
 
 

Legenda 
 
We spreken over de Deep State, de staat achter de staat, 
en over het World Economic Forum die iedereen naar 
zijn pijpen kan laten dansen. Dat is toch ongeloof-
waardig! In dit artikel wordt het Nieuwe Imperialisme, 
zoals de Deep State destijds heette, stap voor stap 
gevolgd vanaf 1870, nu 150 jaar geleden. Het onge-
looflijke wordt daarmee niet alleen aannemelijk, maar 
bewezen, want aan de hand van openbaringen van 
insiders en documentatie die niet meer weggevaagd 
kunnen worden. Bewezen dat wel, maar een waarheid 
zo afschuwelijk dat we de andere kant op willen kijken. 
Daarom eindig ik met de eerste strofe 
van de Gijsbrecht van Amstel van Joost 
van den Vondel, die dit vanuit een 
diepgelovige overtuiging schreef: “Het 
hemelsche gerecht heeft zich ten lange 
lesten erbarremt over my en mijn be-
naeuwde vesten en arme burgery, en op 
mijn volcx gebed en dagelix geschrey 
de bange stad ontzet.” 
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1 – Op weg naar de Technocratische Eeuw 
Psalm 2 zegt dat de heersers samenzweren tegen God en zijn Christus (wat het Grieks is 
voor Gezalfde). Spreken over een samenzwering bezit dus oude papieren. De heden-
daagse samenzwering is begonnen met de oprichting van de Trilaterale Commissie. Het 
idee om de Trilaterale Commissie op te richten werd in 1972 informeel door David 
Rockefeller en zijn meest vertrouwde assistent Zbigniew Brzezinski gepresenteerd aan 
de leden van de elitaire Bilderberg bijeenkomst in Oosterbeek. Het was het geesteskind 
van Rockefeller, die al een aantal jaren met het idee speelde. De Commissie werd het 
jaar daarop in de VS opgericht. Uit hun officiële verklaringen komt overduidelijk naar 
voren dat ze streefden naar de oprichting van een ‘Nieuwe Internationale Economische 
Orde’, wat in feite de ene wereldregering is. President George Bush sprak later openlijk 
over de creatie van een ‘Nieuwe Wereldorde’, wat daarna de algemeen aanvaarde slogan 
werd. Brzezinski’s boek uit 1970 “Between Two Ages: America’s role in the Technetro-
nic Age” legde het grandioze plan op tafel voor een wereldwijd bestuur, een nieuwe 
Toren van Babel:  

«« [Het technetronische tijdperk] omvat de geleidelijke opkomst van een meer 
gecontroleerde en geleide samenleving. Zo’n samenleving zou door een elite 
worden gedomineerd wiens aanspraak op politieke macht is gefundeerd op 
gecertificeerde superieure wetenschappelijke know-how. Onbelemmerd door 
traditionele liberale waarden zou deze elite er niet voor terugdeinzen haar 
politieke doelstellingen met de allerlaatste moderne technieken te bereiken 
om daarmee de bevolking aan te sturen en ‘de samenleving onder strikt toezicht 
en controle’ te houden. [De technologische werktuigen zouden up-to-date 
bestanden bijhouden die zelfs de meest persoonlijke informatie van elk individu 
bevatten.] Onder dergelijke omstandigheden zou het wetenschappelijke en 
technologische momentum van het land niet worden omgekeerd, maar zou het 
zich voeden met de situatie die het [zelf heeft gecreëerd en] exploiteert. »» (p. 97) 

 
Brzezinski schreef dat de mensheid drie grote stadia van evolutie had doorlopen en zich 
in het midden van het vierde en laatste stadium bevond, dat het World Economic Forum 
(WEF) de vierde industriële revolutie noemt. De WEF mogen we gerust zien als een 
kompaan in het kwaad van de Trilaterale Commissie. Het eerste stadium beschreef 
Brzezinski als religieus, een combinatie van een hemels “universalisme dat in het leven 
werd geroepen door de aanvaarding van het idee dat het lot van de mens in wezen in 
Gods handen ligt,” met een aardse “bekrompenheid voortkomend uit massale onwetend-
heid, analfabetisme en een visie die niet verder reikt dan de naaste omgeving.” (p. 97) 
Het tweede stadium was het nationalisme waarbij de nadruk lag op het Christelijke 
gelijkheidsprincipe wat “een nieuwe grote stap markeerde in de progressieve herdefi-
niëring van de natuur en plaats van de mens in onze wereld.” Het derde stadium was 
volgens hem het marxisme “dat een verdere vitale en creatieve fase vertegenwoordigde 
in de uitrijping van de universele visie van de mens.” Als lid van de Council of Foreign 
Relations (CFR) bewonderde hij de marxistisch/communistische regimes omdat die het 
ideaal belichaamden van tirannieke surveillance ter onderwerping van de mens. De CFR 
(1921) was de belangrijkste voorloper van de Trilaterale Commissie (1973), en veel 
leden van de Trilaterale Commissie, net als Brzezinski waren (en zijn) ook lid van de 
CFR. Men noemt deze organisaties ‘think tanks’, maar dat is een eufemisme voor actieve 
bemoeienis en subversie. De CFR was vooral Anglo-Amerikaans, terwijl de Trilaterale 
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Commissie een uitgesproken internationale reikwijdte heeft. Het vierde en laatste sta-
dium wordt door Brzezinski’s technetronische tijdperk belichaamd, getypeerd als het 
“ideaal van rationeel humanisme op wereldschaal”. (p. 246) Om Patrick Wood te 
citeren uit “Technocracy Rising – the Trojan Horse of Global Transformation” # 2015 
(p. 32): “In de meer dan veertig jaar sinds de oprichting van de Trilaterale Commissie, 
getuigt het historische archief onmiskenbaar van het door hun behaalde succes. De 
toegepaste doctrines van Agenda 21, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) 
van de VN en het Energy Smart Grid (slimme energiesystemen) – die alle het resultaat zijn 
van trilaterale interacties – getuigen van hun ideologische verankering in historische 
technocratie.” De ondertiteling van zijn boek is opmerkelijk: “Het zwarte paard van de 
New World Order is geen communisme, socialisme of fascisme, het is technocratie!” (Het 
zwarte paard verwijst naar de honger die over de wereld komt, zoals voorspeld in het 
Boek Openbaring.) 
 
Wat verklaart de motiverende kracht in het wereldgebeuren van de Trilaterale Com-
missie? De oorspronkelijke ledenlijst bestond uit ongeveer 300 zeer invloedrijke mensen 
waarvan ongeveer een derde uit respectievelijk Europa, Japan en Noord-Amerika. Het 
lidmaatschap was ook grofweg verdeeld over academici, politici en bedrijfsmagnaten; 
onder hen waren internationale bankiers, leiders van vooraanstaande vakbonden en de 
captains van mediagiganten. Zoals Patrick Wood opmerkt (p. 49):  

«« Het woord ‘commissie’ was uitermate merkwaardig omdat het meestal wordt 
geassocieerd met gouvernementele werkgroepen. De term leek misplaatst voor 
een privéinitiatief tenzij (...) het echt een regeringsarm was, onzichtbaar, anders 
dan bij de zichtbare regering in Washington [en overal elders in de wandelgangen 
van ‘s lands bestuur]. De toelating van Europese en Japanse leden duidde metter-
daad op een mondiale in plaats van een nationale regering. »» 

 
President Jimmy Carter was een rank ontsproten aan de Trilaterale Commissie dankzij 
de inzet van met name Zbigniew Brzezinski en Richard Gardner. Zij waren het die hem 
in de geheimen van het regeringsvak initieerden, wat verklaart waarom deze pindaboer 
al vóór oudejaarsavond 1976, dus binnen twee maanden na zijn verkiezingsoverwinning 
tot president van de Verenigde Staten, zijn lijst met kabinetsleden presenteerde, waar-
onder drie trilateralen. In totaal werden door Carter niet minder dan twintig trilateralen 
aangesteld op hoge regeringsposten en dit is de trend gebleven in regeringszaken, ook 
op andere plaatsen in de wereld, zo niet trilateralen dan wel figuren die sympathiek 
stonden tegenover de doelstellingen en werkwijze van de Commissie.  
 
