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Inleiding 
Momenteel worden in Nederland allerlei evenementen georganiseerd 
vanwege de zogenaamde 75 jarige bevrijding van de Duitse bezetter.  
Vreemd eigenlijk dat wij dus een Duits koningshuis hebben, met een 
Argentijnse koningin. Wanneer je al die manifestaties ziet zou je bijna 
gaan geloven dat we écht bevrijd zouden zijn. Bevrijdt waarvan?  Van de 
Duitse bezetter?  En wie zijn onze ‘bevrijders”?  Dat zijn de huidige 
bezetters, de geallieerden.  Duitsland is in hun ogen de grootste 
misdadiger die geknecht diende te worden, omgevormd tot een ware 
melkkoe. Het Marshall-plan voorzag de Duitsters van geld-voeder om de 
melkkoe goed te kunnen uitmelken.  Daarbij hebben de geallieerden 
reeds 75 jaar lang een flinke troepenmacht in Duitsland gestationeerd, 
met moderne wapens en vliegvelden. De Duitsers moeten hun ‘vrijheid’ 
duur betalen. En Nederland?  Nederland is volgens koning Willy een vrij 
land waar burgers in vrijheid mogen leven. Heel bijzonder. Deze 
vrijheidswaan moet wel steeds herhaald worden en breed worden 
uitgemeten in de pers. De burgers mogen dan ook op koningsdag  en op 
prinsjesdag met vlaggetjes zwaaien en genieten van de grote show die 
opgevoerd wordt. 
Professor Maarten van Rossem geeft hele inzichtgevende gesprekken 
over het koningshuis, kijk op Youtube-video’s.   
 
Zo lang  als er in ons land 
dwangmaatregelen worden genomen tegen 
burgers, dwangsommen worden opgelegd 
en allerlei regelgevingen worden 
uitgevaardigt die het leven van de burgers 
zuur maken, steeds hogere lasten of 
belastingen worden geheven en bij niet-
betaling deurwaarders uw deur platlopen, 
is er geen sprake van vrijheid. Wel heel 
bijzonder toch volgens koning Willy dat burgers in een vrij land mogen 
wonen!  Ze mogen uw vrijheid beroven en uw eigendommen executeren 
alleen omdat u niet luistert  naar het zogenoemde ‘Bevoegd Gezag”.  Ze 
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hebben zichzelf bevoegd gemaakt, want volgens prof. S. Groeneveld  is 
de Staat der Nederlanden op illegale wijze tot stand gekomen.   Een vraag 
aan professor S. Groeneveld: De Republiek is  dus op een illegale manier 
ontstaan?  Antwoord: “In feite wel. De Republiek is ontstaan uit een 
revolutie. Colleges zoals de Staten van Holland en de Staten-Generaal trokken 
bevoegdheden naar zich toe die door de vorsten niet waren afgestaan.  Ze 
deden dingen die ze helemaal niet mochten doen. Zo stelden de Staten van 
Holland in 1572 Willem van Oranje als stadhouder aan – een bevoegdheid die 
hoe dan ook bij de vorst of diens landvoogd lag”.  

 
 
Onderstaand artikel is van Yatri Kramp, 3 jaar geleden: Nederland heeft 
sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd 
het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar 
Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het 
wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de 
schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. 
Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als 
mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan 
de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar. Omdat de regering onder leiding 
van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering 
opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21: “In geen 
geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.” 
 
Wel heel bijzonder dat wij als burgers in dit ‘vrije’ Nederland mogen 
wonen ! 
Wat koning Willem-Alexander zei in de Troonrede 2019:    
Koning Willem-Alexander:  “Bijzonder om te leven in een land waarin 
mensen zich vrij kunnen voelen”. Het zou inderdaad heel bijzonder 
kunnen worden genoemd indien alle burgers in Nederland zich vrij 
zouden kunnen voelen.  Dat lijkt echter een utopie.  Het is niet zo 
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bijzonder als het lijkt.  Veel Nederlanders voelen zich in het geheel niet 
vrij o.a. vanwege de vele asielzoekers en gelukzoekers die met grote 
getalen binnen worden gehaald. De boeren en bouwvakkers worden 
bedreigd in hun bestaan vanwege de zogenaamde stikstofcrisis. Daar 
protesteren ze dan ook flink tegen.  Wij hebben het als gezin ook totaal 
anders ervaren gedurende een 10 jaren durende confrontatie en 
achtervolging door de ambtelijke molen van de gemeente Barneveld.  
Een gevangene kan zich wel vrij voelen, 
maar dat is suggestie. Op gevoel afgaan is 
gevaarlijk in veel gevallen. Het moet ons 
om échte vrijheid gaan, dat wil zeggen  
zónder druk, zónder dwang, zonder 
overlast van staat, kerk, ambtenarij, clerus 
of wie dan ook.  Wie als gevangene geacclimatiseerd is kan zich vrij 
voelen. Niet elke gevangene voelt zich vrij, want er was ooit een 
gevangenispredikant die met Pasen aan de gevangenen vroeg of ze een 
mooi paaslied wilden opgeven. Eén gaf het volgende lied op:  Ik zie een 
poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen, etc.  Het gaat 
om de poort naar de vrijheid. 

Lang Leve de vrijheid, video van Christiaan Verwoert:  
https://www.youtube.com/watch?v=7jaEW0FG9Z4&list=PLNw5VRjAtB
cnzOtzGeHQwbQ9t3N2krqYa&index=17 

Een lied van Nederland: 
Alle man van Neêrlands stam 
 Voelen zich der vaad'ren zonen 
 Willen vrij op 't plekje wonen 
 Dat hun tot een erfdeel kwam 
 Eigen meester, niemands knecht 
 Recht en slecht 
 Stalen vuist en rappe hand 
 Zo is 't volk van Nederland  
http://www.graphicgarden.com/  
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 Prof. Paul Cliteur: De Nederlandse staat faalt 

https://tpo.nl/2019/10/02/prof-paul-cliteur-de-nederlandse-staat-is-
falende/?utm_source=Forum+voor+Democratie&utm_campaign=ec1b280773-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_05_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_9b4acd8f60-
ec1b280773-360965737&mc_cid=ec1b280773&mc_eid=79cae0e168 

Vrijheid en de Rechten van de Mens 

Nederland is in het oog der wereld een toonbeeld van vrijheid, tolerantie, 
correctheid, vooruitgang, beschaving, maar ook van drugshandel, seks-
vrijheid en sodomie, etc. Wanneer de wereldleiders hier op bezoek 
komen, zoals enkele jaren geleden (24-03-2014 tijdens de Nucleaire Top 
van de G7-landen), worden ze door de koning en koningin ontvangen en 
getrakteerd op een heel bijzondere wijze, namelijk op een striptease-
voorstelling, waarna de koning en koningin in hun handen klappen van 
vreugde.  Dat moet toch kunnen in een vrij land, zo wordt gedacht, en de 
wereldleiders moeten een goede indruk meenemen naar hun eigen land 
dat ze een zeer ‘warm’ welkom en afscheid ontvingen met een seksuele 
lading, die nog jaren in hun hersenen vast gegrift staat.   



