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Deze brochure is een vervolg van 1197 Is de mens goed of slecht? Naar 
aanleiding van het boek van Rutger Bregman. 

Arrogante leiders 

Hierna volgen enkele citaten uit de bestseller van Rutger Bregman “De 
meeste mensen deugen”, en er tussenin reacties van onze zijde. 

Op p.132 bespreekt Rutger de arrogante leiders. Wij zouden niet zonder 
koningen, presidenten, CEO’s, rechters,  leiders etc- kunnen die voor ons 
beslissingen nemen. Het kan wel degelijk zonder hen om zelfstandig te 
zijn, stelt Rutger.   Tienduizenden jaren lang hadden we prima systemen 
om verwaande types neer te halen.  Maar opeens werkte dat systeem niet 
meer. Opeens bleven machthebbers zitten waar ze zaten, en lieten zich 
niet meer van hun troon stoten. 

Rousseau zei dat alles misging toen één man voor zichzelf eiste dat een 
stuk land hem toebehoorde en dat omheinde. Men begon land, dieren en 
mensen iemands bezit te noemen. Dat is de werkwijze van Kain en zijn 
nageslacht. Zo ontstonden de eigendomsrechten en daarna de erfenissen. 
Er ontstonden uit jalouzie oorlogen over de eigendommen.  De roverij 
ontstond en het gebruik van geweld. Kain sloeg Abel dood.  Oorlogen 
waren succesvol voor de overwinnende machthebbers, voor de koningen.  
Zij –de koningen als 1% van de bevolking-  domineerden de 99% 
burgers.  Privébezit, landbouw en de staat zouden gezorgd hebben voor 
vrede, veiligheid, vrijheid en vooruitgang.  Daar zorgde de landbouw van 
Kain voor. De filosoof Rousseau geloofde hier niets van. Hij zag de 
uitvinding van de landbouw als een groot fiasco.  De invloed van 
voornoemde beschaving kan echter wel opgeheven worden. Wie de 
boeken van Vladimir Megré leest zal inzien hoe dat in z’n werk gaat.  De 
landbouw en veeteelt, de steden en staten dienen daartoe anders ingericht 
te worden. Er dient geen ik-systeem meer te bestaan, maar een 
coöperatief wij-systeem van wederzijds dienen. De meeste mensen 
blijken elkaar –vooral in tijden van nood en crisis-  te helpen. De 
machthebbers niet, maar logen, manipuleerden en probeerden de mensen 
tegen elkaar op te zetten.  De gewone soldaten –met name de Duitse 
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soldaten tijdens WO2-  vormden de beste legermacht ter wereld, alleen 
vanwege hun onderlinge kameraadschap.  Zelfs terroristen blijken 
dikwijls gevoelige lieden te zijn die voor elkaar strijden, niet voor een 
ideologie, maar uit vriendschap. Lees dat op p.275 van het boek van 
Rutger Bregman. 

Eendracht maakt sterk. Dat is gebleken uit de strijd die 464 boeren in 
Zuid Afrika te Bloedrivier aanbonden tegen 36.000 zoeloes. Niet één 
boer werd gedood, en alle zoeloes werden verslagen.   In Vegkop 
(Heilbron) streden 33 mannen plus hun 7 zonen tegen duizenden 
Matabili. In Veglar in Natal Wagendriftdam streden weinige boeren 
tegen duizenden zoeloes en overwonnen.  

Hoe macht corrumpeert 

Michiavelli schreef een pamflet ‘Le Principe (de Vorst)’ waarin hij het 
volgende beweerde: “Wie macht wil moet haar grijpen.  Daartoe moet je 
schaamteloos zijn en geen principes en moraal tonen”. 

Macht blijkt te werken als een soort verdoving die je afsluit voor anderen. 
Macht maakt dat je je verheven voelt boven anderen. Macht is een soort 
drug met een lange lijst bijwerkingen, zie bladzij 275.   Prof. dr. Marja 
van Loon stelt dat macht niet bestaat,  het is meer een illusie. Zie onze 
brochure 1204.  

     

Op p.288:  Wie de natiestaat als een dwaze illusie beschouwt kan maar 
beter stilhouden, het kan je de kop kosten.  Wanneer mensen niet langer 
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in de natiestaat geloven, moeten de machthebbers de mensen met geweld 
dwingen. Dat zien we ook in ons eigen land waar geweld nog altijd 
aanwezig is, denk aan de inzet van de ME, van het leger, met alle 
middelen die men daartoe ter beschikking heeft om het volk tot rust te 
dwingen. Men kan zelfs vanuit de militaire kazerne in Stroe heel het 
communicatieverkeer platleggen, zodat geen mobieltje, telefoon of 
computer meer werkt. Schaamte zou het middel kunnen zijn om de 
machthebbers te temmen, p. 291.  Op p.300 verwijst Rutger naar de 
moderne rechtsstaat met de geblinddoekte Vrouwe Justitia. Zij heeft geen 
zicht en mist empathie, geen liefde, maar laat zich simpelweg door de 
rede leiden. Het is waar wat Rutger schrijft dat de Verlichting een groot 
succes is geweest en het kapitalisme, de democratie, de rechtsstaat en de 
bureaucratie het leven op aarde in zekere zin veel beter heeft gemaakt. Er 
zijn minder moorden en oorlogsslachtoffers, er is minder honger en 
armoede. Evenwel zijn we er nog lang niet. Tegenover de brute moorden 
van vroeger staat nu abortus, euthanazie en psychologische moord. Het 
kapitalisme is op hol geslagen, de menselijke maat gaat verloren wanneer 
regelgeving de samenleving gaat overheersen.  

