
Over échte Vrijheid voor de mens           No.872 

 

1 

 

Inleiding 

 

(Abraham Kuyper)  Om vrij te zijn, moet dus elke band 

weggenomen, die tegen mij natuur ingaat en juist aangebonden 

die band, die men bij den aardvan mijn wezen, tot de natuur 

van mijn leven behoort. 

“In Nederland heerst geen vrijheid van geweten, maar vrijheid 

van gewetenloosheid. Vrijheid moet voor ons betekenen de 

vrijheid om krachtens onze natuur ons te ontwikkelen tot de 

hoogste graad van ons volksdom zoals een neger in zijn land de 

vrijheid moet hebben als neger zijn wezen tot hoogste 

volmaaktheid te verheffen. Dit is het bloedrecht van een volk en 

het bloedrecht is een godsrecht, omdat de Almacht schepper is 

van het bloed. De bloedrechten zijn de allernoodwendigste en 

essentieelste levensrechten van een volk”. (naar een artikel op de 

volgende website:  http://der-stuermer.org/dutch/verjoodsing.htm 

 
 

https://devrijestaat.wordpress.com/ 

http://pieterstuurman.blogspot.co.id/2013/08/tijd-voor-iets-werkelijk-

nieuws.html 

 

woensdag 28 augustus 2013 

Tijd voor iets werkelijk nieuws  (door Pieter Stuurman) 
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Dat regeringen en bestuurders er een puinhoop van maken wordt voor 

iedereen steeds duidelijker. Welke "democratisch gekozen" politici het 

op ieder willekeurig moment ook voor het zeggen hebben, de ene 

domheid lijkt op de andere gestapeld te worden en de ene na de andere 

zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een 

frauderende zakkenvuller, corrupter dan de gemiddelde politieagent in 

Baribaki.  

 

Geen wonder dat steeds meer mensen gaan nadenken over de vraag: 'Hoe 

dan wel?' Hoe zorg je voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur? In 

de loop der tijd is er een keur aan systemen en ideologieën uitgedacht en 

in veel gevallen ook toegepast. Het socialisme, het communisme, het 

kapitalisme (en nog een hoop ander -ismes) en zelfs de democratie, zijn 

allemaal modellen geweest die de bedoeling hadden een werkbare 

hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Allen hebben 

gefaald. 

  

Het verwondert me dan ook dat de meest gangbare vraag nog steeds is: 

'Hoe moet de wereld bestuurd worden?', in plaats van: 'Moet de wereld 

wel bestuurd worden?' 

 

Zou het niet eens tijd worden om in te zien dat ieder hiërarchisch model 

uiteindelijk verzandt in onderdrukking en leed onder de bevolking? We 

hebben er in ons deel van de wereld nu zo'n 20 eeuwen opzitten die 

gedomineerd waren door allerlei vormen van bestuur en dus van macht. 
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Kijk de geschiedenisboeken er nog eens op na en zie dat die geschiedenis 

bepaald wordt door een aaneenschakeling van ellende als gevolg van 

macht en de strijd om macht. 

 

Er was of oorlog, de strijd om macht die altijd ten koste gaat van de 

bevolking, of geen oorlog en dat betekende in de meeste gevallen dat de 

bevolking zwaar te lijden had onder het gezag van despoten en heersers.  

 

Ook in deze tijd wordt het nieuws (de geschiedenis van morgen) bepaald 

door oorlog en machtsstrijd. Misschien wel meer dan ooit en misschien 

heeft de wereldbevolking ook wel meer dan ooit te lijden onder terreur 

van de technologische geweldsmachinerie waarover overheden en 

politiek het monopolie hebben. Kijk bijvoorbeeld even naar de honderden 

miljoenen doden door overheidsgeweld in de afgelopen honderd jaar.  

 

Welbeschouwd zou het voor de hand liggen dat we daar nu toch 

onderhand meer dan genoeg van hebben. Dat na twintig eeuwen van 

chaos en ellende, oorlog en geweld, uitbuiting en armoede, vervolging en 

genocide, mensen toch een keer tot het inzicht zouden komen dat het geen 

goed idee is om macht te verlenen aan wie dan ook.  