75 jaar ‘bevrijding’en de  Mensenrechten                                       No.1192 
 

7 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=hewUusDrMC4 

 

Wel heel bijzonder dat dit in een vrij land kan waar burgers, maar ook 
overheden vrij kunnen doen wat ze willen, volgens koning Willy. 
Nederlanders hebben immers hun zaakjes goed op orde. Alles loopt hier 
gesmeerd op rolletjes, dat blijkt ook wel uit de woorden van koning Willy 
wanneer hij regeringsleiders toespreekt. Nederland behoort tot één van 
de welvarendste en rijkste landen ter wereld. En Beatrix behoort tot de 
rijkste vrouwen van de wereld, maar wordt nog steeds in de watten gelegd 
door overheid en burgers.  En wat doet de overheid met burgers die te 
arm zijn om hun boetes te betalen? (Jaarlijks worden ruim drie miljoen 
boetes uitgeschreven. Dat is een goede staats-inkomstenbron. En dat 
worden er nog veel en veel meer nu de Nederlanders gedwongen worden 
om 100 km te gaan rijden op de snelwegen. Dat is kassa voor de 
staatskas!)  Gewoon opsluiten in de bajes! In 2015 waren dat 21.000 
weerloze burgers die een kijkje mochten nemen in de bajes en voldoende 
nachtjes daar gratis mochten slapen.  Heeft dit iets te maken met de 
Rechten van de Mens? Ieder mens heeft volgens de Universele Rechten 
van de Mens van de VN  30 basisrechten. Daaraan dient Nederland als 
lidstaat van de VN zich te houden. Zie vooral artikel 9, “Geen oneerlijke 
gevangenschap”.  En wie meer over de Rechten van de Mens wil weten, 
leze het boekje van Bhagwan Shree Rajneesh. Dat is een ware oog-
opener.  

Vrijheidsbeperkingen 
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 Alle mensen worden vrij geboren, althans volgens artikel 1 van de 
Universele Rechten van de Mens van de VN. Op deze wijze wordt de 
mensheid een rad voor de ogen gedraaid, dit alsof de mensen vrij zouden 
zijn. De mensheid wordt op deze wijze op het verkeerde been gezet door 
hen het idee te geven dat ze vrij zouden worden geboren. Nu is de 
geboorte op zich wel vrij, maar binnen enkele dagen dient de vader de 
nieuwe wereldburger aan te geven op het stadhuis.  Misschien dat in 
enkele binnenlanden de mensen daaraan geen gehoor geven of ontslagen 
zijn van deze dwang-verplichting, maar in de meeste geciviliseerde 
landen niet. De mensheid dient in de waan te verkeren dat hun vrijheid 
hen met hun geboorte automatisch gegeven is.  Men hoeft er niets voor 
te doen, het zou ons recht zijn, en zo wordt de suggestie levend gehouden.  

Dat de mens in het geheel niet vrij wordt geboren is zo helder als de witte 
was.  Een mens is niet vrij van z’n lichaam en geest. Wanneer wij 
werkelijk vrij geboren zouden worden, hadden we geen hulp van ouders 
of verzorgers nodig. Wij zijn onderworpen aan de natuurwetten, en dan 
blijkt dat een baby pas rond een jaar de eerste stapjes kan zetten.  Vrijheid 
moet verworven worden om dat te verkrijgen. Wij leven nu nog in het 
tijdvak dat de ene mens over de andere wil heersen.  De vogels in de 
lucht, de vissen in de zee en de dieren in het bos en veld zijn wat dat 
betreft vrijer dan de mensen.  Wij hebben id-kaarten, rijbewijzen en 
paspoorten nodig om ons te kunnen legitimeren en verplaatsen. De dieren 
niet. De hele wereld is door ons mensen tot één grote gevangenis gemaakt 
waarin wij opgesloten zitten. Daarbij zijn we massaal overgeschakeld van 
analoog (mechanisch) naar digitaal *(electronisch), dat een onwerkelijke 
wereld is, waarbij wij alleen met cijfertjes (digits) te maken hebben. Daar 
zitten grote gevaren aan, oa dat cybercriminelen in onze apparaten 
kunnen inbreken. We zitten met onze computers, mobieltjes, etc. 
opgesloten in een cijfermatige gevangenis.   



75 jaar ‘bevrijding’en de  Mensenrechten                                       No.1192 
 

9 
 

   

 

Pas wanneer alle grenzen, hekken en veiligheidsmuren opgeheven zijn, 
zou men van een zekere vrijheid kunnen spreken. Een mens mag in de 
ogen van machthebbers geen mens, maar slechts slaaf zijn, werkbij. Er 
bestaat in deze wereld dan ook in geen enkel opzicht volkomen vrijheid, 
namelijk zolang machthebbers het voor het zeggen hebben. Zolang er 
wetten worden uitgevaardigd die onze vrijheid inperken. Het is echter 
heel naief om te denken dat de wet(ten) altijd kloppen, aldus mevr. 
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Elbayan van Sci-hub. Er was een tijd dat men volgens de wet slaven 
mocht houden.  Kinderen kunnen ook niet in vrijheid leven. Volgens de 
leerplicht moeten zij een groot deel van hun jeugd in de schoolbanken 
doorbrengen. Ze moeten van hun ouders naar een kerk, organisatie, 
sportschool, of naar iets waarin ze geen zin hebben. Ouders bepalen soms 
wat hun kind voor beroep moet ‘kiezen’.  Vrijheid is dus een groot goed, 
maar dat wordt ons niet gegeven, niet gegund. Een beperkte vrijheid moet 
door ons duur worden betaald.   

Wanneer wij de aarde en het leven der mensen op aarde bezien, is het 
goed beschouwd een ellendig leven, een soort hel, waar vrijheid aan alle 
kanten wordt belet en beperkt.  

Paradijs  

Wij kunnen als mensen van de aarde en samenleving een waar Paradijs 
maken, alleen staat machtswellust ons in de weg. Democratie wordt alom 
nog de beste regeervorm genoemd, de beste van de slechtste.  Er blijven 
in een democratie altijd minstens 49% verongelijkten overig en 51% is 
de meerderheid. Hans-Hermann Hoppe een prominente Oostenrijkse 
schooleconoom verklaart democratie als volgt: 

“Het is niets meer dan een bijzonder verraderlijke vorm van 
communisme, en de politici die deze immorele en economische waanzin 
hebben veroorzaakt zich persoonlijk daarmee hebben verrijkt – en 
natuurlijk nooit aansprakelijk zijn voor de schade die ze hebben 
veroorzaakt! – ze zijn niets meer dan een verachtelijke groep 
communistische boeven.” 