Hoe hebben ze de opkomst van een Nieuwe Internationale Economische Orde georkes-
treerd in een tijdsbestek van een halve eeuw? Hun werkwijze bestond eruit om hun leden, 
of mensen die sympathiseerden met hun doelstellingen, te laten benoemen op sleutelpo-
sities van de uitvoerende branche van de overheid, meer in het bijzonder voor wat betreft 
buitenlands beleid, en in topposities van organisaties met een echt internationale reik-
wijdte, met name in de commercie, de handel en bancaire diensten. Hun evoluerende 
doelen worden overeengekomen tijdens consensusbijeenkomsten van de Commissie; en 
zoals bekend is de overgrote meerderheid van hen geen Amerikaans of Brits staats-
burger. De sleutel van hun werkwijze heeft te maken met het bezetten van cruciale mana-
gementsposities, de lange termijn benadering van social engineering, vooral via de 
media, en ten slotte de wederzijdse coördinatie van naties en ’s werelds machtigste 
bedrijven en bancaire belangen, wat niet mogelijk zou zijn zonder intensieve monitoring 
en follow-up, en wel op alle niveaus van de samenleving en economische activiteit. Het 
draait allemaal om data, gefaciliteerd door de komst van de computer. Maar niemand 
durft het een samenzwering te noemen, of noem het verraad, want het woord samen-
zwering is onder embargo. Senator Barry Goldwater waarschuwde in zijn geweldige 
boek “With No Apologies” (zonder verontschuldigingen) # 1979 (p. 280): “De Trilate-
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rale Commissie vertegenwoordigt een bekwame gecoördineerde inspanning om de con-
trole te grijpen en de vier machtscentra te consolideren: politiek, monetair, intellectueel 
en ook kerkelijk.” Technocracy Rising biedt goede lectuur voor wie meer wil weten over 
de details en hun manier van werken. 

We moeten ook kijken naar de publicaties van de trilateralen zelf, zoals het Kissinger-
rapport, een baanbrekend werk uit 1974 waarin abortus als het betere middel wordt aan-
geprezen om tot depopulatie te komen, met name in Afrika, in een tijd dat abortus in 
nog geen enkel niet-communistisch land was gelegaliseerd. Twee jaar eerder was het 
rapport van de Club van Rome uitgekomen, “The Limits to Growth”, waarin werd geroe-
pen dat de wereld ten onder zou gaan aan overbevolking. Niet zo toevallig werd het 
World Economic Forum (WEF) tezelfdertijd opgericht. De beweging die daaruit ont-
stond is alleen maar groter en radicaler geworden, en tegenwoordig doen bijna alle 
machtigen der aarde daaraan mee onder het mom van ‘Red de Aarde’. Het doel is om de 
wereldbevolking te decimeren, wat een rechtstreekse aanval op God is, want het zijn wél 
zijn kinderen. Daarom, God zal niet laten begaan (Jes. 8:10), alhoewel ze denken dat dat 
in hun macht ligt. Maar als het groene hout (de ongeboren kinderen) niet gespaard wordt, 
waarom dan wel het dorre hout (dat zijn wij)? Dit wordt door God getolereerd totdat het 
punt is gekomen dat God op verschillende manieren zal gaan ingrijpen. Het zijn god-
loochenaars; in het afwijzen van God nemen de machthebbers in hun lust naar rijkdom 
en macht steeds meer het karakter van Lucifer aan, de vader van leugen en bedrog die 
ons mensen diepgrondelijk haat. Waarom? Omdat God voor ons een heerlijke bestemming 
heeft klaargelegd, heerlijker dan Lucifer eertijds. Op de drempel van het Vrederijk zal 
bij velen de schellen van de ogen zijn gevallen waarbij de meerderheid voor God zal 
hebben gekozen, een toekomst die met rasse schreden nadert. Als het de tegenstander 
nú zou lukken de massa’s om te brengen door oorlog, vaccinaties en ziektes, zou hij een 
rijke buit binnenhalen, want momenteel staan de meesten heel ver af van God. 
 
Eigenlijk is de Trilaterale Commissie de voortzetting, maar nu meer in het openbaar, 
van het “COMITÉ VAN 300” en zijn almachtige financiële nexus, de City of London. 
De velden werden bemest door de CFR die voornamelijk vanuit de Verenigde Staten 
opereerde. De Trilaterale Commissie opereert op internationaal niveau en presenteert 
zich naar buiten toe als een regulier lichaam. Het COMITÉ echter is een ultrageheime 
organisatie, totaal uit het zicht, hetgeen door Dr. John Coleman in 1991 in het daglicht 
is gesteld.1) Het slaagde erin door middel van vergelijkbare methoden als de Trilaterale 
Commissie om de Federal Reserve Act (Amerikaanse Centrale Bank) te laten aanvaar-
den. Dit gebeurde dankzij een web van intriges van de US-Octopusmacht, gekend als de 
‘Society’ of de ‘400’ met aan de top J. P. Morgan and Company (financieel) en de 
Rockefellers (industrieel). Hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen om de wet door het 
Congress te loodsen zonder argwaan te wekken is een schoolvoorbeeld van samen-
zweringstechnieken waarmee het grote publiek bedonderd wordt en dit is meesterlijk 
beschreven in het boek van Cleon Skousen (pp. 15-24), wat later ter sprake zal komen. 
De Federal Reserve Bank Act werd door het House of Representatives op 22 december 
1913 met ruime meerderheid aanvaard en het was niet zo toevallig dat dit vlak voor 
Kerstmis gebeurde toen de publieke aandacht voor politieke zaken op een laag pitje 
stond. Gelijktijdig werd een inkomensbelasting ingevoerd, want hoe anders zouden de 
steeds stijgende lasten aan de Centrale Bank kunnen worden betaald? “De misleidende 
taal van de Federal Reserve Act werd geformuleerd onder leiding van Bernays en Lipp-
man van Tavistock, die een National Citizen’s League startten (nationaal burgerinitiatief) 
met als voorzitter de beruchte Samuel Untermeyer, om het plan te promoten.” 2) Deze wet 
was bedoeld om de controle over het geld van het volk te krijgen en over te dragen aan 
een particulier monopolie. De Federal Reserve Banks was noch ‘Federal’ noch ‘Banks’, 

 
1)  “Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300” by John Coleman # 1991. 
2)  “The Tavistock Institute of Human Relations”, John Coleman # 2005 (p. XIX). 
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maar een particulier geldgenererend monopolie dat om de nek van de gewone man werd 
gehangen – door de creatie van geldmiddelen via dure aan de overheid verstrekte lenin-
gen, alhoewel nieuw geld altijd uit het niets wordt gecreëerd; het is een zuiver boek-
houdkundige operatie. Model hiervoor stond de Bank of England die op 25 april 1694 
werd opgericht, genaamd de Bank of England Charter, opgenomen onder de vele bepa-
lingen van een wet “voor het toekennen van verschillende tarieven en rechten aan Hunne 
Majesteiten op verscheepte tonnage”. Eigenlijk stond het invoerrechten toe ...waarmee 
werd betaald wat verschuldigd was aan de Bank of England. Dat was vijf jaar na de 
Glorieuze Revolutie die de voorloper was van de Franse Revolutie, exact honderd jaar 
later, en dát was ook niet zo toevallig. Dezelfde soort regelingen werden in navolging 
van de Bank of England in de Europese naties opgezet, Frankrijk als eerste in 1800, 
reeds vijf weken nadat Napoleon aan de macht was gekomen. De Europese opzet diende 
als voorbeeld voor alle naties ter wereld, in eerste instantie de Verenigde Staten. De 
internationale Centrale Banken werden in 1930 onder de hoede gesteld van de Bank of 
International Settlements (BIS) te Bazel, eveneens een privéorganisatie, en dit werd later 
na de Bretton Woods conferentie van 1944 met het IMF aangevuld en de Wereldbank. 
De toeëigening van de financiële ruggengraat van de naties was bedoeld om de komst 
van de Nieuwe Wereldorde te faciliteren, want wie geldschieter is, in dit geval van de 
overheid, domineert het besluitvormingsproces. 
 