 

Daarom vind ik het verbazingwekkend dat de idiote overtuiging dat 

mensen "leiders" nodig hebben, nog steeds bestaat. Vrijwel iedereen 

meent te weten dat een hiërarchische inrichting van de samenleving "nou 

eenmaal bij mensen hoort". Dat dit noodzakelijk is. Dat het zonder leiders 

of heersers één grote chaos zou worden. Dat we zonder overheidsdwang 

elkaar voortdurend de harses zouden inslaan, massaal bestelen of zouden 

laten verkommeren.   

 

In mijn optiek is dat een van de allermafste overtuigen die er bestaan. Een 

overtuiging die niet zomaar bestaat, nee, die zo wijdverbreid en 

hardnekkig is dat bijna niemand eraan lijkt te twijfelen. 
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Die overtuiging is gebaseerd op de gedachte dat mensen vanuit zichzelf 

niet in staat zijn het juiste te doen. Dat mensen alleen dat juiste doen als 

ze daartoe gedwongen worden door andere mensen. Betere mensen. 

Mensen die wel weten wat het juiste is en dat aan ons opleggen en van 

ons afdwingen. Door "leiders". Anders doen we het niet...  

 

Maar, als onze overheid even niet toekijkt, gaan we elkaar dan werkelijk 

te lijf? Slaan we elkander dan werkelijk de kop in? De mensen hier in de 

straat in ieder geval niet, net zomin als de mensen in de volgende straat. 

Sterker nog: de mensen in deze straat gaan de mensen in de volgende 

straat niet eens te lijf. Zelfs niet als onze hoeders even de andere kant 

opkijken.  

 

Laten we dat achterwege omdat we bang zijn voor de mogelijke straffen? 

Ik ken werkelijk niemand die zo denkt. Mensen doen dat niet omdat ze 

dat niet willen doen. 

 

Nou weet ik best dat er ook mensen zijn die niet het beste voorhebben 

met anderen. Mensen die er geen bezwaar in zien om anderen te 

benadelen of te beschadigen ten bate van hun eigen belang. Maar hebben 

we werkelijk een dwingende overheid nodig om ons daartegen te 

beschermen?  

 

De meeste mensen gaan uit van de gedachte: als het met de anderen goed 

gaat, gaat het ook goed met mij. Veruit de meeste mensen zijn er helemaal 

niet op uit om anderen te benadelen.  

 

Maar naar schatting zo'n 3 tot 10% van de mensen is behept met een 

variërende mate van psychopathie, denkt alleen aan zijn eigen belang en 

probeert andere mensen te manipuleren, te bestelen of op andere wijze te 

benadelen ten bate van zichzelf. Dat zijn de superegoïsten die uitsluitend 

aan zichzelf denken en die het niets kan schelen of dat ten koste van een 

ander gaat.   
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Maar rechtvaardigt dat een surveillancecultuur waarbinnen 

overheidsgezag ons daartegen zou moeten beschermen? Dat zou 

betekenen dat die overheid nooit meer de andere kant op kan kijken, 

iedereen onder controle moet houden, dus ook degenen die helemaal geen 

kwaad in de zin hebben. Een tendens overigens die momenteel sterk 

gaande is met alle cameratoezicht, elektronische controle en (binnenkort 

in dit theater) drones die ons begluren. Maar is dat een goed idee? Ik denk 

het niet.   

 

Ten eerste omdat het nu toch onderhand duidelijk zou moeten zijn dat 

lieden met een psychopathische inslag juist onevenredig vaak naar boven 

drijven in bestuurlijke functies. De geschiedenis (evenals het heden) staat 

werkelijk bol van despoten, heersers, bestuurders en machthebbers die 

vooral gekenmerkt worden door niets ontziend egoïsme. Wiens gezag 

vooral aangewend wordt voor de eigen macht en rijkdom, zonder enig 

oog voor de ellende en armoede van de bevolking.  

 

Het zijn juist diegenen die het handigst zijn in liegen, bedriegen en 

manipuleren en er ook geen enkel bezwaar tegen hebben als dat ten koste 

gaat van wie dan ook (behalve zijzelf), die voor zichzelf de beste en meest 

invloedrijke posities weten te bemachtigen. Logisch, oefening baart 

immers kunst.  

 

Voorbeelden te over, en ook wetenschappelijke onderzoeken tonen aan 

dat er in de bestuurlijke toplagen veel meer superegoïsten en psychopaten 

te vinden zijn dan gemiddeld onder de bevolking.  