De meerderheid heeft het voor het zeggen, ook al weten wij dat we de 
meerderheid in het kwaad nooit mogen volgen.  Ook religies niet. Dat 
zijn de grootste gevangenissen die er zijn. Kinderen die van jongsafaan 
streng opgevoed worden mogen op geen enkele wijze zelfstandig denken. 
Zij mogen niet naar de echte waarheid zoeken, want dat levert alleen 
ketters op in de ogen van de ouderen. Men dient reeds op jonge leeftijd 
belijdenis te doen van de waarheid die alhier geleerd wordt. Buiten de 
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kerk is geen zaligheid, althans volgens Rome en veel protestanten. Men 
dient te geloven wat de kerken voorschrijven. Men dient kerkelijk lid te 
worden, en daar examen voor te doen. Dat is een examen waar nog nooit 
iemand voor gezakt is. Dat heet ‘Belijdenis des geloofs’ doen. Die 
kerkelijke waarheid heet dan de ‘aloude betrouwbare waarheid’ of de 
‘voorzijde leer’, het ongetwijfeld christelijke geloof.  Alleen echter door 
zelfonderzoek en zelf te weten kan een 
mens opbloeien.  Door zelfonderzoek kan 
men bewust worden. Alleen is 
bewustwording heel gevaarlijk, een 
hachelijke zaak volgens overheden en 
kerkelijke leidslieden, want daarmee verspeel je je zogenaamde 
‘vrijheid’, en kun je in de bajes belanden wanneer je je vrijheid wilt 
handhaven. Vandaar dat overheden ook wiet/cannabis verbieden, want 
dat is bewustzijns-verruimde goedje, een plant die de Schepper nooit had 
mogen maken.  Op die plant en verkopers ervan moet dan ook een 
heksenjacht geopend worden volgens de politici.  

Ook in een huwelijk zijn beide partners dikwijls niet echt vrij. Ze menen 
wel elkaar lief te hebben, maar de wederzijdse controle toont veelal het 
tegenbeeld. Overheden en kerken hebben in wezen niets met het huwelijk 
te maken. Dat is alleen bemoeizucht die hen controle en geld oplevert.  
De beide partners kiezen voor elkaar, en waar die ware liefde opbloeit, 
mogen zij dat niet weer dood laten bloeden door achterdocht en 
wantrouwen. Het huwelijk hoort vrij te zijn, een privézaak tussen de 
partners, waarbij oudtijds de stamoudsten en familie getuigen waren. Het 
huwelijk was nooit een staatsaangelegenheid noch een kerkelijk 
onderdeel. Het gaat immers om de samensmelting van twee harten, 
waarbij geen uitwendige rituelen nodig zijn. Mensen mogen niet 
gedwongen worden iets te doen tegen hun wil. Op die wijze komen ze 
nooit tot bloei om zichzelf te ontplooien. Lees ook maar de boeken van 
Vladimir Megré.  Wij leven momenteel op aarde in een atmosfeer die 
letterlijk en figuurlijk vergiftigd is zodat wij niet tot hoger bewustzijn 
kunnen geraken, althans op zeer moeizame wijze.   
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Volgens de Rechten van de Mens heeft een ieder het recht op vrije 
meningsuiting. Zeg of schrijf echter niet teveel wat u denkt, want dan 
staat er binnen afzienbare tijd een grote politiemacht voor uw deur en 
worden uw computers meegenomen en moet u zich voor de rechters 
verantwoorden.  Waarheid mag men in onze ‘vrije’ samenleving niet 
zoeken, heel bijzonder toch, zou Willy zeggen ? Waarheid kan echter niet 
verborgen blijven. Waarheid bezit een drang tot openbaarmaking, net als 
bij een zwangerschap, dat na 9 maanden het kind tevoorschijn wil komen. 
Toch zal de waarheid zich ontwikkelen en eens doorbreken. Dan zullen 
wij een waar Paradijs gaan opbouwen, een tijd van vrede, welzijn, zonder 
ziekte en tranen, zonder dwang en stress, maar vrij als een vlinder. Het 
oude veelvratige rupsenbestaan wordt achtergelaten, en een geheel nieuw 
tijd gaan we binnen.  

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/10/09/de-overheid-is-je-vijand/ 

Hierboven vindt u een artikel van Peter Meyer, genaamd: “De Overheid 
is je vijand”,  Overheden dienen niet het volk. De oplossing is Anarchie 
dat vrijheid bezorgt. Zijn we niet allemaal Anarchisten? Lees verder het 
artikel zelf, heel leerzaam. 

Friedrich von Hayek, een andere bekende eminentie in de Oostenrijkse 
economische school, schreef in zijn baanbrekend werk de Road to 
Serfdom: 

“Door de regering onbeperkte bevoegdheden te geven, kan de meest 
willekeurige regel legaal worden ingevoerd; en op deze manier kan een 
democratie het meest compleet despotisme opzetten dat denkbaar is.” 

Overheden dienen het volk niet, aldus Peter Meyer:  

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na elf jaar slepende en 
dieper wordende recessie, is het tijd om van koers te veranderen. In een 
democratie worden regeringen door het volk gekozen om hen te dienen, 
maar niet om de autoritaire dictator te zijn, zoals tegenwoordig het geval 
is. Regeringen hebben alle macht en middelen genomen  om jouw manier 
van leven te beïnvloeden. Ze hebben de macht om belasting te heffen, je 
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vast te houden, op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen 
weg te sturen om oorlogen te voeren in het buitenland dat niet eens een 
bedreiging voor het eigen land is geweest. Ze reguleren en belemmeren 
ondernemingen, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door 
embargo’s en sancties en controleren alles wat in ze opkomt. Regeringen 
zijn duidelijk niet ten dienste van het volk, erger nog, ze zijn de vijand 
van het volk. 

Anarchie 

De oplossing is anarchie dat vrijheid bezorgt, maar vaak wordt dit door 
de meesten onder ons verkeerd geïnterpreteerd als een pejoratief 
(ongunstig of negatief) dat wordt gebruikt om hooligans te beschrijven 
die door de straten razen, stenen, en molotovcocktails slingeren en 
zichzelf in het algemeen tot last maken. Maar het betekent eigenlijk het 
tegenovergestelde. Het woord is door de officiële media toegeëigend om 
te worden gebruikt voor wat precies het tegenovergestelde is van waar 
het voor staat. Wat ervan gemaakt is, is een handig verwarrende definitie 
die de doeleinden van de Deep State dient.  Goed begrepen, is de term 
anarchie afgeleid van het Griekse woord anarchia, dat correct vertaald de 
betekenis ‘zonder heerser’ verwoord. In wezen is het ‘Vrijheid’ om niet 
tot slaaf te worden gemaakt en tegen iemands wil te  worden gedwongen. 
Vrijheid om vrijwillig te handelen, vrijheid om te associëren met wie dan 
ook onder welke omstandigheden dan ook, op voorwaarde dat ze het 
vermogen van anderen om dezelfde vrijheid te genieten niet verminderen. 
Maar als je rondkijkt, hebben regeringen alle macht, en alle middelen om 
jouw manier van leven te beïnvloeden, aldus Peter Meyer. 

Vrijheidsberoving en slavernij 

Ook in het bedrijfsleven heerst geen vrijheid voor de bazen en voor de 
werknemers. Veel bazen zijn weer afhankelijk van de beleggers en de 
bazen boven hen. De werknemers moeten voor hetzelfde loon dat ze 
ontvangen steeds harder werken en méér werk verrichten. Dat was in 
Egypte ook het geval toen de Israelieten zélf moesten gaan zorgen voor 
stro om stenen te bakken, Zie Exodus 5:      
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4 Toen zeide de koning van Egypte tot hen: Gij, 
Mozes en Aäron! waarom trekt gij het volk af van 
hun werken? Gaat heen tot uw lasten. 5 Verder 
zeide Farao: Ziet, het volk des lands is alreeds te 
veel; en zoudt gijlieden hen doen rusten van hun 
lasten? 6 Daarom beval Farao, ten zelfden dage, 
aan de aandrijvers onder het volk, en deszelfs 
ambtlieden, zeggende: 7 Gij zult voortaan aan deze 
lieden geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren; 
laat hen zelven heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen. 8 En het getal der 
tichelstenen, die zij gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen; gij 
zult daarvan niet verminderen; want zij gaan ledig; daarom roepen zij, zeggende: Laat 
ons gaan, laat ons onzen God offeren! 9 Men verzware den dienst over deze mannen, dat 
zij daaraan te doen hebben, en zich niet vergapen aan leugenachtige woorden.    

