wordt, om ook 

andere mensen de ogen te openen. Dat noemt hij hier zelfs de belangrijkste taak die de 

mens in sociaal opzicht heeft: 

“Voor degenen die inzicht in dit alles hebben gekregen is het nu hun taak, de 

mensheid voor te lichten. We moeten zoveel mogelijk ondernemen tegen de 

dwaasheid die zich verbeeldt wijsheid te zijn en die meent, het zo heerlijk ver te 

hebben gebracht. Tegenover deze dwaasheid moeten we het praktische aspect 

stellen van de anthroposofisch georiënteerde geesteswetenschap”.  

Worden wij wakker? 
En Rudolf Steiner besluit deze bijzondere voordracht met de woorden: 

“Als ik door deze woorden enig gevoel in u heb kunnen opwekken voor de diepe 

ernst, die vandaag de dag in deze dingen ligt, dan heb ik misschien iets bereikt 

van wat ik graag zou willen. Als we elkaar dan over een paar weken weerzien, 

zullen we verder over dergelijke dingen spreken. Vandaag heb ik alleen maar een 

gevoel in u willen wakker roepen dat u vertelt, dat het tegenwoordig werkelijk het 

belangrijkste sociale werk is, om de mensen tot in de verste omtrek wakker te 

schudden.”15 

Wat er nu verder gaat gebeuren? Die autoritaire wereldregering onder Engels-Amerikaanse 

leiding lijkt er aan te komen, is er eigenlijk al: er is al een ministerie van defensie oftewel van 

oorlog: dat is de NATO; er is al een ministerie van gezondheid en ziekte: de WHO; een 

ministerie van financiën: de FED; een ministerie van economische zaken: de IMF; een 

ministerie van landbouw en voeding: de WFO; een ministerie van buitenlandse c.q. 

binnenlandse zaken: de CIA; eigenlijk functioneert alles al bijna zo… Alleen nog niet 

openlijk en officieel. Toch zullen we ons er met hand en tand tegen moeten blijven 

verzetten. Mogelijk zullen binnenkort na Afghanistan en Irak later ook Iran en mogelijk ook 
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nog Noord-Korea nog aangevallen en veroverd gaan worden. Daarover is onlangs door 

Obama en Netanyahu nog uitgebreid overlegd. Oorlogsbodems stomen al op richting 

Perzische golf, troepen worden samengetrokken aan de grenzen, Saoedi-Arabië heeft al 

toestemming gegeven aan Israël om over zijn grondgebied te vliegen.16 Israël zal wel een 

aanval op zijn grondgebied in scène zetten om een “vergeldingsactie” te rechtvaardigen. 

Dat kan het begin zijn van een hele hoop ellende, waarbij atoomwapens niet ondenkbaar 

zijn. 

Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wij hoeven dat niet te laten gebeuren. Wij 

kunnen steeds blijven eisen dat Amerika moet vertrekken uit Irak, uit Afghanistan, uit Azië. 

En laat ze dan ook alle bezette gebieden waar ze militaire bases hebben geïnstalleerd aan 

de bevolking teruggeven: Okinawa (met 40 bases!!) aan de Japanse bevolking aldaar. Dan 

kan de bevolking van het eiland San Diego eindelijk na vele jaren terugkeren naar het eiland 

van hun voorvaderen, waaruit zij verdreven zijn door de Amerikanen en waar zij toch 

gewoon recht op hebben. Dat de wereld dat ooit allemaal toegelaten heeft in dat grote 

schaakspel, waar elke zet zijn vele bedoelingen had met directe of indirecte gevolgen nu of 

in de toekomst, is onbegrijpelijk, net zo onbegrijpelijk als het feit dat veel te weinig mensen 

ècht protesteren tegen de inname van Tibet door China, door bijvoorbeeld de Olympische 

Spelen in Peking te boycotten vanwege de mensenrechtensituatie in dat land, die 

vergelijkbaar is met de situatie in Hitler-Duitsland in 1936... Of die Spelen te gebruiken om 

de kwestie Tibet weer aan te roeren en Tibet weer “op de kaart te zetten”. Laten we nooit 

denken: “Laten we maar niets zeggen of doen, het heeft toch geen zin”, want het heeft altijd 

zin, als wij iets doen. Wij kunnen de wereld veranderen door iets te zeggen, te schrijven of 

te doen, hoe klein dan ook. Alles wat we doen helpt. Wij kunnen de wereld veranderen! 