Het COMITÉ werd in de koloniale tijd opgericht om de commerciële belangen van het 
Anglo-Amerikaanse establishment (katoen, opium, suiker, slaven, enz.) te behartigen. 
De verachterlijke opiumhandel was verreweg de meest lucratieve en bracht voor de 
thans grote namen en families, vooral in Engeland en korte tijd later ook in de Verenigde 
Staten, kolossale fortuinen op, fortuinen die van generatie op generatie bestendigd zijn 
en verder uitgebreid, hetgeen door John Coleman, op grond van de geheime archieven 
die hij mocht doorzoeken, op overtuigende wijze en zeer gedetailleerd uiteen wordt 
gezet. Het is buitengewoon schokkend wat hij onthult in zijn “COMMITTEE OF 300” 
(1991) wegens de gewetenloze wijze waarop dat geld en die macht werden vergaard. 
Het menselijk lijden en de miserie waren niet in tel (aliquo numero esse). In de loop der 
tijd hebben die obsceen rijke families op grote schaal de politieke arena gepenetreerd 
aan beide zijden van het politieke spectrum, maar ook nationaal en internationaal, com-
munistisch en kapitalistisch. Hun ultieme doel was en is om van de mensheid een ras 
slavenarbeiders te creëren, want de gulzigheid naar macht en geld kent geen grens. Het 
motto is meer, meer, steeds meer. “Professor Quigley heeft zich in zijn boek ten doel 
gesteld om aan het licht te brengen wat elke insider zoals hijzelf reeds al die tijd wist – dat 
de wereldhiërarchie van de dynastieke superrijken erop uit is om de hele planeet over te 
nemen, waar mogelijk met socialistische wetgeving, [en door manieren om angst in de 
harten van mensen te zaaien. Als leidraad voor hun streven hebben de superrijken een 
voorkeur voor een platonische ordeningsregel; tegenwoordig is het China dat hiervoor 
model staat.”] (Skousen p. 25) De loop der geschiedenis kan niet worden begrepen zon-
der de samenzweringsverbanden van de Britse 300 en de Amerikaanse 400 te kennen, 
waarbij veel belangrijke families zijn betrokken maar geen wetenschappers. De 300 noe-
men zich graag de Olympiërs (die op de godenberg wonen) omdat ze zich boven alles 
verheven voelen, zelfs boven de 400 – en voor dat laatste is veel te zeggen. Ik prefereer 
ze “The Crown” te noemen. Dat impliceert niet dat Koningin Elizabeth II beseft wat 
voor vuile politieke en financiële manoeuvres in haar naam worden gepleegd – niet 
sóms, maar continu! Haar adviseurs zijn immers ‘very respectable persons being served 
at Blenheim’. Dus waarom zou zij argwaan koesteren? En wat voor haar geldt, gold ook 
voor haar voorgangers. 
 
De Trilaterale Commissie (1973) is een uitloper van het COMITÉ via de traptreden 
volgend op de gigantische rijkdom die met de opiumhandel naar China was verdiend. Dan, in 
1891, werd de Rhodes Secret Society gesticht (gerelateerd aan de Rhodes Scholarship in 
Oxford en de Rhodes Trust). Cecil Rhodes (1853-1902) dankte zijn immense fortuin aan de 
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toeëigening van de Zuid Afrikaanse diamant mijnbouw (via De Beers Consolidated Mines) 
waarvoor financiering kwam van Rothschild & Co. en Alfred Beits. De Zuid Afrikaanse 
goudmijnen volgden met Consolidated Goldfields, maar goud werd pas in 1886 ontdekt en 
de mijnbouw werd pas vanaf 1917 goed op de rails gezet met de Anglo American Corpo-
ration. Dat heeft de superrijken geen windeieren gelegd. De Rhodes Secret Society van Zuid 
Afrika waaierde uit in de Association of Helpers en Milner’s Kindergarten (1897-1910) om 
vervolgens te worden omgezet in de Round Table Groups die zich stapsgewijs in alle 
belangrijke landen ter wereld vestigden en aanzienlijke invloed uitoefenden op het politieke 
besluitvormingsproces. Deze groepen mondden op hun beurt uit in de CFR (1921) en het 
Amerikaanse IPR (Institute of Pacific Relations), in 1925 opgericht en in 1960 opgeheven; 
de tegenhanger van de CFR was in Engeland the Royal Institute of International Affairs, 
die in dezelfde periode werd opgericht. Het IPR was zoals de Amerikanen zeggen “a 
hotbed of Communists”, maar zo werd het niet aan het publiek verkocht. Na de Tweede 
Wereldoorlog leidden beschuldigingen dat de IPR was geïnfiltreerd met communisten tot 
hoorzittingen in het Congres en het verlies van de belastingvrije status. De ontstaans-
geschiedenis van deze organisaties en hun verborgen doelstellingen worden in schok-
kende details uitgelegd in “Tragedy and Hope”, waar we straks op terugkomen.   
 
In zijn organogram plaatst Coleman de Trilaterale Commissie onder het COMITÉ, maar 
tegenwoordig lijkt het omgekeerde het geval te zijn, waarbij ondergetekende de functie 
van het COMITÉ als een soort raad van commissarissen ziet (met toezichthoudende en 
adviserende bevoegdheid). Natuurlijk behartigt de Trilaterale Commissie de commerciële 
en dominerende belangen van de superrijken, maar nu op wereldschaal en gebruik-
makend van de ‘wetenschappelijke methode’ die technetronisch is in de negatieve con-
notatie van het woord. Inderdaad bekleden veel van haar leden hoge posities in het uni-
versitair milieu. De meedogenloze tirannie kreeg daarmee een wetenschappelijk sausje, 
maar wel een van allerhoogste immoraliteit. We zouden kunnen denken dat het COMITÉ, 
of wat dat betreft de Trilaterale Commissie, aan de top van de Deep State staat, gedefini-
eerd als een zelfgekozen groep die echte macht uitoefent buiten de conventionele ‘checks 
and balances’ van het systeem. Maar de echte top, de top van de top, bestaat uit een soort 
kerk, de antithese op fatsoen, de antithese op Gods Kerk op aarde. U raadt het al, dat is 
Vrijmetselarij. 
 

2 – De Naakte Kapitalist 
Om te weten hoe voorafgaand aan de Trilaterale Commissie het COMITÉ haar finan-
ciële macht heeft weten te consolideren en uit te breiden middels het politieke besluitvor-
mingsproces, kunnen we ons wenden tot het momumentale boek van Professor Carroll 
Quigley, “Tragedy and Hope” (1300 pagina’s) waartoe hij gedegen onderzoek heeft 
gedaan. Hij is een van de erkende grote historici uit de twintigste eeuw en hij vond dat 
het tijd was om de politieke samenzweringsverbanden bloot te leggen omdat hij ervan 
overtuigd was, zoals telkens in zijn boek tot uiting komt, dat niets de Nieuwe Wereld-
orde nog kon tegenhouden en dat publicatie van het magnus opus de plannen zelfs niet 
zou kunnen vertragen. (p. 950) Wegens zijn positie als insider had hij toegang tot alle 
voor gewone mensen afgesloten archieven. Het resultaat van zijn onderzoek heeft hij in 
1966 gepubliceerd. De betekenis van de titel, zo legt hij uit, is dat de enige ‘hoop’ voor 
de mensheid ligt in de acceptatie van een wereldregering en dat de ‘tragedie’ de mensen 
betreft die zich daartegen verzetten want die gaan een triest einde tegemoet. Doorheen 
het hele boek maakt Quigley de “stupid radical right” belachelijk, dat wil zeggen de 
gewone man die in democratie gelooft. Tragedy and Hope toont ondermeer aan dat het 
communisme in het zadel is geholpen door de superrijken in de VS en Engeland. Hij 
geeft precies aan hoe dat in zijn werk is gegaan. Nu is dit boek een dikke pil, maar 
gelukkig heeft Cleon Skousen in 1970 daar een sublieme bespreking van gemaakt in een 
boekje van slechts 144 pagina’s – zeer lezenswaardig. Dat heet “The Naked Capitalist” 
wat ik, toen het op de markt kwam, samen met Tragedy and Hope heb aangeschaft. 
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Het COMITÉ dankt zijn eenheid in denken en doen aan een onwaarschijnlijke figuur, 
ene John Ruskin. Quigley stelt (p. 130): “Het nieuwe imperialisme na 1870 was heel 
anders van toon dan wat de Little Englanders eerder hadden afgewezen.3) De belang-
rijkste wijziging was dat men zijn rechtvaardiging zocht op grond van morele verplichting 
en sociale hervorming en niet, zoals eerder, op grond van missionaire activiteit en mate-
rieel voordeel. De man die het meest verantwoordelijk was voor deze nieuwe interpretatie 
was John Ruskin.” Ruskin, de zoon van een rijke wijnhandelaar, werd in 1870 tot hoog-
leraar schone kunsten benoemd in Oxford. “Hij trof Oxford als een aardbeving, niet 
zozeer omdat hij sprak over schone kunsten maar omdat hij sprak over (…) morele waar-
den.” Zoals Skousen opmerkt: “Ruskins ideeën werden in de vruchtbare geesten van zijn 
studenten geplant, die de telgen waren van de rijke aristocratie.” Skousen baseert zich 
dan op Kenneth Clark (pp. 27-28), die in zijn boek “Ruskin Today” # 1964 schrijft: 