De grote vraag die Rutger zich stelt p.304 is, wat indien scholen, 
bedrijven, ministeries en overheden uitgaan van het goede in de mens?  
Men dient verwachtingen van de mensen te stimuleren om tot hogere 
prestaties te komen. Dat werkt als een spiegeleffect op anderen. Wij 
kunnen elkaar opbouwen, maar ook afbreken en stuk maken. Haat, 
afgunst en hebzucht kunnen wij ook spiegelen.  

p. 335 Niet uitgaan van wantrouwen. Wanneer je werknemers (of 
burgers)  behandelt alsof ze betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, dan 
zijn ze dat ook. Men dient uit te gaan van een positief mensbeeld.  Hoe 
scheppen wij een samenleving waarin mensen zichzelf motiveren?   

p.342 Creativiteit kun je niet onderwijzen, je kunt haar alleen laten 
opbloeien. Spelen van kinderen is geen nutteloos tijdverdrijf. Spelen 
geeft het leven zin. Spelen en leren kunnen naadloos in elkaar overlopen.  
Vandaag de dag spelen kinderen veel minder dan vroeger. De digitale 
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spelletjes op computers en mobieltjes hebben de kinderen hun lust om 
buiten te spelen ontnomen, helaas.  

  

p.253 Wie radicaal vernieuwt, botst met het oude systeem.  

p. 377  De geschiedenis leert ons dat de mens een coöperatief wezen is. 
Fouten maken is menselijk om ervan te leren.  Men kan aan de handen, 
voeten, benen en het lichaam zien aan het aantal littekens wat voor foutjes 
of ongelukjes een mens heeft gemaakt in zijn leven. Gelukkig is er herstel 
en hoeft een wond niet blijvend te zijn. We leren erdoor voorzichtiger om 
te gaan met ons lichaam en de materie.   

Uit een experiment dat twee doctoren in de psychologie hielden, 
uitgezonden door de BBC, bleek dat als je gewone mensen met rust laat 
er niks bizonders gebeurt. Of erger nog: ze organiseren zich als 
pacifistische communne.  De menselijke behoefte aan liefde en 
vriendschap is groter bij de meeste mensen dan het verlangen naar kwaad 
en geweld.  Wanneer men een hond plaagt is de kans groot dat men een 
knauw krijgt. Over het algemeen is een hond best wel heel vriendelijk.  

 

Van Mahatma Ghandi is de uitspraak hierboven 

p.462 We hebben een samenleving gebouwd die barst van wetten, regels 
en afspraken. Mensen kunnen veel beter denken dan wij denken. 

Laten wij van de Engelse regeerders 
leren dat de verdrukkers blind zijn voor 
de impact van hun misdaden  
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p.463. De geschiedenis leert dat vooruitgang dikwijls begint bij mensen 
zoals Jos de Blok van buurtzorg …… mensen die de moed hebben om 
ongezellig te doen op feestjes en partijen. Die ongemakkelijke 
onderwerpen aansnijden en je een onbehaaglijk gevoel geven.  Koester 
die mensen, want ze helpen je vooruit. 

(Daarbij denk ik aan de vrijstaat-vrijbuiters uit Kootwijkerbroek. Dat 
blijken dwarsliggers te zijn die de moed hebben om ambtenaren op hun 
nummers te zetten, om via hun website de politiek en religies te 
bekritiseren). 

p/470.  Vriendelijkheid (altruïsme als onbaatzuchtige hulp aan anderen) 
is zo besmettelijk als de pest.  Een student hiep eens spontaan een oude 
vrouw haar oprit sneeuwvrij te maken.  Mensen zijn vaak verrast en 
ontroerend wanneer ze simpele uitingen van goedheid zien. Anderen 
willen goede dingen graag nadoen (elevation).  Het is tijd voor een 
nieuwe mensheid. Het is tijd voor nieuw realisme, aldus Rutger Bregman.  