 

Is het dan een goed idee om ons door rücksichtsloze egoïsten te laten 

beschermen tegen rücksichtsloze egoïsten? Dat lijkt me net zoiets als je 

huis laten bewaken door het inbrekersgilde of je kinderoppas te 

rekruteren bij de pedofielenvereniging. Niet slim dus. 

 

Maar wat nog veel belangrijker is: wij kunnen misdadigers veel beter zelf 

aanspreken op hun ontoelaatbare gedrag. Wanneer er geen gezag zou 
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zijn, dan hadden we geen andere keuze dan deze mensen zelf te 

corrigeren en dat is veel effectiever. Als er dan iemand in de buurt een 

ander zou beschadigen, dan zouden we er zelf op afstappen en duidelijk 

maken dat dit gedrag ontoelaatbaar is. In plaats van naar de politie gaan, 

zoals nu het gebruik is, en de verantwoordelijkheid over te laten aan 

anonieme vertegenwoordigers van het gezag, die er eigenlijk buiten 

staan. 

 

Juist omdat de politie en het gezag er eigenlijk buiten staan is het 

momenteel nodig om iedereen als potentiële misdadiger te behandelen, 

zoals in steeds toenemende mate het geval is.  

 

Wanneer er geen wetten en gezag zouden zijn dan zou er voor ons niets 

anders opzitten dan te doen wat we zelf het juiste vinden. De mensen in 

de straat zouden degenen die in hun directe omgeving over de schreef 

gaan, zelf moeten corrigeren, in plaats van naar de politie te stappen en 

het over te laten aan een anonieme vertegenwoordiger van het gezag.  

 

Ja maar, hoor ik u zeggen, zonder wetten worden onze rechten niet 

beschermd. Welnu, wetten zijn er helemaal niet om uw rechten te 

beschermen. Wetten zijn er om privileges te beschermen en dat zijn 

meestal niet uw privileges. In feite hebben we geen enkel recht toegekend 

gekregen door wetgeving, al was het maar omdat u over de wetgeving 

niets te vertellen hebt.  

 

Het is de politiek, die deel uitmaakt van het gezag, die de wetten bepaalt 

en naar eigen smaak kan aanpassen als ze dat zo uitkomt. Wetten 

beschermen daarom vooral de posities van de hiërarchisch 

hooggeplaatsten. De enige situatie waarin die wetten, theoretisch gezien, 

enige bescherming zouden opleveren, is wanneer politiek, overheid en 

gezag werkelijk het beste met u voor zouden hebben. Het moge 

onderhand duidelijk zijn dit in veruit de meeste gevallen niet zo is.  
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Gezag heeft alleen bestaansrecht als we in de overtuiging verblijven dat 

we tegen onszelf beschermd moeten worden. Als we ervan overtuigd 

blijven dat we er zonder gezag een moordende en stelende chaos van 

zouden maken omdat dit "nou eenmaal in de aard van mensen"  zou 

liggen. Maar dat spreekt faliekant tegen de gangbare gedachte dat 

democratie een goed en eerlijk systeem zou zijn en dat democratie zo 

ongeveer gelijk zou staan aan vrijheid. 

 

Maar wanneer wij mensen, er werkelijk op uit zouden zijn elkaar te 

bestelen, de kop in te slaan of zwakkeren te laten verkommeren, waarom 

stemmen we dan niet massaal op partijen die deze dingen voorstaan? Dat 

doen we niet omdat we dat niet willen.   

 

Democratie heeft werkelijk helemaal niets met vrijheid van doen. Als een 

slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, aan wie hij moet gehoorzamen, 

is hij dan vrij?  

 

Democratie is een systeem dat de hiërarchie in stand houdt, met 

instemming van de bevolking. Handig, want dat scheelt een hoop gedoe 

met het in bedwang houden van die bevolking. Er wordt ons niet 

gevraagd of we ons zelfbeschikkingrecht willen weggeven aan een ander 

(een 'leider' die voor ons mag beslissen) maar aan wie we het willen 

weggeven. En toch gaan we steeds maar weer vrijwillig naar de stembus 

om ons zelfbeschikkingrecht weg te geven in de veronderstelling dat we 

"nou eenmaal bestuur nodig hebben". We gedragen ons als gehoorzame 

kinderen. Terwijl we toch helemaal geen kinderen zijn.  