«« John Ruskin, vertelt Clark ons, ontleende de meeste van zijn ideeën en 
inspiratie “rechtstreeks aan het handboek van alle dictaturen: ‘Plato’s Republiek’. 
Hij las Plato bijna elke dag.” (p. 269) Natuurlijk dronken Marx, Engels, Proudhon 
en Saint-Simon uit diezelfde bron. Daarom is er een opmerkelijke parallel in de 
geschriften van Ruskin, Marx en andere discipelen van Plato. Plato wilde een 
heersende klasse met een sterk leger om haar aan de macht te houden en een 
samenleving die volledig ondergeschikt was gemaakt aan het monolithische gezag 
van de potentaten. Hij pleitte ook voor een grenzeloos geweld om alle bestaande 
regeringen en sociale structuren uit te roeien zodat de nieuwe heersers met een 
‘schone lei’ konden beginnen [tegenwoordig de Grote Reset genoemd], waarop ze 
dan het portret van hun geweldige nieuwe samenleving konden uittekenen. 
 De hogere dimensies van Plato’s ‘ideale’ samenleving omvatten de af-
schaffing van huwelijk en gezin zodat alle vrouwen aan alle mannen zouden 
toebehoren en alle mannen aan alle vrouwen. Kinderen die uit deze overspelige 
relaties voortkwamen moesten zodra ze niet meer hoefden te worden gezoogd 
door de overheid worden overgenomen om aldus anoniem door de staat te worden 
opgevoed. Plato wilde dat vrouwen gelijk aan mannen werden behandeld – om 
samen met mannen oorlog te voeren en net als mannen arbeid te verrichten. Er 
moest onder staatstoezicht selectief worden gefokt tussen mannen en vrouwen. 
Kinderen die als minderwaardig of kreupel werden beschouwd dienden te worden 
afgemaakt. Er moest een structuur van drie niveaus in de samenleving komen in 
vaste klassen: de kleine heersende klasse, de militaire klasse en de grote aantallen 
arbeiders. Plato zei dat de mensen ertoe dienden te worden gebracht om in een 
door de staat geïndoctrineerde leugen te geloven dat er mensen werden geboren 
met goud, zilver of koper in hun ziel. De bestuurders zouden bepalen welk metaal 
zich in de ziel van elke persoon bevond om hem aldus aan de juiste klasse toe 
te wijzen. Plato gaf toe dat dit een absolute leugen was maar zei dat dit het 
administratief bestuur zou vergemakkelijken want het zou als een religieus 
principe worden onderwezen. Plato reserveerde alle zegeningen van het 
communisme voor zijn heersende elite [de nomenclatura]. In deze opzet meende 
hij dat privébezit kon worden afgeschaft en de conventionele familie opgaan in 
het collectief. In deze omstandigheden kon de intellectuele energie zich richten 
op wat vereist is om de massa’s van de lagere klassen tevreden te houden. 
 Dit alles maakte deel uit van wat John Ruskin “bijna elke dag” las. Nu gaan 
we verder met Dr. Quigleys analyse (p. 130) van wat er gebeurde toen John 
Ruskin “Oxford als een aardbeving trof”.  
 Ruskin sprak tot de Oxfordstudenten die aan de bevoorrechte, heersende 
klasse toebehoorden. Hij vertelde hen dat zij de bezitters waren van een prachtige 

 
3)  In zijn oorspronkelijke betekenis tijdens de late 18e en 19e eeuw was een Little Englander 
lid van de Liberale Partij die tegen de uitbreiding van het Britse rijk was, evenals bepaalde 
traditionele conservatieven die wilden dat Engeland niet verder reikte dan zijn grenzen zoals 
die toen golden. 
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traditie van opvoeding, schoonheid, rechtsstaat, vrijheid, fatsoen en zelfdiscipline, 
maar dat deze traditie niet kon worden gered en het niet verdiende om gered te 
worden, tenzij het werd uitgebreid tot de lagere klassen in Engeland zelf en tot 
de niet- Engelse massa’s over de hele wereld. Als deze kostbare traditie niet zou 
worden uitgebreid tot deze twee grote meerderheden zou de minderheid van 
de Engelsen uit de hogere klasse uiteindelijk door deze meerderheden worden 
overspoeld en de mooie traditie verloren gaan. Om dit te voorkomen moest deze 
traditie worden uitgebreid tot de massa’s en het imperium. Ruskins boodschap 
had een sensationele impact. Zijn oratie werd met de hand opgeschreven door een 
student, Cecil Rhodes, die deze dertig jaar bij zich droeg [tot aan zijn dood op 
de jonge leeftijd van 48 jaar]. »»  

 
Om de belastingen te kunnen ontduiken, die steeds heftiger werden, parkeerden de super-
rijken hun vermogens in belastingvrije foundations en trusts, van waaruit de acade-
mische wereld werd gesubsidieerd, volgens het gezegde “wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt”. De grootste financier in de Verenigde Staten in de eerste helft van 
de twintigste eeuw was in dit opzicht J.P. Morgan. Thans is het vooral de overheid die 
de academische wereld subsidieert, die al vele jaren het dictaat volgt van de elites, die 
zich uit het zicht achter het politieke scherm verbergen. 
 
Onontbeerlijk in de beginnende machtsstructuur waren de nieuwsmedia, met name The 
New York Times, de Herald Tribune, de Christian Science Monitor, de Washington Post 
en de Boston Evening Transcript (die in 1941 ophield te bestaan). De ijzeren greep op 
de nieuwsmedia is sindsdien alleen maar versterkt. We hebben gezien hoe tijdens het 
presidentschap van Donald Trump (2017-2021) de gehele nationale en internationale 
nieuwsmedia in gesloten front met modder smeten. Nog nooit in de geschiedenis is een 
leider van een natie op zo’n onterende wijze bejegend. Het Amerikaanse volk moet zich 
schamen. Maar gelukkig bestaat nu het tegenwicht van de alternatieve media via het 
internet. Doorheen Tragedy and Hope blijkt hoe in het politieke besluitvormingsproces 
de nieuwsmedia telkens een cruciale rol speelden, waarbij de superrijken op hun wenken 
werden bediend. 
 