Uit het Ref. Dagblad 21-12-2019:  Dwang past niet bij de Nederlandse 
traditie. Nederland wordt juist gekenmerkt door een traditie van vrijheden 
en respect voor levensbeschouwelijke pluriformiteit. (Dan mogen ze in 
Nederland weleens alles wat met dwang te maken heeft onder de loep 
nemen, als dwangsommen, dwangbevelen, etc.  Of zijn de mensen achter 
de dwangmaatregelen blind voor de negatieve uitwerking ervan? ) 

Onderstaand citaat uit The Final Wakeup Call  van Peter Meyer 23-
12-2019: 

“”Er leven tientallen miljoenen mensen op aarde die volledig in dienst zijn van 
de duistere geesten, terwijl ze het zelf niet eens weten. Voor geld, faam, status 
en beloning zijn ze bereid Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te 
vinden in regeringen, media, grote ondernemingen, onderwijs, religie, militairen, 
wetenschap, Hollywood, vrijwel overal. In het openbare leven, seinen ze met het 
piramidesymbool zoals Merkel en Macron regelmatig in het openbaar doen, door 
het alziend oog te tonen, maken geheime handdrukken om te laten zien dat ze in 
dienst zijn van de Duistere macht, zonder dat ze weten wat ze echt van hen 
verlangd wordt! 
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Voor alle zielen die gevangen zitten in de Matrix is de Deep State-cabal sterk 
betrokken bij het creëren van een geheel nieuw en nog meer ontkoppeld 
menselijk lichaam. Individuen die tot diep onder het huidige niveau zijn gestort, 
maar beter bestuurbaar zijn via de computer, waar-door ze hun vrije wil 
wegnemen zonder andere keuze dan te doen wat de cabal wil. 

 Zodra de vrije wil van de meerderheid is weggenomen, worden ze bang en 
vragen om meer bescherming van de overheid, met nog meer beperkingen om 
zich veiliger te voelen. Dit is het nieuw gecreëerde menselijk lichaam dat al om 
ons heen in miljoenen wezens leeft, en dat zijn de schepsels zoals de Deep State 
wil hebben. Mensen die geen vrijheid willen, maar veiligheid, die in de 
matrixgevangenis passen, ontworpen om te leven in een lage en giftig vibratie-
omgeving. Voor de lezers die denken dat dit te ver gezocht is, kijk om je heen 
en observeer de Chemtrails, de gevaren van stralingsemissies door Micro Wave 
Ovens, slimme meters, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G, om slechts enkele 
te benoemen.””    

  finalwakeupcall.info/blog/2019/12/23/van-donker-naar-licht/ 

      

De waanzin van de wapenwedloop 

Onderling wantrouwen van (de blinde) wereldleiders –of dat nu echt 
gemeend is of gemanipuleerd doet er niet toe-  zorgt ervoor dat de koude 
oorlog blijft voortbestaan. Het wordt ons door de perss voorgehouden dat 
alleen de Russen de taal van geweld verstaan. De Russen –met name hun 
leider Poetin-  zouden onbetrouwbaar zijn. Alleen door middel van een 
alles overtreffende macht zou president Trump de Russen kunnen 
bedwingen.  Trump en de Amerikanen willen dat Amerika te allen tijde 
de grootste atoommacht blijft.  Amerika wil altijd een voorsprong 
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behouden op Rusland en China, aangezien de Amerikanen dan vanuit een 
machtspositie kunnen onderhandelen.  Het was tijdens de middeleeuwen 
met heksen het geval dat zij de inquisiteur nooit van hun onschuld konden 
overtuigen. Alles werd in haar nadeel uitgelegd en opgevat.  Op gelijke 
wijze wordt in het Westen elk Russisch voorstel tot wapenvermindering 
met argusogen bezien. Wat Poetin ook zegt, alles wordt als 
onbetrouwbaar opgevat. Deze totalitaire denkwijze in het Westen is 
zelfvernietigend van aard. Men wil en blijft de Russen afschilderen 
vanwege hun vermeende kwade bedoelingen. De paradox van de 
rationaliteit van het eigen ik is deze, dat wat individueel als de beste 
beslissing wordt genomen, achteraf blijkt dat deze voor het individu of 
voor de natie slecht blijkt te zijn. De belangen van beide partijen worden 
erdoor geschaad. Van beiden zijden is men beducht voor elkaar, niemand 
vertrouwt iemand, en daardoor blijft de wapenwedloop in stand. Om 
vijanden uit te kunnen schakelen worden de meest geavanceerde wapens 
uitgedacht en gebouwd.  Hierdoor worden de grenzen steeds hoger 
gelegd en worden de beste technici ervoor in dienst genomen om de 
grootst mogelijke massavernietigingswapens uit te vinden.  De 
bewapeningswedloop drijft zichzelf exponentieel op. De middelen die de 
macht van een staat of instelling moeten beveiligen ondergraven juist die 
macht en vernietigen het doel waar men naar streeft.  Het is toch het 
bewijs van een kronkel in het denken der machthebbers om maar zoveel 
mogelijk kernwapens te produceren en te plaatsen, dit ter voorkoming dat 
er een kernoorlog zou ontstaan. De plaatsing van deze 
vernietigingswapens zou dus moeten tegenhouden wat door plaatsing 
ervan pas mogelijk wordt, namelijk een kernoorlog. Echter, een rationeel 
mens kan niet met een irrationeel mens gaan onderhandelen. Men 
verstaat elkaar niet, zodat een dialoog al spoedig eindigt. Er moet 
wederzijds begrip en empathie ontstaan, leren luisteren naar de ander.  