Meer verrichten, soms minder verdienen, want de economie zou anders 
verslechteren. Vrijheidsberoving geldt ook voor werknemers die week in, 
week uit, jaar in en jaar uit door hun werkgevers worden gedwongen 
vanwege hun arbeidscontract om smorgens op tijd zich te melden en 
smiddags tot 5 uur te werken. Een aantal vrije dagen, en dat is alles.   Dus 
niet alleen de gevangenen in de bajes zijn onvrij, ook werknemers zijn 
onvrij. Het gevangeniswezen is ook een vorm van vrijheidsberoving. 
Gevangenissen leveren geen betere mensen af nadat de straftijd erop zit. 
Men dient de wetten te hanteren zoals deze in de Torah staan.  Wij leven 
echter niet alleen in een wereldwijde gevangenis, maar ook in een 
wereldwijd gekkenhuis, zie de video van  Jensen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wIDWNyAFFIc 

                            

Innerlijke bevrijding 
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Een mens wordt volgens De Rechten van de Mens vrij geboren. Dat is 
onjuist. Een mens erft weliswaar geen zonde(n) van Adam en Eva, en ook 
niet van zijn familie of ouders. Wel heeft een mens de mogelijkheid om 
te kiezen tussen goed en kwaad. Dat zien we al tijdens de opvoeding van 
kinderen, die al gauw kiezen voor dingen die ze niet mogen, dus een 
zekere hang naar kwade dingen, die afgeleerd moeten worden. Ons ego 
is eigengericht. De mens en mensheid moet beter worden, veredeld 
worden. Dat gebeurt niet door oorlogen, slavernij en democratische of 
andere regeervormen toe te passen.  Er dient een betere mens te worden 
gegenereerd. Er dient een transformatie plaats te vinden, een innerlijke 
bevrijding van het eigen ego en de zelfzucht, zodat wij niet voor 
ongerechtigheid en geweld kiezen, maar voor gerechtigheid en liefde. 
Professor dr. A.J.Th. Jonker (einde 1800) schrijft in zijn boekje “Hand 
aan Hand” het volgende:   

“Neem de gerechtigheid weg, en – de wereld breekt.  Neem de liefde weg, en – 
de wereld breekt ook. Misschien zou ze in ’t eerste geval anders breken dan in 
het tweede, maar aan dat noodlottig breken zelf zou ze in beide gevallen niet 
ontkomen.  Indien de gerechtigheid bestaat in een zielloos moeten en in een 
koelbloedig willen; in een met ijzeren vuist handhaven van een aantal 
afgetrokken regelen, waarin geen hart klopt en geen broederlijke deelneming 
werkt;  in het verpletteren van wat nu eenmaal volgens de doode eisen van een 
dood stelsel meedogenloos verpletterd moet worden ……… o, laat ons dan de 
gerechtigheid verliezen  en de liefde mogen behouden. ……………. Liefde 
zonder gerechtigheid is geen liefde. Gerechtigheid zonder liefde is geen 
gerechtigheid.   De liefde doet de naaste geen kwaad. Denken en handelen zijn 
voor haar één. Zij ‘denkt’ geen kwaad. En zij ‘doet’geen kwaad. Zij is niet als 
een mensch, die ’t in zijn hart wel goed met u meent, maar te weinig krachtig en 
diep om die mening om te zetten in een daad…… Daarom is zij –de liefde-  ook 
de volmaakte eerlijkheid. Handelen en spreken en voelen en denken zijn bij haar 
voortdurend in de schoonste harmonie. En in volkomen vrijheid aan haar eigen 
wezen gebonden, is het haar even onmogelijk in stilte op onrecht tegen de naaste 
te gaan zitten broeden, als hem metterdaad onbillijk te bejegenen. …. Stel 
daartegenover de zelfzucht. In haar wezen is ze diefstal; één onvermoeid najagen 
van wat anderen toekomt, ten einde er zichzelf mee te verrijken; één streven om 
liefst langs wettigen en dus gevaarlozen weg, maar als ’t niet anders kan, dan 
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ook maar met slinkse streken  zoeel mogelijk naar zich toe te halen van wat er 
in deze wereld te halen is; één hunkeren  en dringen en woelen en wroeten en 
worstelen om zichzelf goed te doen, natuurlijk ten koste van de naaste. De liefde 
leeft van geven. De zelfzucht leeft van nemen.  (tot zover professor Jonker).     

Een mens kan bezet zijn door demonen, kwade geesten, met verslavingen 
die erop uit zijn lichaam en geest te slopen. Er is bevrijding noodzakelijk 
en de wil om radicaal een nieuwe keus te maken voor het goede, voor 
JHWH om Zijn wil te volbrengen en oprecht te leven. 

Wie zijn onze gevangenisbewaarders? 

De bouwers van het wereldwijde gevangenissysteem, en de aloude en 
moderne slavendrijvers zijn de Khazaren, een oorlogszuchtig volk uit de 
Oekraïne.  https://www.youtube.com/watch?v=MchdznwrpG4&feature=youtu.be  

In bovenstaande video legt de voormalige Canadeese minister van 
defensie Paul T. Hellyer uit wie de Khazaren zijn en hun duistere Cabal.  
De Khazaren zijn erop uit om de hele wereld te tiranniseren en aan zich 
te onderwerpen. Zij zijn in de 8e eeuw massaal overgestapt naar het 
joodse Babylonische Talmoedische geloof. Daarmee hebben zij zich 
vermomd alsof ze tot het ware Israel behoren.  Dat zijn zij niet. Ze 
stammen af van Kaïn en de Annunnaki’s. Zij vereren Baäl of Lucifer, dus 
satanisme. Zij vormen het grootste misdaadsyndicaat ter wereld, met de 
Rothschilds aan hun top. Het gaat hen om de vestiging van hun Nieuwe 
Wereld Orde, globalisering, waarbij alle nationale staten verdwijnen en 
niemand meer eigendom mag bezitten, met één digitaal banksysteem en 
geen contant geld meer. Zij beweren dat ze Joden zijn (Israelies) maar 
liegen het, zoals in Openbaring 2:9 en 3:9 staat.  De koning van de 
Khazaren had een kleine elitegroep vertrouwelingen die hij zijn 
‘bouwlieden’ noemde, of te wel de ‘bauers’, en dat zijn de Rothschilds 
geworden. 