Quiqley vat het als volgt samen (p. 953): “Op deze basis (…) ontstond in de twintigste 
eeuw een machtsstructuur tussen Londen en New York, die diep doordrong in het univer-
sitaire leven, de pers en de uitvoering van het buitenlands beleid.” Het State Department 
(Ministerie van Buitenlandse Zaken in de US) heeft gedurende al die jaren een hoogst 
bedenkelijke rol gespeeld waarvan Quigley voorbeelden geeft, zoals de affaires van 
Noord Korea en China, waarvan de communistische overnames eenvoudig hadden kun-
nen worden voorkomen, maar iedere initiatief daartoe werd op meer dan schandalige 
wijze tegengewerkt, vooral door het gekonkel van de IPR. De macht en invloed van de 
CFR bij de confiscatie van het buitenlands beleid van het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken na de Eerste Wereldoorlog is onthutsend, zoals Skousen illustreert. 
Het CFR domineerde de regeringen van Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy en 
Johnson, evenals van Nixon, die president was op het moment dat de Naked Capitalist 
werd gepubliceerd. 
 
De Deep State was oppermachtig, zelfs toen gevallen van communistische infiltratie niet 
meer konden worden ontkend. Op 10 juni 1947 schrijft de Secretary of State (minister 
van buitenlandse zaken) een goed onderbouwde brief: “Het is duidelijk dat er een doel-
bewust, berekend programma wordt uitgevoerd, niet alleen om het communistische perso-
neel op hoge plaatsen te beschermen, maar ook om de veiligheid en de afscherming van 
inlichtingen tot nul te herleiden.” (Skousen p. 80) Omdat in navolging hiervan aan de 
verschillende pogingen van hogerhand om een onderzoek te starten geen gevolg werd 
gegeven, was er eindelijk een senator die in 1950 de koe bij de horens greep. Zijn naam 
was Joseph McCarthy. Op onheuse wijze viel de hele pers over hem heen waardoor in 
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een opeenvolging van gebeurtenissen zijn onderzoek uiteindelijk spaak liep, ondanks 
het feit dat op 30 juli 1953 het beroemde Jenner Report het licht zag – toen McCarthy 
nog volop bezig was. Het rapport werd uitgegeven door het Senate Judiciary Committee, 
en heette: “Interlocking Subversion in Government Departments” (in elkaar grijpende 
subversie in overheidsdepartementen), met twaalf schokkende conclusies waarvan ik de 
eerste vier geef:  

1. De internationale sovjetorganisatie heeft een succesvolle en belangrijke 
penetratie van de regering van de Verenigde Staten voortgezet en deze penetratie 
is nog niet volledig in kaart gebracht. 
2. Deze penetratie heeft zich uitgebreid van de lagere rangen tot aan de beleids- en 
operationele posities op het hoogste regeringsniveaux. 
3. De agenten van deze penetratie hebben gehandeld in overeenstemming met een 
duidelijk ontwerp van hun Sovjet oversten. 
4. Leden van deze samenzwering hielpen elkaar in de regering te krijgen, hielpen 
elkaar om in de regering promotie te maken en beschermden elkaar tegen 
blootstelling. 

 

3 – Social Engineering 
Voor het aspect van ‘social engineering’, dat in de plannen past om van de gehele mens-
heid een slavenras te creëren ten gerieve van de superrijken, moeten we onze aandacht 
vestigen op het Tavistock Institute of Human Relations (TIHR), het belangrijkste hersen-
spoelinstituut ter wereld dat geëvolueerd is tot een thinktank van de overheid, die steeds 
minder op wetshandhaving uit is maar op gedragswijziging, waarmede het de facto en 
doelbewust zijn door de wetten omkaderde handlingsbevoegdheid overschreidt. 
 
Tavistock is gevestigd te Londen en werd volgens hun website in 1947 opgericht. Hun 
wieg, echter, stond in 1913 in Wellington House, ook in Londen. Wellington House 
begon als een organisatie die een propagandakanaal moest vormen dat het harde 
publieke verzet moest doorbreken tegen de dreigende oorlog tussen Groot-Brittannië en 
Duitsland, dat zou uitmonden in de Eerste Wereldoorlog. “Wellington House had een 
Amerikaanse afdeling, wiens prominentste leden Walter Lippmann en Edward Bernays 
waren.” 4) Het instituut was vrijwel onbekend bij het grote publiek toen Dr. John Cole-
man met zijn onderzoek begon en men had niet het minste vermoeden dat het gewijd 
was aan de wetenschap van door de overheid gesanctioneerde “hersenspoeling der 
massa’s”, een term van Coleman. Hij merkt op: “Vanaf een ietwat primitief begin bij 
Wellington House groeide het tot een organisatie uit die het [sociologische] wel en wee 
van Duitsland, Groot-Brittannië en meer in het bijzonder de Verenigde Staten zou aan-
sturen, wat tot een zeer geavanceerde machine uitgroeide ter manipulatie en vorm-
geving van de publieke opinie.”5) Coleman was een Britse inlichtingenofficier die tot 
zeer geheime documenten toegang had en in die hoedanigheid ook toegang kreeg tot de 

 
4)  “The Tavistock Institute of Human Relations shaping the Moral, Spiritual, Cultural, 
Political and Economic decline of America – on Social Engineering” door Dr.  John Coleman 
# 2005 (p. 25). “Het was niet alleen het Britse volk wiens perceptie van de gebeurtenissen 
moest worden veranderd, maar ook dat van een weerbarstig Amerikaans volk. Met dit voor 
ogen hebben Bernays en Lippmann President Wilson ertoe gebracht de Creel Commissie 
op te richten, die de eerste methodologische technieken creëerde voor de verspreiding van 
succesvolle propaganda en die de wetenschap van opiniepeilingen vorm gaf voor het creëren 
van de ‘juiste’ opinie.” (pp. 25-26)  
 In 2021 kostte de paperback van “The Tavistock Institute” $ 978 op Amazon.com, 
maar het was gratis te downloaden op cognitieve-liberty.online. Het Duitse “Das Tavistock 
Institut” kocht ik tezelfdertijd voor minder dan €20 op het internet. Het is duidelijk dat de 
zittende macht wil voorkomen dat dit boek een bredere bekendheid krijgt. 
5)  “The Tavistock Institute of Human Relations”, John Coleman # 2005 (p. X). 
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enorme documentatie van Tavistock. Hersenspoeling is gedefinieerd als het leiden van 
het denken van een groep mensen (of individuen) zonder dat ze zich ervan bewust zijn 
dat hun denken wordt gemanipuleerd. In het onzichtbare keurslijf van hun denkver-
mogen menen ze dat hun overtuigingen en conclusies afkomstig zijn van henzelf. We 
zouden het een indirecte manier van hypnose kunnen noemen. 
 
De sleutel tot begrip van Fox News en het statistisch peilingsinstrument kunnen we 
misschien vinden in wat Lippmann over dat soort zaken te zeggen had. In zijn boek 
“Public Opinion” uit 1922 schetst Lippmann de psychologische oorlogsvoerings-
methodiek van Tavistock. In het inleidende hoofdstuk “De buiten ons staande wereld en 
de beelden in ons hoofd”, benadrukt Lippmann: 

«« Het doel van de bestudering van de publieke opinie door de sociaal analist is 
de werkelijkheid [te leren kennen] zoals gedefinieerd door de interne perceptie of 
beelden van die werkelijkheid. De publieke opinie houdt zich bezig met indirecte, 
onzichtbare en raadselachtige feiten en er is niets voor de hand liggends aan. De 
situaties waarnaar de publieke opinie verwijst zijn alleen gekend als opinies. (…) 
De beelden in de hoofden van deze mensen, de beelden die ze van zichzelf en 
anderen hebben, van hun behoeften, idealen en relaties, die vertegenwoordigen 
hun publieke opinies. (…) Het beeld [in hun hoofd] is al te vaak misleidend voor 
hoe men zich in de buitenwereld begeeft [en het zijn deze misvattingen die een 
handvat bieden om naar believen daarop in te werken]. »» 

 
Dankzij deze evaluatie was het eenvoudig de volgende beslissende stap te zetten, die 
door Bernays ten uitvoer werd gebracht – waarmee de elites die de samenleving sturen 
de middelen van massacommunicatie konden bundelen om de ‘kuddegeest’ te mobili-
seren en beïnvloeden. Een jaar na Lippmanns boek publiceerde Bernays “Crystallizing 
Public Opinion”. In 1928 kwam hij met een ander boek dat heel simpel “Propaganda” 
heette. In het eerste hoofdstuk “Chaos Organiseren” schrijft Bernays: 