Leven in dankbaarheid en vertrouwen 

Cicero zag dankbaarheid als de grootste deugd, als de voorloper van alle 
andere deugden.  Danken komt voort uit de intelligentie van ons hart. Dat 
maakt ons immuunsysteem sterker.  In ons hart zit een stukje brein, een 
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geheugen waarin informatie opgeslagen wordt op het gevoel-energetisch 
niveau.  Dankbaarheid stimuleert ons brein, en dat is weer van positieve 
invloed op onze gezondheid en prestaties.  Wij hebben zelf invloed op 
ons hart met de daaruit voortvloeiende  kracht om onze geest helder te 
maken, zodat wij moeilijke zaken op de juiste wijze kunnen oplossen. 
Met ons hart kunnen wij ons brein op positieve of negatieve wijze 
beïnvloeden. Ons hart kan prikkels naar ons brein sturen die op onze 
waarneming van invloed zijn. Schrik heeft negatieve invloed op ons hart.  
De schrik kan om ons hart slaan, is een oud gezegde.  Ons hart heeft een 
geheugen van 40.000 tot 70.000 gevoelige zenuwcellen die in verbinding 
staan met ons brein. Blijdschap geeft een vrolijk 
hart. Ons hart heeft een magnetisch veld dat met 
al onze lichaamscellen communiceert. Dit 
hartveld is ongeveer 5000 maal sterker dan dat 
van ons brein.  Dr. Inge Nuijten schrijft er meer 
over in haar boek   Vitaliteit en stress.   En dr. 
Annine van der Meer schrijft in haar boek 
“Vrouw Holle en het Gouden Hart” het volgende:   p.104:    5.9. De 
Lotusvorm van het hart. Het hart is het eerste orgaan van de baby dat 
gevormd wordt in de baarmoeder. Het is ook het eerste orgaan an de mens 
zoals zich dat vormt in een lange involutie (de indaling van de Geest in 
de Stof).   In het begin van de involutie is het hart kelk- of lotusvormig. 
Het geeft warmte en straalt licht uit. Vv. 

Men heeft bewezen wat de wijzen al lang wisten: in het hartchakra straalt 
een klein licht. Dit licht genereert het hartveld rond het hart wanneer het 
open en gelukkig is. Het hart stuurt intuïtieve informatie naar het hoofd; 
het hart kent de missie van de ziel. Wanneer het hart het hoofd bij de hand 
neemt en beide integreren, ontwikkelt zich de Nieuwe Mens van de 
Nieuwe Tijd. Volgens Inayat Khan is de wereldreligie van de toekomst 
die van het hart.   

p.126. Gedachten zijn ook van invloed op het klimaat. 5.46. Negatieve 
gedachten en het weer.  
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Dat gedachten kracht hebben is algemeen bekend. Maar dat collectieve 
negatieve krachten van angst, haat, oorlog, geweld en geldelijk gewin een 
sterk negatief effect kunnen hebben op het klimaat op de aarde, is minder 
bekend. (ook Gregg Braden toont dit aan als het Jesaja-effect. PM).  

p.127. 5.48. Het derde oog.  Deze kegelvormige, paarsrode, zeer goed 
doorbloede klier ligt precies tussen beide hersenhelften. Het wordt ook 
wel het oog van het hart genoemd, omdat deze vanuit het hart wordt 
aangestuurd. Lichtstralen vanuit het hart stimuleren de klier en er 
verschijnt rondom een glanzend lichtverschijnsel. De pijnappelklier 
ontwaakt en springt op als een soort antenne. De klier werkt nauw samen 
met de hypofyse. Beide klieren moeten samen als eenheid trillen wil het 
derde oog, dat het non-duale bewustzijn ontsluit en de eenheid van alles 
ziet, opengaan.vv. 

Meld aan…. as ’n Samaritaan! deur dr. Stephan Joubert  

Iemand vertel my van haar vriendin wat een keer ‘n vliegtuig verpas het. 
’n Onbekende persoon wat daar op die lughawe gewag het op ‘n ander 
vlug vra vir haar wat gaan sy doen. “I’m still praying about it,” antwoord 
sy. “I think God is very busy at the moment. Let me help you,” sê hy toe 
vir haar. Die Here se Samaritane is regtig orals, met goeie humor en al. 
Partykeer is die Samaritaan daardie onbekende persoon wat jou uithelp 
as jy ‘n paar rand te min byderhand het om vir jou parkeergeld te betaal 
in 'n winkelsentrum. Of dit is iemand wat vir jou spasie maak in die 
besige verkeer. Of dit is ‘n vreemdeling wat stilhou langs die pad as jou 
motorwiel pap is. God se koninkryk gebeur regtig verrassend. Om elke 
hoek en draai loop jy as'te ware in die hemel vas by wyse van mense wat 
graag help en omgee. 