 

En het gezag gedraagt zich als een ouder die nog steeds zeggenschap wil 

behouden over zijn volwassen kinderen. Die deze volwassen kinderen 

nog steeds meent te moeten opleggen wat ze moeten doen of laten. Het 

gaat dan al lang niet meer om het nemen van verantwoordelijkheid (dat 

kunnen volwassenen prima zelf) , maar om het behoud van de 

(machts)positie. Het is dan aan die volwassen kinderen om zich daarvan 
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los te maken door de bevelen simpelweg te negeren en zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun doen en laten. 

 

Een hiërarchisch ingerichte wereld is al tientallen eeuwen onze realiteit. 

Die realiteit is het gevolg van onze overtuiging dat dit een 

noodzakelijkheid is. Dat het onontkoombaar is. Daarom stemmen we 

ermee in en daarom blijft die realiteit zo bestaan.  

 

Maar dat die realiteit altijd zo geweest is, wil nog niet zeggen dat het 

altijd zo moet blijven. Wat als die overtuiging nou een vergissing is? Dat 

die vergissing al zoveel eeuwen bestaat, maakt die vergissing nog niet tot 

waarheid.  

 

De chaos en het geweld in de wereld zijn juist het gevolg van bestuurlijke 

macht. Het zijn machthebbers en overheden die oorlogen, moord en 

doodslag, en systematische diefstal op hun geweten hebben. Allemaal 

zaken waartegen diezelfde overheden ons juist zouden beschermen, in 

onze overtuiging. Diezelfde overtuiging laat ons als gehoorzame 

soldaten, politieagenten, belastingambtenaren en andere volgzame 

handlangers, de gruwelijkheden uitvoeren.   

 

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het 

juiste te doen? Wat als we gewoon gingen doen wat we allemaal willen 

doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen? En die dierbaren weer 

voor hun dierbaren. Dan zorgt iedereen voor iedereen en dan hebben we 

helemaal niemand meer nodig die ons vertelt wat we moeten doen, met 

alle gruwelijke uitwassen van dien. Uitwassen die het, getuige de 

beschreven ellende, ons juist onmogelijk maken om ervoor te zorgen dat 

het goed gaat met ons en met degenen die ons aan het hart liggen.  

 

Het zal natuurlijk even wennen zijn om zelf te beslissen wat het juiste is 

om te doen. We zijn zo lang gewend geweest dat anderen, bestuurders, 

politici en overheden ons dat vertellen. Maar na al die eeuwen ellende 

zou het nu toch onderhand duidelijk moeten zijn dat dit geen goed idee 



Over échte Vrijheid voor de mens           No.872 

 

9 

 

is. Er zit dan werkelijk niks anders op dan eraan te wennen om voortaan 

de verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen.  

Tijd voor iets werkelijk nieuws dus.   

Geplaatst door Pieter Stuurman op woensdag, augustus 28, 2013  

 

Jouw metafoor over de schapen is overigens haarscherp.  

28 augustus 2013 21:54  

Vlinder zei  

Nog een verwonderpunt. 

Wij, mensen, keuren stelen, doden etc. af. We vinden dat wij daar het 

recht niet toe hebben. Het is moreel onjuist. Hoe kan het dan zijn dat wij 

de overheid het recht geven wel te stelen, doden, geweld te gebruiken, te 

dwingen? Hoe kunnen wij iets overdragen wat wij zelf als individu niet 

hebben? Sterker nog. Hoe kan het zijn dat wij die overheid daar het 

monopolie over geven en de zeggenschap over het (gratis) verkrijgen van 

de benodigde geweldsmiddelen??  

28 augustus 2013 21:55  

 
Pieter Stuurman zei  

Zeer goeie vraag Vlinder! Precies die verwondering motiveerde me om 

dit stukje te schrijven.  Het idee dat we deze mensen (of liever: hun 

posities) nodig zouden hebben, noem ik daarom 'één van de allermafste 

overtuigingen'.  Maar niet alleen is het volkomen geschift, het is ook zeer 

schadelijk voor alles en iedereen (en welbeschouwd ook voor de 

machtselite, maar dat vraagt een beetje verder denken dan de meeste 

mensen doen).  