«« De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoontes 
en meningen van de massa’s is een belangrijk element in de democratische 
samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving 
manipuleren vormen een onzichtbare regering, de echte heersende macht van 
ons land. We worden geregeerd, onze geest is gevormd, onze smaak is gevormd, 
onze ideeën zijn gesuggereerd, en dat grotendeels door mensen waar we nog nooit 
van hebben gehoord. (…) Onze onzichtbare bestuurders zijn zich in veel gevallen 
niet bewust van de identiteit van hun compagnons in het binnenkabinet. Welke 
houding men ook aanneemt ten opzichte van deze factor het blijft een feit dat we 
in bijna elke handeling van ons dagelijks leven, of het nu op politiek of zakelijk 
terrein is, in ons sociaal gedrag of ons ethisch denken worden gedomineerd door 
een relatief klein aantal mensen – een minieme fractie van onze honderdtwintig 
miljoen – die de mentale processen en sociale patronen van de massa begrijpen. 
Zij zijn het die aan de draden trekken, die de publieke opinie beheersen, die oude 
sociale krachten benutten en nieuwe manieren bedenken om de wereld te binden 
en te leiden. »» 

 
In “Propaganda” bevestigde Bernays zijn lof voor de ‘onzichtbare regering’ door de 
volgende fase te benadrukken die propagandatechnieken zouden moeten toepassen:  

«« Omdat de beschaving complexer is geworden en de behoefte aan een onzicht-
bare regering in toenemende mate is aangetoond, zijn nu de technische middelen 
uitgevonden en ontwikkeld waarmee de opinie kan worden gedisciplineerd. Met 
de drukpers en de krant, de telefoon, telegraaf, radio en vliegtuigen kunnen ideeën 
zich snel en zelfs ogenblikkelijk over heel Amerika verspreiden. »» 
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«« Om zijn punt kracht bij te zetten citeerde Bernays de mentor van de ‘manipu-
latie van de publieke opinie’, H. G. Wells. Hij citeerde een New York Times 
artikel uit 1928 waarin Wells “moderne communicatiemiddelen voor het 
binnentreden in een nieuwe wereld van politieke processen” toejuicht, waar-
mede ruimte wordt gecrëerd voor “de documentatie van het gemeenschappelijke 
ontwerp in de voortdurende strijd tegen perversie en verraad”. Voor Wells 
ontsloot de komst van massacommunicatie, in de aanloop naar televisie, 
fantastische nieuwe wegen voor sociale controle die de stoutste dromen van de 
eerdere massamanipulatiefanaten van de Britse Fabian Society overtrof. »» 6) 7) 

 
Een ander citaat van Coleman (p.14): “Het morele, spirituele, raciale, economische en 
culturele bankroet waarin we ons thans bevinden, is niet een of ander sociaal fenomeen 
of het resultaat van iets abstracts of sociaals dat zomaar ‘gebeurt’. Het is eerder het 
resultaat van een zorgvuldig gepland Tavistock-programma.” Hij definieert Tavistocks 
doelstelling als volgt: 

«« De klassieke en westerse beschavingen zijn de twee enige die een moderne 
renaissance in de wereld kunnen brengen. (…) De onovertroffen schoonheid van 
hun literatuur, kunst, hun klassiekers, de spirituele en morele vooruitgang van 
het vrouwelijk geslacht met zeer ruime overeenkomstige bescherming was wat 
de westerse en klassieke beschavingen onderscheidde van andere. Het was 
dit bastion dat Oswald Spengler steeds meer onder vuur zag komen te liggen.8) 
Het denken bij Tavistock liep daarmee parallel, maar met een heel ander doel 
voor ogen. Tavistock zag in deze beschaving een struikelblok voor het inluiden 
van een Nieuwe Wereldorde, en dat gold ook voor de nadruk die gelegd werd op 
bescherming en verheffing van het vrouwelijk geslacht tot een positie van hoog 
aanzien en eer. De hele strekking van Tavistock was daarom om het Westen te 
‘democratiseren’ door een aanval op de vrouw alsmede de raciale, morele, 
spirituele en religieuze basis van de westerse beschaving. (…) De planners van 
Tavistock ontdekten dat de manier om het evenwicht van de Westerse beschaving 
te verstoren eruit bestond om onwelkome veranderingen in het ras af te dwingen 
door de prestatiegerichte beloning weg te nemen en maatschappelijk succes 
daarvan los te koppelen, op de manier waarop de oude Romeinse leiders werden 
verdrongen door hun voormalige slaven en de buitenlanders die ze bij zich 
hadden laten komen wonen. »» (The Tavistock Institute, p. XII) 

 
De morele degradatie van het Westen is enorm versneld door de Tavistock-beïnvloeders, 
zoals beschreven door John Coleman in zijn boek over Tavistock in hoofdstuk 3, ge-
naamd “Hoe ‘tijden’ werden gemaakt om te veranderen”: 

«« Mensen die even stopten om na te denken zeiden dat ze een hekel hadden 
aan de manier waarop ‘de tijden veranderen’, maar wat ze niet wisten en niet 
konden weten, was dat de tijden veranderden volgens een zorgvuldig opgestelde 
Tavistock-formule. (…) Homoseksualiteit kwam naast lesbiennisme naar voren 
om walging op te wekken, en het leek opzettelijk degenen te kwetsen die nog 
in de oude orde bleven hangen. Een studie van deze aberratie toonde aan dat 
homoseksualiteit en lesbiennisme hoogtij vierden, niet uit innerlijke of latente 
verlangens, maar als een middel om het oude establishment te ‘shockeren’ met 

 
6)  Wells was een tijd lang lid van de socialistische Fabian Society, maar brak met hen omdat 
zijn creatieve politieke verbeelding zich niet liet ringeloren. Hij heeft ze later bekritiseerd, 
niet omdat hun idealen verkeerd waren, maar omdat ze volgens hem een slecht begrip 
hadden van de economie en onderwijshervormingen. 
7)  The Tavistock Institute, John Coleman (p. 285). 
8)  Dit wordt in het monumentale boek van Oswald Spengler uit 1922 uiteengezet: “Der 
Untergang des Abendlandes”. 
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zijn rigide codes van goede zeden. Ook muziek moest het bekopen en ‘ging de 
goot in’ met allerlei rockmuziek en andere ‘decadente’ vormen zoals punk. 
 Tavistock bevond zich nu in de meest cruciale fase van de ontwikkeling van 
zijn plan dat opriep om het vrouw-zijn te reduceren tot een afnemende standaard 
van moraliteit zich uitend in vrouwelijk gedrag dat nooit voor mogelijk werd 
gehouden. Naties verkeerden in een staat van verdoofdheid, ‘in shell-schock’ 
door de radicale veranderingen die hen werden opgedrongen en die onmogelijk te 
stoppen leken, waarin een volledige afwezigheid van vrouwelijke bescheidenheid 
weerspiegeld werd in aangeleerde gedragsattitudes, waardoor de jaren twintig 
en dertig eruitzagen als een dames zondagsschoollerarenconventie. De ‘seksuele 
revolutie’ die in die tijd de wereld overspoelde, en de geplande degradatie van het 
vrouw-zijn die daarmee gepaard ging, was niet te stoppen. 
 Er werden enkele stemmen gehoord, met name van G.K. Chesterton en 
Oswald Spengler, maar het was onvoldoende om de aanval af te slaan die door 
het Tavistock Institute was gelanceerd, dat in feite ‘de oorlog aan de westerse 
beschaving had verklaard’. De effecten van ‘penetratie op lange termijn en 
innerlijke directionele conditionering’ waren overal waarneembaar. Het morele, 
spirituele, raciale, economische, culturele en intellectuele bankroet waarin we ons 
vandaag bevinden, is niet een sociaal fenomeen of het resultaat van iets abstracts 
of sociologisch dat ons zojuist ‘overkomen’ is. Het was eerder het resultaat van 
een zorgvuldig gepland Tavistock-programma. 
 (…) Nee, deze toestand van desintegratie van onze Amerikaanse republiek, 
waarin we ons in 2005 bevinden, is niet zomaar geëvolueerd; het is eerder het 
eindproduct van een zorgvuldig gepland social engineering hersenspoelingsproject 
van immense proporties. De waarheid wordt weerspiegeld in de doodsstrijd van 
de Verenigde Staten van Amerika van wat ooit de grootste natie ter wereld was. 
Het kan niet worden ontkend, de artikelen van fysiologische conditionering die 
werden geschreven door de sociale wetenschappers van Tavistock hebben zich 
bewezen. Uw reactie is geprogrammeerd. Anders denken kan niet meer tenzij je 
je uiterste best doet. »» 