Wees asseblief ook een van die Here se Samaritane. Meld aan vir diens. 
Meld elke dag aan om te dien. Laat toe dat die Heer jou hart aanraak om 
iemand anders se nood of pyn raak te sien. Laat toe dat Hy jou gebruik 
as die antwoord op iemand se gebede. Al is dit dalk nou vakansietyd vir 
jou - onthou, jy is nooit af-diens in die Here se diens nie. Onthou, jy werk 
nie maar net vir die Here nie, jy leef vir Hom. En dit doen jy 365 dae van 
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die jaar. Juis hier in kersfeestyd is dit ’n baie goeie tyd om aan diens te 
wees vir die Here. Hou jou oë oop. Sien raak waar jy ’n klein of ’n groot 
las vir iemand in sy Naam kan dra. Doen dit en leef!  

De Blinde Leidslieden 

In haar boek “De Hele Olifant”  beschrijft Marja de Vries het bekende 
verhaal van de blinden die moeten beoordelen hoe een Olifant er uitziet. 

Dan krijg je verschillende verklaringen die op veronderstellingen 
gebaseerd zijn, op waarnemingen via gevoelsmatige indrukken van 
enkele zintuigen zónder echt zelf met eigen ogen de zaken te hebben 
gezien. In de mythische verhalen in de evangeliën werpen de Farizeën en 
anderen Jezus het verwijt voor de voeten: Zijn wij dan ook blind? In 
Mattheus 23:16 en 24 wordt het blindheid 
aamgezegd. En ook in Mattheus 16:  14 Laat 
hen varen; zij zijn blinde leidslieden der 
blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, 
zo zullen zij beiden in den gracht vallen.  

Leidslieden zijn meestal niet letterlijk blind, 
maar in figuurlijke zin. De machtspositie waarin zij verkeren maakt dat 
ze zich bevinden in een waanwereld, waarbij zij dikwijls de gevolgen van 
hun handelen niet meer kunnen overzien. Dat is heel gevaarlijk voor 
henzelf, maar ook voor de burgers en zogenaamde ondergeschikten.  Zij 
willen hun machtspositie behouden door allerlei wetten en regels uit te 
vaardigen om de burgers in bedwang te kunnen houden.  Dat blijkt uit 
hun plannen hoe ze de komende 10 jaar willen domineren en ideeën 
verwezenlijken. Zij willen naar één wereldreligie en één wereldregering 
toewerken, en dat kan alleen lukken via slavernij van de mensheid. De 
mensheid mag dan niet al te groot zijn en dient gereduceerd te worden 
van 7 miljard tot ongeveer 500 miljoen.  Wanneer u tot deze 500 miljoen 
restant behoort mag u van geluk spreken.   U moet dan wel met allerlei 
smart-zaken instemmen en eraan deelnemen. Smartphones, smartcities, 
etc.  De Verenigde Naties heeft een dergelijk plan om de mensheid in de 
door hen uitgestippelde banen te leiden reeds klaar. Hun agenda heet 
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2030, zie hieronder. Wordt de tijd ertussen een tijd van duivelswerk, het 
jaar van de duivel?  
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Kersttoespraak 2019  

Vanuit de hal van het van ons belastingeld voor 63 miljoen verbouwde 
woonpaleis  Huis Ten Bosch op eerste Kerstdag 2019 deed de ‘koning’ 
zijn kersttoespraak. Tegen wie heeft koning Willem-Alexander het?  Hij 
begon zónder aanspraak in het wilde weg met zijn kersttoespraak. De 
Belgische koning Filip begint nog met een “Dames en Heren”,  wel zo 
netjes.  De vermaledijde Russische president Putin begon zijn 
nieuwjaarstoespraak met “? Dear Citizins of Russia, friends” (Beste 
inwoners van Rusland, vrienden). Dat klinkt toch wel even warmer dan 
de toespraak van Willem-Alexander ! Praat Willem-Alexander soms 
tegen werkbijen of tegen muren die niets terug antwoorden?  Hij begon 
zoals ook zijn voorgaande kerstredes als volgt: 

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. 
(Volgens Maxima bestaat de Nederlander echter niet, 
dus bedoelt Willem-Alexander toch iets anders met 
deze beginwoorden) Maar wie aan mensen vraagt 
waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, 
krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden. Onze 
Nederlandse taal, onze democratie, de gelijkheid van 
iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid, 
samen stand houden tegen het water, de feestdagen die 
we samen vieren, de gezelligheid…  
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En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in 
alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik 
om me heen zie. Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 
75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen 
betekent. Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. 
Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend. Maar ook jonge 
mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.(zie onze brochure 1192 over 75 jaar 
bevrijding) 

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, 
de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, 
snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening 
gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten 
we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook 
onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we 
doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om 
oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te 
schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben. 

 

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het 
buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is 
georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de 
wereld. Achter dat succes staan mensen zoals u en jij. Miljoenen professionals en 
vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken. 
Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters. Boeren, 
bouwers en biologen. Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders 
hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen 
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bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld 
genomen gelukkig zijn. 