75 jaar ‘bevrijding’en de  Mensenrechten                                       No.1192 
 

17 
 

 .  
https://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/rothschild.htm  

          

https://www.youtube.com/watch?v=5rtRL0vvUBQ 

Zij hebben nagenoeg alle banken in de wereld onder hun beheer.  Zie op 
Internet van Guido https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-
geheime-maffia-uit-khazaria/   

‘De onbekende geheime maffia’, vertaald uit Wanttoknow.nl/be van 
Preston Jones.  De Rothschilds hebben een internationaal drugsnetwerk. 
In China hebben zij Turkse opium verkocht, waardoor er miljoenen 
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drugsverslaafden ontstonden, en de inkomsten ervan naar de schatkist 
van de Rothschilds vloeiden.  Ook hebben zij de internationale 
slavenhandel destijds opgezet.  De Khazaren hebben dus het judaïsme 
gekaapt en aan hun doelstellingen aangepast, om daarmee de rijkdom van 
de wereld naar zich toe te trekken.   Het is bekend dat 97,5% van alle 
‘joden’ in de zionistische staat die de naam Israel ten onrechte draagt 
geen echt Hebreeuws DNA bezitten. Zij zijn geen Semieten en hebben 
geen oorsprong in Palestina. Van de Palestijnen heeft 80% wél Semitisch 
DNA. http://www.volkwordtwakker.nl/nl/ 

  

De Rothschilds infiltreren in allerlei organisaties, vooral in de politieke 
organisaties van alle landen, in geheime diensten, in religies, etc. Politici, 
geestelijken en bankiers zijn hun geheime stromannen. Allen hebben de 
opdracht om de bevolkingen dom te houden. Ook de medische wereld  is 
aan hun farma-industrie gekoppeld, zodat zij de bevolkingen ziek kunnen 
maken via inentingen waar het carniogene virus SV-40 in zit, fluor en 
dergelijke. Pers en media zijn onder hun controle, zodat zij de mensheid 
met valse voorlichting kunnen bestoken. Deze Khazaren-maffia heeft de 
aard-atmosfeer bijna geheel gemodificeerd met moleculair kleine deeltjes 
van zware metalen, met als gevolg dat de mensheid, het dierenrijk en al 
wat leeft in een door hen gesloten gevangenis leeft en langzaam om zeep 
wordt geholpen. Nu komt 5G er nog bij.  
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Denk aan de chemtrails, en toevoegingen aan de brandstoffen voor auto;s, 
en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, waardoor er geen biologische 
landbouw meer mogelijk is geworden. Er wordt gelogen dat we een 
klimaatcrisis en stikstofcrisis zouden hebben, maar dat is alleen omdat 
hun leugens geld opleveren wanneer wij die geloven. De wereld –en 
zeker Nederland-  lijkt op één groot schouwtoneel, waarin een relatief 
klein aantal acteurs de massa’s  vermaken met hun valse voorstellingen. 
Zij hebben van de aarde een soort verbanningsoord gemaakt, waarin wij 
gedwongen zijn te leven en ontsnappen niet meer mogelijk is. De burgers 
in Nederland wordt voorgehouden dat het zo bijzonder is dat ze in een 
vrij land mogen wonen. Wanneer deze propaganda-leugen maar lang 
genoeg herhaald wordt gelooft iedereen er tenslotte in. Niet alleen 
politici, maar ook geestelijken hebben de mensheid gegijzeld met hun 
mysterie-fantasie-voorstellingen en bedreigingen. De nieuwe tijd komt er 
aan en ontwaking zal alle leugens doen smelten als sneeuw voor de zon. 
Dát is de échte klimaatcrisis waarvoor de politici en geestelijken bang 
zijn!   

Belofte van algehele vrijheid 

Jesaja 61: 1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat JHWH Mij gezalfd heeft, om 

een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden 
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om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit 

te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; 

2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van Jehoewa, en den dag der 

wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; 

3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor 

as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden 

geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting 

van JHWH, opdat Hij verheerlijkt worde. 

4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen 

weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren 

van geslacht tot geslacht. 
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Van Pieter Stuurman:   http://pieterstuurman.blogspot.com/ 
 
http://pieterstuurman.blogspot.com/2012/12/macht-en-
vrijheid.html 
  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Pieter Stuurman  over  5G :    
Ondanks de toenemende zorgen en weerstand, wil de politiek perse 5G 
uitrollen. De hamvraag daarbij is natuurlijk: WAAROM? Waarom wil de 
regering/overheid perse dat er 5G komt? Wat is hun belang? 

Zou het ze er werkelijk om gaan dat wij sneller filmpjes kunnen 
downloaden? Zijn ze zo begaan met ons gemak en ons entertainment dat 
ze perse het beste en leukste voor ons willen? Wie dat gelooft, heeft echt 
al heel lang onder een steen geleefd. 

De overheid is (het woord zegt het al) gepositioneerd BOVEN de 
bevolking. Dat betekent dat de overheid MACHT heeft over die 
bevolking. Macht is het vermogen het gedrag van anderen te controleren 
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en te bepalen. Controle over de bevolking is dus het primaire belang van 
iedere regering en overheid. Een regering/overheid die geen controle 
heeft over de bevolking, heeft immers geen enkele macht. En dus geen 
bestaansrecht. 

Om die controle te verkrijgen, te behouden en uit te breiden, worden altijd 
alle beschikbare middelen ingezet. Nu nieuwe technologieën in hoog 
tempo beschikbaar komen, zullen ze dus sowieso worden ingezet voor 
controledoeleinden. Omdat het KAN. 

Om het gedrag van de bevolking te dicteren heb je een systeem nodig dat 
dit mogelijk maakt. De 5G technologie leent zich daar bij uitstek voor. 
Een waterdicht elektronisch netwerk dat alles kan waarnemen en 
besturen, en daarmee de natte droom is van iedere bestuurder.  

Het biedt de gelegenheid om ieders gedrag op individueel niveau en 
volautomatisch in kaart te brengen, en dwangmaatregelen te nemen op 
datzelfde individuele niveau. Iedere burger kan worden gecontroleerd, en 
persoonlijk worden bijgestuurd (lees: gedwongen) als zijn of haar gedrag 
onwelgevallig is. Omdat hiervoor tot voor kort nog maar beperkte 
technologische mogelijkheden bestonden, is deze vorm van dicteren nog 
niet eerder op alomvattende schaal toegepast. Dat betekent dat wij, de 
bevolking, er nog geen ervaring mee hebben. Het betekent dat we nog 
niet beseffen welke allesvernietigende gevolgen het kan en zal hebben 
voor onze vrijheid.  

Kennis is macht. Kennis over het gedrag van mensen is dus macht over 
die mensen. Hoe meer de overheid kan doordringen tot in de kleinste 
details van ons leven, hoe meer die overheid ons gedrag tot in diezelfde 
details kan afdwingen of verbieden. En dat betekent dus dat we ons doen 
en laten niet zelf meer kunnen bepalen.  

Het vermogen jezelf te besturen, heet vrijheid. In tegenstelling tot wat de 
meeste mensen geloven, is iedere regering/overheid gebaat bij een zo 
onvrij mogelijke bevolking, want daaruit bestaat hun macht. Natuurlijk 
zullen regering en overheid steeds beweren dat de bevolking “vrij” is, 
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want onvrijheden worden nu eenmaal gemakkelijker geaccepteerd door 
mensen die geloven “vrij” te zijn.  

De grens aan de het vermogen van de overheid om door te dringen tot in 
de persoonlijke levenssfeer van mensen, is dus de grens aan de macht van 
die overheid. Die grens kennen we onder de noemer: privacy.  