 
De manipulatie van de menigte volgens het Tavistock recept gebruikt de drie-systeem 
respons, wat Dr. Fred Emery als de senior psychiater van Tavistock indertijd heeft op-
gezet. Volgens Emery vertoont de menigte de volgende symptomen indien blootgesteld 
aan een overvloed van gewelddadige veranderingen, stress en turbulentie en dat gedu-
rende langere tijd, wat in Tavistockjargon “long range penetration” heet. Als resultaat 
ontstaat een voorspelbare keten van reacties. Oppervlakkigheid is de eerste reactie 
hetwelk zich manifesteert wanneer de targetgroep reageert met holle frasen die ze als 
idealen voorstellen, zoals we hebben kunnen zien bij de sanitaire maatregelen tijdens de 
COVID-19 gezondheidscrisis: “blijf thuis, draag gezichtsmaskers, ontwijk de mede-
mens”. In deze fase wordt de ware aard van de crisis niet onderkend en in kaart gebracht 
en lopen de crisis en spanning onverminderd door. De crisissituatie houdt aan zolang de 
ceremoniemeester, in casu de regering, wil dat het aanhoudt. De tweede fase van de 
crisis, aangezien de crisis voortduurt, is fragmentatie, een toestand waarin paniek toe-
slaat waarop uiteindelijk de sociale cohesie uiteenvalt. Dat vertaalt zich in kleine groe-
pen die zichzelf trachten te beschermen zonder aansluiting bij anderen, en vaak gebeurt 
het dat men dan zijn toevlucht neemt tot ongecoördineerd geweld. Deze fase noemde 
Emery passieve maladaptie, want de menigte weet in het algemeen nog steeds niet wat 
de echte oorzaak van de crisis is. De derde fase is wanneer de slachtoffers proberen te 
ontsnappen aan de bron van de veroorzaakte crisis en de daaruit voortvloeiende span-
ning. In struisvogelreactie sluiten ze hun ogen ervoor en accepteren passief alles wat van 
ze wordt verlangd, zolang het probleem maar wordt ‘opgelost’. Ze maken fantasietrips 
van introspectie en raken zelfgeobsedeerd. Dit definieerde Emery als de dissociatie van 
de groep terwijl het individu zich op zelfrealisatie richt. In de drie-systeem respons heeft 
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het irrationele voorrang; en zolang de ware oorzaak van de crisis, die grote angst ver-
oorzaakt, niet goed wordt aangepakt, blijft de publieke opinie kneedbaar en is de target-
groep, die soms uit grote menigten bestaat, manipuleerbaar. De gecreëerde angst is in 
dit systeem onmisbaar; zulks is niet nieuw want tirannen hebben dit altijd al geweten. In 
dit stadium worden schijnoplossingen door het grote publiek aanvaard zoals aangebo-
den. En die oplossingen bevorderen het uiteindelijke doel van de tiran, namelijk ‘gehoor-
zaamheid’. Hij is de baas, wij het vee. Zo gaat het in het rijk van de Antichrist. 
 
De Antichrist, en die hij voor zich heeft weten te paaien, wil de wereldbevolking, zoals 
die anno 2022 bestaat, drastisch uitdunnen en wie overblijft tot slaaf te maken. De elite 
wil met de modernste technieken zelfs ons denken beheersen. Ons denken is waarlijk de 
laatste veste die ons rest, de donjon. Maar God zal hun plannen kortwieken, want wat 
nu gebeurt is een rechtstreekse aanval op Hem. Hij zal niet onbegrensd laten begaan, 
zoals de Profeet Jesaja in het achtste hoofdstuk aankondigt waarbij de tekst op onze 
huidige tijd slaat. Zo scandeert het driewerf: “Beraamt een plan doch wordt verbroken, 
beraamt een plan doch wordt verbroken, beraamt een plan doch wordt verbroken.” En 
gaat het verder: “Smeedt maar plannen! Smeedt maar plannen, want ze zullen verijdeld 
worden. Sluit maar overeenkomsten, er komt toch niets van terecht, want God is de Emma-
nuel, de God met ons. Een samenzwering, zo mogen we het niet noemen, maar desondanks 
zal mijn volk het een samenzwering noemen.” Waarom lijden die plannen schipbreuk? 
Waarom? Jezus zal het struikelblok zijn. (cf. Jes. 8:14 en Rom. 9:33) Jawel, de dreunend 
stampende laars van Midjan zal nog veel kwaad aanrichten, maar het land van Zebulon 
en Naftali – in het hoge noorden – zal gespaard blijven. (Nederland misschien?) Ten-
slotte breken de stralen door van het Vrederijk, waarvan het volgende hoofdstuk kond 
doet: “Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien; degenen die wonen in 
het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen, want het juk van 
onze last en de stok op onze schouders en de slavenstaf, God heeft ze alle verbroken. Ja, 
de Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder gelegd en men noemt zijn 
naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.” Jesaja 
vermaant: “Tot de wet en tot het getuigenis! Wie niet spreekt naar dit woord, voor hem 
zal er geen dageraad zijn.” Daarin ligt de remedie voor het verlichten van de geboorte-
weeën. Ik eindig met de eerste strofe van de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den 
Vondel, die dit vanuit een diepgelovige overtuiging schreef: “Het hemelsche gerecht heeft 
zich ten lange lesten erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten en arme burgery, en 
op mijn volcx gebed en dagelix geschrey de bange stad ontzet.” 
 
 
 

- 
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.APPENDIX.  
 
HET 'BUSINESS PLOT' TER OMVERWERPING VAN DE US-OVERHEID 

In 1934 maakte Generaal-Majoor Smedley Butler een complot openbaar om de President 
van Amerika, Franklin Delano Roosevelt (FDR), met een leger van een half miljoen soldaten 
af te zetten en te vervangen door een fascistisch regime, zoals in Italië bestond, om daarmee 
zogezegd “als daad van patriotisme een communistische opkomst in de Verenigde Staten de 
kop in te drukken”. Zijn vader Thomas Stalker Butler (1855-1928) was lid van het Congres 
tot aan zijn dood in 1928. Het jaar daarop werd zijn zoon op de leeftijd van 48 de jongste 
generaal-majoor in de Amerikaanse geschiedenis. Hij was ook de meest gedecoreerde mili-
tair ooit, waaronder tweemaal de Congressional Medal of Honor (in 1914 en 1915), wat de 
hoogste en meest prestigieuze militaire Amerikaanse onderscheiding is. Butler is het meest 
bekend om zijn boek uit 1935 “War is a Racket” (Oorlog is een doortrapt plan), waarin zijn 
denken over die vuile zaak wordt ontvouwd – simpel gesteld, de Amerikaanse buitenlandse 
belangen waren de belangen van Big Business en Wall Street. 
 