  

En toch…   In deze dagen van het jaar, nu het kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van 
het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. ‘Doe ik het wel goed?’ 
‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’ Dat streven naar geluk is mooi, 
maar het mag geen obsessie worden. Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens 
van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. 

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije 
mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We 
spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie 
van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en 
tekortkomingen. Maar niemand is perfect. Gelukkig maar. Dit zeg ik ook tegen jonge 
mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is 
oké. 

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk 
uit de hemel. Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen 
hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die 
je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn. Geluk zit in onze 
verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar 
luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand 
je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of 
een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een 
mens kan geven. Niet alleen deze kerst, maar ook daarna. 

Ik wens u allen – waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook 
zijn – een gezegend kerstfeest. 
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https://indignatie.nl/2019/12/30/aan-willem-alexander-is-niets-oranjes-
meer-te-vinden/ 

Onderstaand commentaar is van Erich Brink:  

  https://indignatie.nl/2019/12/29/kersttoespraak-2019-koning-willem-alexander-
bullshit-verhaal/ 

Wat een onzinnige kersttoespraak van koning Willem-Alexander terwijl jezelf 
niet in Nederland bent maar op vakantie in het buitenland. Een koning zonder 
enige zelf reflexie. 

De toespraak lijkt niet door hem persoonlijk te zijn geschreven. De controlerende 
hand van VVD-minister-president Mark Rutte die zijn falend beleid in de 
kersttoespraak probeert weg te moffelen, en de invloed van speechschrijver Jan 
Snoek en nog wat communicatie-adviseurs, zijn er duidelijk druk mee geweest. 
Allemaal zijn ze bij Koninklijke Beschikking benoemd waarmee zij lid zijn 
Willem-Alexanders hofhouding. Daar kan onmogelijk een Nederlandse recht-
door-zee mentaliteit uit voortkomen. 

Voor het eerst kwamen de jongeren nu in beeld omdat zij het koningshuis steeds 
minder zien zitten, dus dan maar een portie strategische beïnvloeding ertegenaan 
gegooid. Puur paaigedrag maar de hedendaagse jeugd trapt daar niet meer in. 
Een prinses Amalia die in 2021 € 4.095 per dag gaat ontvangen, dat pikken de 
jongeren niet meer. De toespraak kan zo de prullenbak in. BELACHELIJK: 
Prinses Amalia jaarlijks €263.000,00 uitkering plus 1,2 miljoen euro voor 
privépersoneel en onkosten 

Willem-Alexander geeft warrig aan dat miljoenen professionals en vrijwilligers 
er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken. Leerkrachten, 
politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters (vreemde 
opmerking want rechters zijn ook ambtenaar). Boeren, bouwers en biologen. 

(Drie Bank-families zijn eigenaar van alle banken op aarde, de Rothschild, de 
Rockefeller en Morgan) 

Maar de praktijk is 100% anders. Zelf heb ik bijvoorbeeld nog nooit iets van 
dankbaarheid van de oranjes gemerkt, integendeel ! Bij de Baarnse politie waar 
ik jarenlang werkte, waren wij er wel altijd voor hun veiligheid maar de oranjes 
waren er NOOIT voor ons. Ze leven in een eigen wereld. 
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Er zijn nu minimaal 10.000 politiemensen te kort, de politieacademie kromp 
sterk in en trekt de komende jaren ietsje aan met 8%, dat is natuurlijk een 
lachertje, puur flutbeleid. De minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand 
Grapperhaus belooft van alles maar doet weinig, dat kan ook niet anders met zo 
weinig politiemensen. Helaas zijn dit de feiten, daar horen geen kletspraatjes van 
de koning bij wiens ogen nog steeds niet voor de echte problemen in Nederland 
zijn opengegaan. Ik zou zeggen, vertel de waarheid, in dit land is geen plaats 
voor mooipraterij en sprookjes. 

Het valt de koning verder op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Maar één 
ding staat vast, onze vrijheid hebben we niet aan de Oranjes te danken, al wil 
Willem-Alexander ons dat wel op een slinkse manier wijsmaken. 

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur: 

 IBAN: DE97100110012628055249 Op naam van: Erich brink 

Spreuk: Wie een conflict heeft, moet zich verdiepen in de beweegredenen van 
de andere partij. Dan heb je het conflict al half opgelost." 

Verlichte Leiders 

     

Zijn wij dan ook blind, vroegen de Farizeën aan Jezus.  De illuminaten 
menen stellig dat zij verlicht zijn, net als Bileam, de man van wie de ogen 
verlicht waren, naar zijn zelfgetuigenis.  

Mattheus 15: 14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de 
blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. 
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De wachters of leidslieden van het verstrooide Israel waren ook blind, 
en ze namen het er goed van, net als vandaag de dag de leidslieden het 
er zeer goed van nemen. 

Jesaja 56:10 Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, 
zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief. 11 
En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden, ja, het zijn 
herders, die niet verstaan kunnen; zij allen keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn 
gewin, elk uit zijn einde. 12 Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen, en wij zullen 
sterken drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker. 