28 augustus 2013 22:22  

 

woensdag 21 augustus 2013 

De dictatuur van het geld  
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Onder invloed van de crisis wordt momenteel het onmogelijke mogelijk. 

Wanneer ons tien jaar geleden gedicteerd zou zijn: lever je sociale 

zekerheid in, lever je pensioen in, sta een steeds groter deel van je 

inkomen af, ga langer werken en krijg daarvoor steeds minder in ruil, 

dan zouden we collectief NEE geroepen hebben.  

 

Maar nu accepteren we het dat mensen massaal hun werk en dus hun 

inkomstenbron verliezen, dat hele gezinnen op straat komen, dat ouderen 

aan hun lot overgelaten worden, en nog veel meer. Omdat geld het enige 

overgebleven criterium lijkt. Omdat alles daaraan ondergeschikt lijkt, 

zelfs al hechtten we vroeger grote waarde aan de zorg voor elkaar, aan 

onbetwiste sociale en maatschappelijke waarden; die waarden 

verdwijnen als sneeuw voor de zon onder de dictatuur van het geld. En 

zoals iedereen weet: dictatuur is macht.  

 

Het is de crisis die ons dit allemaal laat accepteren. Die crisis bestaat uit 

geldgebrek. Geldgebrek laat ons dus zaken accepteren die voorheen 

onacceptabel waren. En dat is precies de bedoeling van die crisis. De 

crisis schept het vermogen om mensen dingen te laten doen die ze vanuit 

zichzelf, zonder crisis, niet zouden willen doen. De crisis is een 

machtsmiddel. De crisis is daarmee geen crisis maar een machtsgreep.  

 

Macht is het vermogen anderen te laten doen wat jij (de machthebber) 

wil dat ze doen. En dus ook anderen te laten accepteren wat jij wil dat ze 

accepteren. Financiële crisis is daarvoor een uiterst effectief instrument. 

En je kunt dat instrument alleen gebruiken als je de controle hebt over 

het geld.   

 

Het is de machtselite die deze controle heeft. Daarom is die machtselite 

de machtselite. De machtselite wordt immers - op ieder moment - 

gevormd door de groep mensen die de controle over de machtsmiddelen 

heeft. Degenen die dat niet hebben, vallen simpelweg buiten de 

machtselite.   
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De controle over het geld geeft de machtselite een belangrijk (het 

belangrijkste) deel van haar macht. Geld is daarom een machtsmiddel. 

Mensen doen niet zomaar wat een machthebber wil, die machthebber 

moet dat afdwingen. En omdat er maar een paar machthebbers zijn 

(tegenover miljarden niet-machthebbers) hebben ze daar systemen voor 

nodig: managementtools. Geld als machtsmiddel is de meest succesvolle 

managementtechniek ooit.   

 

Maar dat systeem, die techniek, die managementtool, werkt alleen als wij 

geloven dat we hun geld nodig hebben. Als wij geloven dat we ervan 

afhankelijk zijn. Alleen dan werkt het middel geld als machtsmiddel.  

 

Maar we hebben geen geld nodig. We hebben dingen nodig: onderdak, 

voedsel, energie, kleding. Dat is wat we nodig hebben. En al die dingen 

maken wij (de niet-machtselite) zelf. Geen enkel lid van de machtselite 

heeft zelf ooit iets zinvols geproduceerd. Iets wat wij werkelijk nodig 

hebben. 

 

Het enige product van de machtselite is onze afhankelijkheid. Het is hun 

beroep om ons afhankelijk van ze te maken, want anders hebben ze geen 

macht, en als ze geen macht hebben zijn ze dus geen machtselite meer. 

Ons afhankelijk maken is het enige dat ze doen. Het is de enige "bijdrage" 

die ze aan de wereld leveren.  

 

En onze afhankelijkheid bestaat uit niets meer dan ons geloof dat we 

alleen beschikking kunnen krijgen over de dingen die we nodig hebben, 

via het door hen aangeboden en gecontroleerde middel: geld. Ons geloof 

daarin, ons geloof dat dit de enige manier is om toegang te krijgen tot de 

dingen die wij (de niet-machtselite) zelf maken, geeft ons de overtuiging 

afhankelijk te zijn van het door hen aangeboden middel. En dat geeft de 

elite dus haar macht.  
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Maar wij hebben de machtselite niet nodig, zij hebben ons nodig. Zij 

kunnen alleen zijn wat ze willen zijn (machtig) door middel van onze 

medewerking. En daarom is het voor die machtselite noodzakelijk dat wij 

blijven geloven dat we geld nodig hebben. Alleen dat geloof maakt geld 

tot het machtsmiddel dat het is. 