In juli 1934 werd Butler door twee mensen benaderd die hem 30 miljoen dollar aanboden 
(700 million dollars vandaag) ter bevoorrading van een half miljoen man alsmede een media-
campagne om een staatgreep te plegen. Butler deed alsof hij hierachter stond om te ont-
dekken wie de aanstichters waren. Zo vond hij uit wie de samenzweerders waren, en die 
heeft hij ook ontmoet: de Dupont familie en de leiders van US Steel, Heinz, Standard Oil, 
General Motors, Chase National Bank, Goodyear en als laatste maar niet de minste Prescott 
Bush, de grootvader van George W. Bush, die van 2001 tot 2009 president van de Verenigde 
Staten was. Als hij persoonlijk geld nodig had, kon hij terecht bij John W. Davis, de advocaat 
van J.P. Morgan & Co, bleek uit het getuigenis van Paul French, en het zou geen enkel 
probleem zijn om een miljoen dollar op te halen. Nadat Butler was gaan praten, gaf the 
House of Representatives de reeds bestaande “Special Committee on Un-American Acti-
vities” opdracht om de zaak te onderzoeken. Toen het eindrapport van de commissie werd 
vrijgegeven schreef de Times dat de commissie “meende te moeten rapporteren dat een 
onderzoek van twee maanden hen ervan had overtuigd dat het verhaal van Generaal Butler 
over een fascistische mars naar Washington alarmerend waar was” en “...beweerde ook dat 
er definitief bewijs was gevonden dat de veel in het nieuws gekomen fascistische mars naar 
Washington (met een half miljoen man), die volgens een getuigenis tijdens een hoorzitting door 
Generaal-Majoor Smedley Butler zou worden geleid, inderdaad in overweging was geno-
men.” The Times was de enige krant die een waarheidsgetrouw verslag van het eindrapport 
gaf. Alle andere kranten in het land gaven een verpletterend oordeel. Ondanks de conclusies 
van het rapport, die de beschuldigingen van Butler staafden, werd er geen verdere actie 
ondernomen en bleven de verantwoordelijke mensen van het complot buiten schot. Butler 
werd als een fantast afgeschilderd. Roosevelt, wiens moeder een telg was van de door opium-
handel puissant rijk geworden Delano familie, bereikte een accoord met de samenzweer-
ders.*) Wat telt is dat hun plannen schipbreuk leden. 
 
Op 28 december 1935 legde Butler in de buurt van Philadelphia PA een gefilmde klaring af 
voor Newsreels die thans op youtube staat onder: “Gen. Butler bares plot by fascists”: 

«« Ik verscheen voor de congressionele commissie, de hoogste vertegenwoor-
diging van het Amerikaanse volk, en moest onder dagvaarding vertellen wat ik 
wist van activiteiten die naar mijn mening zouden kunnen leiden tot een poging 
om een fascistische dictatuur op te richten. Het plan dat mij werd geschetst, was 
om een organisatie van veteranen te vormen die als een buffer of samenscholing 
gebruikt zou kunnen worden, in ieder geval om de regering te intimideren en onze 
democratische instellingen af te breken. Het resultaat van de hele zaak was dat 
ik verondersteld werd een organisatie van 500.000 man te leiden die de functies 
van de regering zou kunnen overnemen. Ik sprak met een onderzoeker van deze 
commissie, die op zondag 18 november [1934] naar mij toe kwam met een 
dagvaarding. Hij vertelde mij dat ze bewijs hadden gevonden dat mijn naam in 
verband bracht met verschillende van dergelijke veteranenorganisaties. Omdat 
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het mij toen serieus leek te worden zag ik het als mijn plicht om alles wat ik wist 
over dergelijke activiteiten aan deze commissie te vertellen. Mijn belangrijkste 
motivatie bij dit alles is het behoud van onze democratische instellingen: ik wil 
het stemrecht behouden middels het recht om vrijuit te spreken en het recht om te 
schrijven. Als we deze basisprincipes handhaven is onze democratie veilig. Geen 
dictatuur kan bestaan [waar] kiesrecht en vrijheid van meningsuiting en vrije pers 
[heersen]. »» Bron: Universal Newsreal.**) 

 
De referentie naar het Times artikel komt uit Wikipedia, onder: Business Plot (14 aug. 2022). 
De conclusie van het eindrapport, reeds aangehaald begint met “een onderzoek van twee 
maanden had de commissie ervan overtuigd dat het verhaal van generaal Butler over een 
fascistische mars naar Washington alarmerend waar was.” Er staat een link naar dit Times 
artikel. Via de waybackmachine komt het artikel op het scherm, maar de citaten ontbreken. 
Pogingen om het orginele eindrapport te downloaden leverden niets op omdat de pdfs con-
sequent leeg zijn, ongeacht de website via welke dit werd geprobeerd. Het is met andere 
woorden nog steeds een ‘hot item’. 
 
Journalist John Spivak, die onderzoek deed naar nazisme en antisemitisme, kreeg toestem-
ming om de openbare documenten te onderzoeken en verkreeg (het lijkt zonder dat men dit 
besefte) de ongekuiste transcripten te midden van stapels andere papieren, die hij afdrukte. 
Aldus ontdekte Spivak dat veel cruciale informatie ontbrak: “Het McCormack-Dickstein-
comité heeft uitgebreide fragmenten verwijderd met betrekking tot Wall Street financiers, 
waaronder de Guaranty Trust-directeur Grayson Murphy, J.P. Morgan, de belangen van Du 
Pont, Remington Arms en anderen, die naar verluidt betrokken waren bij de poging tot samen-
zwering. Zelfs vandaag, in 1975, kan geen volledig transcript van de hoorzittingen worden 
getraceerd.” Dit staat in “Maverick Marine: General Smedley D. Butler and the Contradic-
tions of American Military History” (Een eigenzinnige marinier: Generaal Smedley D. 
Butler en de tegenstrijdigheden van de Amerikaanse militaire geschiedenis) van Hans 
Schmidt # 1998. Zie tevens Wikisource: “McCormack–Dickstein Committee”, waarin veel 
citaten voorkomen die uit de officiële verslaggeving zijn verwijderd. 
 
Zonder de achtergronden te kennen van de ontstaansgeschiedenis van de Deep State komen 
de bekentenissen van Generaal-Majoor Butler als onzinning en totaal ongeloofwaardig over. 
Helaas, alles wijst erop dat de “Business Plot”, zoals dit is gaan heten, au sérieux dient te 
worden genomen en dat Butler een der groten van de Amerikaanse geschiedenis is, die het 
aandurfde om tegen de stroom in te zwemmen. 
------ 

*) De vraag is wat voor pact de samenzweerders met Roosevelt hebben gesloten. Het is normaal 
onverklaarbaar dat de minister van Financiën, Henry Morgenthau, benoemd in januari 1934, zo’n 
buitensporige invloed had op Roosevelts buitenlands beleid, waarbij hij de bevoegdheden van de 
minister van Financiën, de minister van Oorlog en de minister van Buitenlandse Zaken verre 
overschreed. De belangrijkste adviseur van Morgenthau was vanaf dec. 1941 Harry Dexter White, 
die zonder veroordeling als een Sovjet-spion werd onthuld. Volgens het IMF (sept.’98,V.35:3): 
“…was hij zonder twijfel een der twee grote intellectuele oprichters van het IMF en de Wereldbank. 
Als hoofdeconoom van het Ministerie van Financiën heeft hij de Amerikaanse blauwdruk voor het 
IMF opgesteld die met het plan concurreerde dat John Maynard Keynes had opgesteld voor het 
Britse Ministerie van Financiën.” Zou het te vergezocht zijn om te veronderstellen dat het pact was 
dat President Roosevelt blindelings de instructies van Morgenthau moest opvolgen? Zie het 
rapport van 1650 pagina’s opgesteld van het “Subcommittee to investigate the administration of 
the Internal Security Act and other Internal Security laws” (20 nov. 1957), waarvan een samen-
vatting van Professor Anthony Kubek bij het bovengenoemde rapport werd gevoegd. 

**) In het pre-tv-tijdperk zagen mensen wekelijks het nieuws in de hun buurtbioscoop. Bioscoop-
journaals werden vóór elke speelfilm vertoond in speciale bioscooptheaters in grote steden. 
Universal Newsreel, geproduceerd van 1929 tot 1967, werd tweemaal per week uitgebracht. Elke 
editie bevatte zes of zeven korte verhalen, meestal één tot twee minuten lang, over wereld-
gebeurtenissen, politiek, sport, mode en alles wat het filmpubliek verder zou kunnen vermaken. 
Deze journaals bieden een fascinerende en unieke kijk op een tijdperk waarin films onze cultuur 
bepaalden en een primaire bron van visuele nieuwsverslaggeving waren. De filmfragmenten wer-
den ongeveer drie weken nadat ze waren opgenomen in de bioscopen vertoond. 