 De Illuminaten of Deep State werken er naar toe via hun Agenda 2030 
om de wereld totaal te veranderen, om hún nieuwe aarde te 
verwezenlijken. Dat wordt dan een nieuwe aarde met een aantal 
totalitaire staten met door hen gekozen leiders volgens het Kalergi-plan.  
Zij maken eerst chaos om daarna uit de chaos hun Nieuwe Wereld Orde 
op te richten.  China is hierbij de grote drijvende kracht om de ecologie 
te vernietigen op aarde. De meeste Latijns Amerikaanse landen staan in 
de schuld bij China. China is het Amazone-regenwoud aan het 
exploiteren en bouwt aan een 5000 km lange spoorweg tussen Chili en 
Brazilië.  De biodiversiteit zal hierdoor ernstig verstoord worden.  Niet 
alleen China, ook Shell –grootaandeelhouder is het koningshuis- is bezig 
om Eneco over te nemen om straks alles op elektriciteit te laten rijden. 
Shell verkoopt dan electra wat men stiekum uit centrales die op aardgas 
draaien haalt. Mensen denken dat er oneindige groei is. Vandaar dat 
China en de multinationals zoveel mogelijk naar zich toe willen halen om 
van de groei ervan te profiteren. Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar 
economie, stelt in zijn nieuwste boek “Winst voor iedereen” het 
volgende:   

“Op onze planeet is groei mogelijk, maar op een bepaald moment moeten 
wij ook kunnen zeggen dat verdere groei niet langer mogelijk is.  Als we 
een betere distributie van rijkdom hadden, zouden we ook geen 
economische groei nodig hebben in ontwikkelde landen. Iedereen zou 
een acceptabele levensstandaard hebben”.   
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https://www.youtube.com/watch?v=xlfobiaCVMk     

https://www.youtube.com/watch?v=c5iSw1DKM-M Annunaki 

https://www.youtube.com/watch?v=vedycfT3-S8  Egypte  

 https://www.youtube.com/watch?v=zFGP2a4_s7U 

https://www.youtube.com/watch?v=u7x1pvnUOyA&list=PLZLnKhgaETj
Qd_ooFSS_uPwuthh4m6WMS   Blauwbloed van de royals en het 
ontstaan patriarchale systemen 

VISIE VOOR 2020 (Peter den Haring) 

Heb ik (als hooguit iets bijziende maar freaky vitalo) nog enige visie 
voor het nieuwe jaar? Weinig. Het klimaatgedram interesseert mij niks. 
Het wordt misschien zelfs kouder. Zie dit filmpje over tegenvallende 
oogsten. Ik vrees dat het angstige CO2-gewauwel opgepompt wordt 
door belanghebbende bedrijven om ons door collectief gebibber tot 
overheidssubsidiering te laten komen. Een vergelijkbaar één-tweetje als 
toen met Shell en Unilever of zoiets als het geluidloos verhogen van de 
BTW op boeken, kranten en groenten. 
Ik zie stapels onbekwame regeerders, die zich druk maken over hun 
onkostenvergoedingen, de sancties tegen Rusland en het slimmer 
rondbazuinen van MH-17 leugens. Nee, die gaan mijn gedeukte 
vertrouwen niet terugwinnen. Wat een verstart zooitje, dat de ooit 
idealistische verzorgingsstaat tot een totaal bureaucratisch monstrum 
heeft laten verworden. Kijk naar hoe de stikstofregulering een valstrik is 
geworden met ongekende diepte. Leve de Verstandelijke Crisis! 
Eenoog is koning in het land der blinden, zo luidt het spreekwoord. Die 
ooglapdragende Mark Rutte moet vanzelf zo spoedig mogelijk worden 
geëxporteerd naar de Europese SchaduwRegering. 

Eerder hoorde je al hoe minister Schippers, het trekpoppetje van de 
farmaceutische industrie, de alternatieve geneeskunde dood 
verklaarde... Ondertussen stellen integere medici dat 30 procent van alle 
reguliere medische ingrepen, inclusief het voorschrijven van medicatie, 
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overbodig is. Was het vroeger beter? Nee, ook niet. In Vlaanderen heeft 
1 op de 7 woningen nog steeds geen algemeen riool. 

Van een video van Michael Tellinger het volgende: 

Waarom gaat het zo slecht?  1. Een kleine groep koninklijke families en 
bankiers families controleren de wereld. 2. Dat begon bij de Soemeriërs 
ongeveer 6000 jaar terug. 3. Hun koninkrijk was van de hemel naar de 
aarde verlaagd. 4. Er kwamen Priester-koningen, en zij verschenen 
plotseling en namen de controle over de aarde zoals we dat tot nu toe 
kennen. 5. Wat gebeurde er daarna?  

Albert Einstein: “Wij kunnen niet voortzetten wat wij de afgelopen 6000 
jaar gedaan hebben. Dat is dwaasheid. Dwaasheid is het wanneer wij 
hetzelfde experiment steeds herhalen en daarvan betere (verschillende) 
resultaten verwachten.” 