Licht aan de horizon 
Zo begint er een beetje licht te ontstaan in de duisternis, er gloort een sprankje hoop aan de 

horizon. In Zuid-Amerika zijn regimes bezig zich los te maken van de Amerikaanse 

invloeden en bedreigingen en van de knellende banden van de IMF en de Wereldbank, ze 

gaan in vrijheid elkaar onderling steunen. Ook Khadaffi probeerde zo’n onafhankelijke koers 

te varen voor het Afrikaanse continent, met een eigen geldstroom en een eigen onderlinge 

financiële hulp en ondersteuning. Natuurlijk worden zij afgeschilderd als dictators en 

worden er in de landen provocateurs georganiseerd om opstandigheid te creëren maar er 

zijn er vele die stand houden en het geld van de opbrengsten van de eigen bodem weer 

aan de eigen bevolking ten goede laten komen. Dat is een hele belangrijke stap voorwaarts. 

En zo ontstaat er weer een derde weg, een derde groep ongebonden landen tussen de 

machtsblokken van Oost en West, tussen onderdrukkend communisme (China) en 

ongebreideld kapitalisme (Amerika), hoewel die twee machtsblokken steeds meer trekken 

van elkaar beginnen te vertonen en de werkelijke tegenstelling eigenlijk steeds meer die 

tussen machtshebbers en onderdrukten begint te worden. 

Wij kunnen de wereld werkelijk veranderen, vanuit spiritualiteit, vanuit de geest. Met 

meditatie valt ook veel meer te doen dan de meeste mensen weten. Prachtig is dat er vanuit 

allerlei richtingen, in allerlei kringen steeds meer verschijnt wat die kracht van de meditatie 

beschrijft en bewijst17. Maar ook in de politiek begint er iets te verschuiven. De ideeën vanuit 
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de spiritualiteit: sociale driegeleding, basisinkomen, beheer van bodemschatten en de 

natuur, duurzaamheid van energie, andere vormen van geldbeheer beginnen steeds meer 

door te dringen. Zo is het ook heel verheugend dat er een partij heeft meegedaan aan de 

verkiezingen die Mens en Spirit heette (lijst 14). Jammer genoeg zijn ze nog niet zo bekend 

geworden en hebben ze slechts een halve zetel gehaald en halve zetels hebben ze helaas 

nog niet in de Tweede Kamer. Maar - wie weet - als ze goed aan de weg timmeren en goed 

door mensen worden ondersteund (zo was bijvoorbeeld de bekende pastor Hans Stolp ook 

één van hun “lijstduwers”), dan kunnen ze bij een volgende verkiezing wel één of meerdere 

zetels krijgen. En dan zal er een volkomen ander geluid gaan klinken te midden van al die 

halve waarheden en hele leugens, valse verkiezingsbeloftes die onmiddellijk weer gebroken 

worden, omdraaiingen en eenzijdigheden en andere enormiteiten die nu meestal in het 

parlement zijn te horen. En niet te vergeten: al die dingen die niet worden gezegd omdat ze 

veel te revolutionair klinken en dus stemmen kunnen kosten of de kijkcijfers naar beneden 

halen. En zo modderen we door.  

Maar vanuit spiritualiteit kan alles veranderen. Spiritualiteit geeft inzicht, doorzicht en 

overzicht en daaruit ontstaat de inspiratie en het enthousiasme om wakker te worden en te 

handelen, om het kwade te ontmaskeren en het goede - hoe klein dan ook - te doen. En dan 

kan en zal alles veranderen. Nu, anno 2010 kan de grote verandering plaatsvinden, aan de 

vooravond van het belangrijke jaar 2012. Het is nu of nooit.  
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