 

Om die reden is het voor de machtselite noodzakelijk om dat geloof te 

beïnvloeden, of liever nog, te bepalen. Dat hebben ze lang geleden beseft 

en daarom hebben ze de media opgekocht en onder controle gekregen. 

Via die media kan men ons dingen laten geloven. Dat is de hele functie 

van die media.  

 

Een van de belangrijkste dingen die de elite (de werkelijke gebruikers van 

het middel geld; alleen zij hebben er uiteindelijk baat bij) ons wil laten 

geloven, is dat leven en samenleven allemaal ongelofelijk ingewikkeld 

is. Dat is niet zo. Het is alleen het door hen aangeboden systeem dat 

bewust ingewikkeld gemaakt is.   

 

Leven en samenleven is eenvoudig. Maar het is van doorslaggevend 

belang voor de elite dat wij dat niet inzien. Ze spiegelen ons via de media 

voor dat het allemaal heel gecompliceerd is en dat zelfs de "experts" het 

niet begrijpen, elkaar tegenspreken, zodat wij er niet eens aan beginnen 

om ernaar te kijken. 

 

En dat betekent dat we het maar al te graag overlaten aan de wijze 

mannen. De wijze mannen en vrouwen die wij "de regering" noemen. 

Maar regeringen lossen het niet op. Dat maken we (en met ons alle andere 

burgers van alle andere landen in Europa en elders) momenteel iedere 

dag mee. Regeringen lossen het niet op - niet hier en niet in andere 

landen, niet deze regering en niet de volgende.   

 

En dat is volkomen logisch: die regeringen staan in het krijt bij de 

geldverschaffers. Alle landen hebben schuld aan de geldleveranciers. En 

wanneer je rood staat bij de bank, al is het maar een beetje, kun je alleen 
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maar een brood kopen bij de gratie en met de medewerking van die bank. 

Zegt de bank NEE, dan geen brood.   

 

Omdat overheden altijd rood staan (staatsschuld) en omdat die roodstand 

altijd groeit (begrotingstekort - al zou het maar 3% zijn) kan geen enkele 

overheid ook maar een enkele euro uitgeven zonder deze eerst te lenen, 

en daarvoor heeft die overheid de medewerking en de welwillendheid 

van de financier nodig.   

 

Overheden en regeringen kunnen zich daarom alleen maar handhaven 

door naar de pijpen van de geldverschaffers te dansen. Want schuld = 

afhankelijkheid. Daarom is het onmogelijk dat overheden of regeringen 

de problemen oplossen. Ze kunnen zich immers alleen bewegen binnen 

de kaders die gesteld zijn door degenen die de problemen bewust 

veroorzaken.  

 

Zoals de kaarten nu liggen, hebben de geldverschaffers de wereld in hun 

zak. Tenminste, zolang wij blijven geloven dat we ze, met hun 

geldsysteem, nodig hebben.  

 

Maar wij maken de dingen die we nodig hebben niet met geld, maar met 

uren van ons leven. (Dat is pas het échte kapitaal. PM) Met arbeid. Het 

enige dat we willen, is toegang tot de dingen die we maken (producten, 

diensten). Daarvoor hebben we een ruilsysteem nodig. Het liefst een 

eerlijk systeem dat gebaseerd is op rechtvaardige afspraken.  

 

In een eerlijk systeem kan er nooit een fundamenteel tekort aan 

ruilmiddel zijn. Wel op individueel niveau (als je meer verbruikt dan je 

bijdraagt) maar collectief gezien niet. Het ruilmiddel gaat over van de ene 

naar de andere hand, maar collectief gezien is het een gesloten systeem. 

Er kan (in een eerlijk systeem) er alleen een tekort aan ruilmiddel 

ontstaan, als dat ruilmiddel niet wordt omgezet in diensten of producten. 

Wanneer het ruilmiddel uit de roulatie gaat omdat het wordt 

gereserveerd. Gespaard dus. Als het op de bank blijft staan.  
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Maar dat is momenteel niet het geval: banken zijn juist 

"ondergekapitaliseerd" en daarom moeten wij ze "redden" door ze ons 

geld te geven, zegt men. Teveel op banken vastgezet spaargeld is dus niet 

de reden van het huidige gebrek aan ruilmiddel.   