Onze onvervangbare rechten:  het land, het water, de mineralen, de lucht, 
de bossen, behoren tot het hele volk, niet tot de elite, de regering of grote 
multinationals die er een claim op hebben gelegd.  Onze regering is onze 
dienaar, en niet andersom. De regering dient echter niet het volk, ze dient 
zichzelf. Corporaties dienen de regering en het volk is hun slaaf. 
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Keizer Julius Caesar zei het reeds dat wij van de geldwisselaars hun 
macht (alleenrecht) om munten en geld te maken weg dienen te nemen, 
maar dat geld ten goede voor allen dient te komen. Ook Thomas Jefferson 
als oud-president van Amerika zei hetzelfde. 

 

Eindconclusie: 

Het gaat niet alleen maar slechter in deze wereld, zie Reformatorisch 
Dagblad 28-12-2019. Er is ook vooruitgang ondanks dat er op velerlei 
gebieden achteruitgang te zien is. Er vinden weliswaar terreuraanslagen 
plaats, en de Islamitische staat is in opkomst, oorlogen in Jemen, Syrië, 
Sudan, etc. Er vinden grote overstromingen plaats, en er zijn vele 
vluchtelingen (Lesbos). Volgens de Zweedse hisoricus Johan Norberg 
zijn er ook goede zaken te melden, als de sterke daling van de 
wereldwijde armoede, honger en ziekten. In 2008 was er volgens de 
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Wereldbank nog 18,2% extreme armoede. In 2018 is dat gedaald tot 
8,6%.  Malariagevallen daalden tussen 2007 en 2017 met 60%. 
Gemiddelde levensverwachting steeg met 10 jaar als gevolg van dalende 
kindersterfte. 

De apartheid zou zijn afgeschaft in Zuid-Afrika. In naam wel, maar niet 
in werkelijkheid. Dat is te zien aan al die muren, hekken en beveiligingen 
die de blanken er hebben aangebracht ter voorkoming van de vele 
moorden die er plaatsvinden, ongeveer 57 moorden per dag. Het gevaar 
schuilt dus niet zoals men dacht in de apartheid. 

En Nederland ?  Marianne Zwagerman (Columnist in het blad In Contact)  
ziet Nederland als een aangeharkt overgereguleerd 
rubberentegelparadijs. Zij stelt dat wij niet meer om kunnen gaan met 
risisco’s. Alles wat misschien ooit gevaarlijk wordt, bestrijden wij met 
regels, gordels, waarschuwingsborden en dranghekken. En we weten niet 
meer hoe je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven.   

Het wordt deswege hoog tijd dat we van de blinde leidslieden verlost 
worden en er eerlijke leiders opstaan met visie, zicht op de werkelijkheid.  
Dat is ook beloofd in de profetie in het Oude Testament: 

Zie Jesaja   30:  18 En daarom zal JHWH wachten, opdat Hij u genadig zij, en 
daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want 
JHWH is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem 
verwachten. 19 Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk 
niet wenen; gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast 
Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden. 20 JHWH zal ulieden wel brood der 
benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar uw leraars zullen niet 
meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien; 21 
En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is 
de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter 
linkerhand. 22 En gijlieden zult voor onrein houden het deksel uwer zilveren 
gesneden beelden, en het overtreksel uwer gouden gegoten beelden; gij zult ze 
wegwerpen gelijk een maanstondig kleed, en tot elk van die zeggen: Henen uit! 
23 Dan zal Hij uw zaad, waarmede gij het land bezaaid hebt, regen geven, en 
brood van des lands inkomen, en hetzelve zal vet en smoutig zijn; uw vee zal te 
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dien dage in een wijde landouwe weiden. 24 En de ossen, en ezelveulens, die het 
land bouwen, zullen zuiver voeder eten, hetwelk verschud is met de werpschoffel 
en met de wan. 25 En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen 
heuvel beekjes en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting, wanneer de 
torens vallen zullen. 26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het 
licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als 
JHWH de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen 
is, genezen. 27 Ziet, de Naam van JHWH komt van verre, Zijn toorn brandt, en 
de last is zwaar; Zijn lippen zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend 
vuur; 28 En Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals toe raakt; 
om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, en als een 
misleidende toom in de kinnebakkens der volken. 29 Er zal een lofzang bij 
ulieden zijn, gelijk in den nacht, wanneer het feest geheiligd wordt; en blijdschap 
des harten, gelijk van een, die met pijpen wandelt, om te komen tot den berg van 
JHWH, tot den Rotssteen van Israël. 30 En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen 
horen, en de nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en 
een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen. 31 Want door 
de stem van JHWH zal Assur te morzel geslagen worden, die met de roede sloeg. 
32 En alwaar die gegrondveste staf doorgegaan zal zijn (op welken JHWH dien 
zal hebben doen rusten), daar zal men met trommelen en harpen zijn; want met 
bewegende bestrijdingen zal Hij tegen hen strijden. 33 Want Tofeth is van 
gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem diep en wijd 
gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem vanJHWH zal 
hem aansteken als een zwavelstroom. 

             