In het verleden hebben mensen grenzen gesteld aan 
overheidsbemoeienis. Dat kwam omdat die mensen door schade en 
schande hadden geleerd dat het zeer verstandig is om een overheid op een 
gezonde afstand te houden, en dus een mate van privacy te waarborgen. 
Tot hier en niet verder!  

Om vertrouwen te kweken heeft de overheid zich decennia lang 
betrekkelijk netjes gedragen naar de burgers, en daarmee is de perceptie 
van het gevaar van teveel overheidsbemoeienis geleidelijk naar de 
achtergrond verdwenen. Waarom zou je een organisatie die zich redelijk 
opstelt immers wantrouwen? Nu wordt dat gekweekte vertrouwen 
misbruikt om alle grenzen van overheidsbemoeienis razendsnel te 
slechten. Oftewel: alle privacy voor eens en voor altijd weg te nemen, 
gebruik makend van technologie. 

Uiteraard roept die overheid voortdurend: “Maak je geen zorgen! Jullie 
gegevens zijn bij ons in veilige handen! Wij zorgen ervoor dat ze niet in 
verkeerde handen vallen!” 
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Het punt is: JUIST BIJ DE OVERHEID ZIJN ONZE GEGEVENS IN 
DE VERKEERDST DENKBARE HANDEN. 

Albert Hein kan mij geen boete geven als mijn gedrag ze niet aanstaat. 
De overheid wel! Shell kan mij niet uitsluiten van zaken als ik niet precies 
doe wat Shell zegt. De overheid wel! Unilever kan mij niet gevangen 
zetten als ik weiger voor hun producten of diensten te betalen. De 
overheid wel! Multinationals kunnen geen gelegitimeerd geweld tegen 
mij gebruiken. De overheid wel! 

Onze privacy laten beschermen door de overheid, is als je huis laten 
bewaken door het inbrekersgilde, of je kinderoppas rekruteren bij de 
pedofielenvereniging. De bescherming die privacy biedt, IS bescherming 
tegen de overheid. Privacy is BEDOELD om onszelf te beschermen tegen 
de macht van de overheid. Hieruit is het hele begrip privacy ooit 
ontstaan. Door schade en schande geleerd. En, gezien het gemak 
waarmee de meeste mensen hun privacy momenteel laten afnemen, 
ook weer vergeten.  

Regering en overheid willen dus perse 5G omdat het ze ongekende 
mogelijkheden geeft om privacy te vernietigen, en daarmee onze 
vrijheden. Want hun macht bestaat uit onze ONvrijheid. Uiteraard wil 
men liever niet dat wij dit beseffen. En dat we niet begrijpen wat voor 
vernietigende gevolgen het zal hebben voor ons leven. Daarom leiden 
de politiek-strategen de discussie af van de essentie. Om de aandacht 
van het werkelijke gevaar af te leiden, stimuleren politiek en media de 
discussie over een secundair aspect: gezondheid.  

Begrijp me niet verkeerd: gezondheid is van groot belang. En overheden 
hebben talloze keren bewezen dat ze hun schouders ophalen over de 
volksgezondheid. Maar het is de macht er niet om te doen ons zo ziek 
mogelijk te maken. Als de 5G technologie slecht is voor de gezondheid, 
dan is dat een aspect dat op de koop wordt toegenomen, in ruil voor de 
machtsbelangen. De discussie wordt dus afgeleid van de essentie 
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(afnemen van privacy, en dus van vrijheid) en verlegd naar het 
(weliswaar belangrijke, maar wel secundaire) gezondheidsaspect. Door 
te schermen met tegenstrijdige “wetenschappelijke onderzoeken” 
wordt er een kwestie van mening van gemaakt. Welles-nietes dus. En zo 
kan het vervolgens gemakkelijk worden geïmplementeerd op basis van 
het secundaire criterium, terwijl de werkelijke bedoeling buiten beeld 
blijft. Meningen verschillen immers…. Deze politieke strategie is al zou 
oud als de weg naar Rome. Die strategie zie je momenteel bijvoorbeeld 
ook terug in de vaccinatiediscussie. Ook daar wordt de discussie richting 
het gezondheidsaspect gestuurd, en daarmee blijft het veel grotere 
gevaar, het gevaar van een overheid die ongelimiteerd toegang heeft 
tot de chemische privacy van ons lichaam en onze geest buiten beeld. 

Natuurlijk zal niet direct na de implementatie van deze nieuwe 
technologie de knop omgaan. Eerst zal men ons de “voordelen” laten 
ervaren. Snel internet, zelfrijdende auto, nog gemakkelijker betalen, 
betere beveiliging tegen “criminelen”.  Zodat we het omarmen, en er op 
korte termijn afhankelijk van worden, zonder al teveel weerstand.  Maar 
zelfrijdende auto’s zullen geleidelijk zelfNIETrijdende auto’s worden als 
we ons niet volledig gehoorzaam gedragen. Automatisch 
betaalsystemen zullen de mogelijkheid om zaken te kopen geleidelijk 
uitsluiten als we niet exact doen wat ons verteld wordt. 
Computergestuurde veiligheidssystemen zullen ons (zoals in China al 
gebeurt) geleidelijk, en individueel  uitsluiten van zaken die nu 
vanzelfsprekend zijn. Zaken zoals reizen, communiceren, wonen, etc. 
Volledig automatisch en zonder mogelijkheid tot verweer: “Computer 
says no!” 

 ”Kortom: 5G zal (als wij het toestaan) de technologie zijn die gebruikt 
zal worden om geleidelijk iedere vorm van privacy, en dus van vrijheid 
te elimineren. Omdat het KAN. 
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Macht   

Iedereen weet dat er machtige mensen bestaan op de wereld. Mensen 
met enorme invloed. Mensen die hun macht gebruikt hebben om 
onmetelijk rijk te worden, en hun rijkdom vervolgens gebruiken om nog 
machtiger te worden. Geld is immers macht.   

Macht is het vermogen om het gedrag van andere mensen te bepalen. 
Te bepalen wat andere mensen doen dus. Macht is de controle over het 
doen en laten van andere mensen. Dat betekent dat die andere mensen 
dat zelf niet meer kunnen bepalen. Wanneer mensen niet zelf kunnen 
bepalen wat ze doen of laten, zijn ze onvrij. Macht van de één, staat dus 
gelijk aan de onvrijheid van de anderen. Hoe machtiger iemand is, hoe 
onvrijer degenen zijn over wie hij macht heeft.  
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De meest machtige mensen op de wereld zijn degenen die het meeste 
invloed hebben. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de inrichting 
van onze wereld en logischerwijze zullen ze die wereld naar hun 
voordeel willen (laten) inrichten. Deze mensen zijn gebaat bij hun macht 
en dus gebaat bij onze onvrijheid.  

 
Machtsinstrumenten  

Maar macht heb je niet zomaar. Om macht te hebben moet je 
beschikken over machtsinstrumenten. De meest effectieve 
machtsinstrumenten zijn: controle over de regeringen, controle over de 
media, maar vooral controle over geld. Met hun invloed en rijkdom 
hebben de machtigen der aarde zich daarom ingekocht in deze 
branches. Zo zijn ze er eigenaar van geworden. Met name hun controle 
over het bancaire systeem heeft hun macht enorm doen toenemen.  