 

Er moet dus een andere reden voor het tekort zijn. En die reden is, en kan 

alleen zijn: omdat de geldverstrekkers, degenen die controle hebben over 

hoeveelheid geld die ter beschikking staat, dat zo willen.   

 

En ze willen dat omdat ze daarmee onze afhankelijkheid, en daarmee hun 

macht, vergroten. En meer macht is het logische doel van ieder 

machtsmiddel, dus ook van het machtsmiddel geld. Maar dat lukt ze 

alleen als wij daarin meegaan. En wij gaan daarin alleen mee als we 

denken dat we geen keuze hebben.   

 

Jarenlang hebben ze ons de "voordelen" van het door hun beschikbaar 

gestelde middel laten ervaren. Natuurlijk, ze konden zoveel geld maken 

als ze wilden en ons zoveel voordelen gunnen als het ze uitkwam. En de 

steeds groeiende welvaart heeft ons het aangeboden systeem doen 

omarmen en dat was precies de bedoeling. Net zolang tot we niet meer 

anders konden. Tot we afhankelijk waren van het door hun aangeboden 

systeem, de door hun aangeboden technologie geld. En nu ze de 

voordelen wegnemen, blijft alleen de afhankelijkheid over. De dictatuur 

van het geld is wat er overblijft.    

 

Vaak wordt mij gevraagd: 'Maar hoe dan? Wat moeten we anders doen? 

Wat is de oplossing?' 

 

Maar die vraag is prematuur. Ondanks alle leuke initiatieven (LETS, 

alternatief geld etc.) zal er geen verandering plaatsvinden als er niet 

voldaan is aan de voorwaarden die voor iedere verandering gelden.  

 

Om tot verandering te komen zijn er altijd 3 stappen nodig: 
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1- Besef van de bestaande situatie. Om tot verandering te komen is het 

noodzakelijk dat we inzien dat de huidige situatie niet in orde is, en 

waarom niet. Dat we inzien hoe de situatie waarlijk is en dat die situatie 

waarlijk niet in orde is. 

  

2- Daaruit ontstaat de wil om de situatie te veranderen. Als aan stap 1 

voldaan is, is het onmogelijk om niet iets anders te willen. 

 

3- Dat geeft een onstuitbaar motief om iets te gaan doen om die situatie 

te verbeteren of aan de bestaande situatie een einde te maken.  

 

Zolang de meeste mensen de werkelijke aard van de huidige situatie nog 

niet zien, zal er nooit voldoende draagkracht zijn voor verandering. Dan 

blijven we steken bij stap 1.  

 

Zolang mensen zich nog niet afvragen: 'Is het wel een goed idee om ons 

volledig afhankelijk te laten zijn van een middel dat in handen is van een 

paar mensen? Is het wel nodig dat we naar de pijpen dansen van de 

verstrekkers van dat middel? Waarom hebben wij dat middel nodig om 

toegang te krijgen tot alle dingen die we nodig hebben en die we zelf 

maken?' Is de aard van het middel (wat het werkelijk IS) wel 

rechtvaardig?', zolang mensen zich dat niet afvragen, zal er niets 

veranderen en dan blijft het onmogelijk om ons te onttrekken aan de 

dictatuur van het geld en dus aan de totale horigheid aan de verstrekkers 

ervan.   

 

Wij hebben hun geldsysteem niet nodig om te kunnen doen wat we 

willen: het ruilbaar maken van onze arbeid en elkaar zo het leven 

mogelijk maken. Wij zijn best in staat om daar onderling eerlijke en 

rechtvaardige afspraken over te maken, hoe die er dan ook precies mogen 

uitzien.   
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WIJ hebben hun geldsysteem niet nodig om te doen wat WIJ willen: 

samen leven. ZIJ hebben het geldsysteem nodig om te kunnen doen wat 

ZIJ willen: machthebber zijn.   

 

Wijzelf zijn de enigen die ons aan deze onderwerping kunnen onttrekken 

want wij zijn de enigen die deze dictatuur in stand houden. Het is 

uitsluitend onze onwetendheid en ons geloof (geloof, waar dan ook in, 

kan alleen bestaan in onwetendheid) die deze dictatuur in staat stelt een 

dictatuur te zijn. De dictators zullen uit zichzelf hun positie niet opgeven. 