Zoals we recentelijk hebben kunnen zien in Griekenland, hebben ze het 
vermogen om hele landen tot de afgrond te drijven als deze 
ongehoorzaam dreigen te zijn. En daarmee kunnen ze dus ook hun 
macht uitoefenen over regeringen, die gedwongen worden naar de 
pijpen te dansen van deze machtselite. Anders gaat de geldkraan dicht. 
En dan eindigt ook de carrière van de betreffende politici.  

 
Technologie  

Geen enkel middel wordt onbenut gelaten om de macht te bestendigen 
of verder uit te breiden. En daarmee komen we bij een 
machtsinstrument dat de laatste decennia een steeds belangrijkere rol 
is gaan spelen: technologie. 

Iedere beschikbare nieuwe technologie zal worden aangewend om de 
controle over de mensheid te vergroten. Met de rijkdom van de 
machtselite kan deze zich ook hierin eenvoudig inkopen. Het is de 
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revolutie in de beschikbaarheid van digitale technologie die de elite nu 
wil gebruiken om de totale macht te vestigen over ieder individu. Omdat 
het kan.  En macht van de één, betekent nu eenmaal de onvrijheid van 
de anderen.  Met hun zeggenschap over regeringen hebben ze een 
totale, digitale surveillancestructuur laten opzetten. Volledig 
geautomatiseerd wordt er een uitgebreid persoons- en gedragsprofiel 
samengesteld van ieder individu. Ieder door hen gewenst en ongewenst 
gedrag wordt in kaart gebracht. Dit onder het mom van de (door de 
bevolking) zo gewenste veiligheid, zodat die bevolking daarmee instemt. 
Om het gevoel van onveiligheid aan te wakkeren, worden er desnoods 
werkelijke bedreigingen in het leven geroepen.  

 
Verdwijnen privacy en verdwijnen contant geld  

Vervolgens kan de macht van de elite over het monetaire systeem 
worden aangewend om ieder individu, bij ongewenst gedrag, uit te 
sluiten van toegang tot de levensbehoeften. Om daarmee het door de 
machtselite opgelegde gedrag af te dwingen. Wie niet gehoorzaamt, zal 
niet eten. Het is daarbij echter noodzakelijk dat er voor de bevolking 
geen ontsnappingsmogelijkheid meer bestaat, en gehoorzamen de enig 
overgebleven optie wordt.   

Van elementair belang voor het plan, is het daarom dat contant geld 
verdwijnt. Zolang mensen nog hun geld van de bank kunnen halen en er 
anoniem mee kunnen betalen, kun je mensen niet van specifieke zaken 
uitsluiten.  Essentieel voor het voltooien van dit plan, is daarom het 
verdwijnen van contact geld, en het invoeren van volledig digitaal geld. 
Gecontroleerd door de banken, die weer gecontroleerd worden door de 
macht. Met het implementeren van dit plan is al decennia geleden 
gestart, door ons gewend te maken aan pinnen en digitaal bankieren. 
Het nadert nu de eindfase.  
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Het verdwijnen van privacy is op zich niet zo'n gevaar. Het verdwijnen 
van contant geld is op zich ook niet zo'n gevaar. Maar de combinatie, 
gecontroleerd door dezelfde machtselite, is levensgevaarlijk voor onze 
vrijheid. Het opent de weg voor totale individuele controle over al ons 
doen en laten. Over ons leven en ons bestaan. De macht van de 
machtselite, bestaat nou eenmaal uit onze onvrijheid.  
 
Achilleshiel  

Maar dit is tevens de achilleshiel van het plan. Wanneer wij het niet 
toestaan dat contant geld verdwijnt (omdat we het gevaar hiervan 
inzien) dan kan dit plan niet worden uitgevoerd. Dan kan de totalitaire 
technocratische wereldhegemonie niet worden ingevoerd. Dan valt het 
plan in duigen. Dat is dus het werkelijk belang achter het behoud van de 
mogelijkheid om anoniem en contant te kunnen blijven betalen voor ons 
eten en andere levensbehoeften. Wij hebben de zeggenschap EN de 
verantwoordelijkheid  Wij hebben hierover de werkelijke zeggenschap. 
Bij onze weigering te stoppen met contant geld, steken we een dikke 
stok voor het plan en daarmee voorkomen we het bijbehorende, 
volledige verlies van onze vrijheid, en de totale wereldmacht van 
enkelen. Het is daarom essentieel dat we er niet in meegaan. Natuurlijk 
zal het "nieuwe geld" worden aangeboden onder de argumenten 
veiligheid en gemak. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen dat 
we het zodanig moeilijk en druk hebben gekregen, dat we daarvoor 
gevoelig zijn geworden. Maar laten we voor één keer niet kiezen voor 
de weg van de minste weerstand. Laten we voor één keer kiezen voor 
het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en onze 
kinderen. Laten we deze laatste en beslissende stap in het proces van 
steeds verder verdwijnende vrijheid, deze keer niet toestaan. 

woensdag 12 december 2012  Macht en vrijheid  

De verschrikkingen van macht (door Pieter Stuurman) 
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Momenteel groeit er bij veel mensen een sterk besef dat we 'misschien 
toch niet zo vrij zijn als we dachten'. De laatste jaren is het aantal 
alternatieve media op internet sterk gegroeid. En bij bijna allemaal staat 
het begrip vrijheid hoog in het vaandel. Vrijwel overal wordt gezocht 
naar 'schuldigen'. Naar duistere, occulte machthebbers die achter de 
schermen de wereld naar hun hand zetten, en het doel hebben de rest van 
de mensheid te reduceren tot een onderklasse van hen dienende 
slaven. Met beschuldigende vingers wordt gewezen naar politici, 
bankiers en topmensen uit de corporate wereld. Samenvattend aangeduid 
als machtselite. De misdadige uitwassen van deze elite komen uitgebreid 
onder de aandacht. En terecht.  
 
Lees de Kroniek van de Mensheid er maar eens op na, en je kunt niet 
anders dan inzien dat macht al sinds mensenheugenis een eindeloze 
stroom van ellende heeft uitgestort over 
die mensheid. Oorlogen, genociden, 
vervolging, honger, armoede, het zijn 
allemaal symptomen van macht en de 
honger naar macht. Omdat het 
overduidelijk is dat al die verschrikkingen 
het gevolg zijn van macht, ligt het voor de 
hand om de machtselite hiervan de schuld 
te geven. En dat gebeurt dan ook op grote 
schaal.  
 
Wat doen machthebbers?  
 
Wat is het dat machthebbers doen, en dat 
ze hun macht geeft? Wat doen ze om ons te dwingen de dingen te doen 
die zij willen dat we doen? En waardoor we dus niet meer kunnen doen 
wat we zelf willen doen? Gaan ze met een pistool langs alle deuren in het 
land om onder doodsbedreigingen iedereen te dwingen te doen wat zij 
willen? Schieten ze mensen neer die ongehoorzaam zijn? Halen ze 
ongehoorzame mensen uit hun huizen en sluiten ze die vervolgens op? 
Komen ze bij jou en mij aan de deur om onze bezittingen te roven?  Nee. 
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Ze komen niet eens van hun plek. Ze blijven gewoon in hun paleis, villa 
of regeringsgebouw zitten.   
 
Toch zijn stelen, doden en andere vormen van vrijheidsberoving, 
onlosmakelijk verbonden met macht. De hele menselijke geschiedenis 
staat er bol van. Alleen, machthebbers doen dat niet zelf, maar laten het 
anderen doen.  Ze blijven zelf lekker zitten waar ze zitten en laten het 
vuile werk over aan hun gehoorzame belastingambtenaren, 
politieagenten, en soldaten. Belastingambtenaren, politieagenten en 
soldaten die de gangbare norm onder de bevolking weerspiegelen. 
Gehoorzame individuen die deel uitmaken van hetzelfde volk dat zich 
door de machthebber laat onderdrukken en beroven.  Zelf 
raken machthebbers nooit een wapen aan, en slaan nooit iemand 
persoonlijk in de boeien.   
Geloven  
 
Machthebbers beperken zich tot dingen zeggen. En machthebbers hebben 
daarom pas macht als de dingen die ze zeggen, geloofd worden. Pas als 
die dingen geloofd worden, zullen mensen bereid zijn de orders op te 
volgen. Een machthebber heeft macht omdat hij het vermogen heeft 
anderen de door hem gewenste dingen te laten doen. Zelf doet hij niets. 
Tenminste, niets anders dan dingen zeggen.  
 
In die zin was bijvoorbeeld Hitler geen misdadiger. Hij heeft zelf nooit 
iemand doodgeschoten, of gevangen gezet. Het waren degenen die hem 
geloofden en daarom zijn bevelen opvolgden die dat deden. Het waren 
degenen die bereid waren de misdaden werkelijk uit te voeren, die Hitler 
macht gaven. Uitsluitend door hem te geloven en daarom zijn orders op 
te volgen.  Bankiers hebben uitsluitend macht omdat wij geloven dat het 
door hen ter beschikking gestelde geld waarde heeft. Ze doen niets anders 
dan zeggen dat geld waarde heeft, en omdat wij dat geloven, willen we 
dat geld hebben en daarom heeft het waarde. En omdat zij de controle 
hebben over geld, hebben ze daarmee de controle (en dus macht) over 
ons. Niet om wat zij zeggen, maar om wat wij geloven.  
 
Politici hebben alleen macht omdat wij geloven wat ze zeggen. Omdat 
wij geloven dat ze ons vertegenwoordigen en dat ze verantwoordelijkheid 
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voor ons nemen. Daarom blijven wij aan ze gehoorzamen en alleen 
daarom hebben ze daadwerkelijk macht over ons. Niet om wat zij zeggen, 
maar om wat wij geloven. Strikt genomen doen machthebbers dus niets 
misdadigs. Ze zeggen alleen dingen. Dingen die wij geloven. Als wij ze 
niet zouden geloven, dan zouden ze geen enkele macht hebben en zouden 
ze dus geen machthebber zijn. Uiteindelijk leidt ons geloven van de 
leugens en onwaarheden die de machthebber vertelt, tot onze onvrijheid. 
Een leugen heeft immers uitsluitend effect als die leugen geloofd wordt.  
 
Vrijheid  
 
In vrijheid willen we kunnen zeggen wat we willen.  
En dat is precies wat machthebbers doen. Ze zeggen dingen. En daarmee 
doden of beschadigen ze zelf niemand. Dat doen anderen.  De enige 
rechtvaardiging om machthebbers gevangen te zetten of te doden, zou 
dus zijn om hetgeen ze zeggen.  Dat we zouden vinden dat ze het 
verkeerde zeggen en dat we vinden dat dit niet mag.   
 
Maar dat zou dan inhouden dat we vinden dat we zelf wel vrij moeten 
zijn om te mogen zeggen wat we willen, maar machthebbers niet.  
 
Als we vinden dat machthebbers aansprakelijk gehouden moeten worden 
voor hetgeen ze zeggen, dan zou dat dus voor ons ook moeten gelden. 
Dan zou er iemand moeten zijn die de uitspraken van alle mensen (dus 
inclusief die van jou en mij en machthebbers) controleert.   En dat zou 
die iemand weer tot de machtigste mens ter wereld maken. De bestaande 
machthebbers zouden al hun macht verliezen. Ze zouden die macht 
volledig overdragen aan de controleur want die bepaalt dan immers wat 
ze wel of niet mogen zeggen.  Anders gezegd: als we vinden dat vrijheid 
een groot goed is, dan moet dat voor iedereen gelden. Iedereen moet dan 
kunnen zeggen wat hij wil. Anders zou er iemand moeten zijn die bepaalt 
wie mag zeggen wat hij wil, en wie niet. Dat zou betekenen dat iedereen 
van diegene afhankelijk is. En dat iedereen dan onvrij zou zijn. Als we 
vrijheid willen, dan moet iedereen dus kunnen zeggen wat hij wil. En of 
hetgeen gezegd wordt, geloofd word of niet, is helemaal aan degenen die 
het al of niet geloven.  
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Machthebbers moeten dus, net als wij, de vrijheid hebben om te zeggen 
wat ze willen. Hun macht bestaat niet uit hetgeen ze zeggen, maar uit ons 
geloven van hetgeen ze zeggen. Wij (de gelovende niet-machthebbers) 
zijn vervolgens degenen die hun wensen daadwerkelijk ten uitvoer 
brengen.   
 
Verantwoordelijkheid   
 
En daarmee zijn wij (de niet-machthebbers) verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor zowel de misdaden (wij voeren ze immers uit), als de 
macht van de machthebber, als onze eigen onvrijheid.  Het zijn dus niet 
de orders die tot de werkelijke misdaden en onvrijheden leiden, maar het 
is het gehoorzamen aan die orders dat daartoe leidt.  De enige manier om 
eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo 
lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand 
te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en 
gehoorzamen.  
 
Iedereen is verantwoordelijk voor hetgeen hij zelf doet. Omdat wij (de 
niet-machthebbers) degenen zijn die uitvoeren wat de machthebber zegt 
(aan hem gehoorzamen), zijn wij verantwoordelijk voor de resultaten 
daarvan. Niet de machthebber. Die zegt alleen wat. En daarin is hij (net 
als jij en ik) vrij.Voor vrijheid is het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid dus absoluut noodzakelijk. Zolang we blijven 
geloven dat machthebbers daarvoor verantwoordelijk zijn, en de 
beschuldigende vinger naar hen wijzen in plaats van naar onszelf, hebben 
ze macht. We bevestigen daarmee dat we vinden dat wij afhankelijk van 
ze zijn. En daarmee creëren we dus onze eigen onvrijheid.   
 
En of we iets al of niet geloven, daarin zijn we volkomen vrij. Pas als we 
geloven dat we onvrij zijn (als we geloven dat we moeten doen wat de 
machthebber wil, en het daarom dus doen) zijn we werkelijk onvrij. Dat 
is simpelweg het gevolg van ons eigen geloven en daarvoor zijn we dus 
zelf verantwoordelijk. Niet de machthebber.  
 
Daarom kun je zeggen:  Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef 
van vrijheid 
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https://www.youtube.com/watch?v=rH-Dj0L0c_8 

 

 