Wijzelf hebben de zeggenschap over onszelf, weggegeven aan de 

dictators. Wijzelf zijn dan ook de enigen die het kunnen terugnemen. Op 

ieder moment.   

 

Zodra we inzien dat we gefopt zijn, dat het om een wisseltruc ging, dat 

we hebben zitten slapen toen de dictators er met onze arbeid, onze sociale 

en maatschappelijke waarden en ons welzijn vandoor gingen door ons 

een lokaas voor te houden; zodra we inzien dat we zo dom geweest zijn 

om erin te bijten; zodra we dat inzien, dan begrijpen we dat de schulden 

waarop die afhankelijkheid gebaseerd is, uit nepschulden bestaan, uit 

systematische oplichting; zodra we dat begrijpen, dan is er geen andere 

mogelijkheid meer dan te besluiten dat we die schuld (en daarmee de 

afhankelijkheid) niet meer erkennen. En dan is het afgelopen met de 

dictatuur.   

Geplaatst door Pieter Stuurman op woensdag, augustus 21, 2013  
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GOUD FORT KNOX FOETSIE  In het Amerikaanse Fort Knox 

liggen al jaren stapels goudstaven die de waarde van de dollar 
zouden moeten garanderen. Tenminste… Deskundigen die de 
voorraad wilden controleren, stelden vast dat zeven betreffende 
inspectierapporten verdwenen waren, te weten die van 1975, 1976, 
1978, 1979 en 1982-1984. Plotseling was ook de kwaliteit van veel 
geteste goudstaven niet langer 99,99% zuiver goud maar rond de 
90% zuiver. Nu vragen sommigen zich af of door hoge officials een 
stiekem goudhandeltje is opgezet om nog wat zwart geld toe te 
voegen aan het Defensiebudget. Die goudtesters waren namelijk van 
2005 tot 2008 specialisten van de Firma White Sands Missiles Range, 
maar dat is een aan Defensie gelieerde onderneming, verre van 
onafhankelijk. 

Het vertrouwen in de Amerikaanse overheid is sinds de door de 
geheime diensten klungelig in scene gezette aanslag op de Twin 
Towers op 11 september 2001 minimaal. Dat zo’n fake-aanslag 
prijzig is, snapt iedereen. Dat het budget ergens vandaan moet 
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komen, snapt ook iedereen. De heroïnehandel van de CIA was al 
bekend, de illegale goudhandel nog niet. We moeten bang zijn voor 
de terroristen, terwijl de geheime diensten ons extreem terroriseren? 

 

 Het Zwrte kattenverhaal 

Dit Excuus-Truus-verhaal over de zogenaamd bedreigende moslims 

lijkt enorm op dat van Paus Innocentius VII die in 1484 alle donkere 

katten in de ban deed, omdat heksen en Tempeliers onder zware 

martelingen bekend hadden dat zij de duivel in de vorm van een zwarte 

kat aanbeden hadden. Overal werden huiskatten gedood. Daardoor 

konden ratten en andere knaagdieren zich ongeremd voortplanten. 

Toen de pest uitbrak, kon die door ratten overal in Europa verspreid 

worden. Domme autoriteiten lokken op termijn enorme catastrofes uit. 

We kunnen er ook nu op wachten. Waarschijnlijk wordt het in de VS 

gewapende anarchie tegen de eigen volkomen onbetrouwbare 

overheid. Dáárom wil men het wapenbezit natuurlijk aan banden 

leggen! 

 

Het geloof in een rechtmatige heersende klasse kan alleen maar 

geweld toevoegen aan de maatschappij 

21 reacties  

In dit artikel staan twee filmpjes die vanuit 

beide kanten, zowel vanuit de overheerste als vanuit de heersende klasse, 

laten zien dat een heersende klasse alleen maar kan overleven door 

continu geweld te initiëren. Het wordt met deze twee filmpjes 

kristalhelder dat het definiërende kenmerk van een heersende klasse het 

initiëren van geweld is. Zodra een heersende klasse namelijk op zou 



Over échte Vrijheid voor de mens           No.872 

 

19 

 

houden met het initiëren van geweld, dan zouden we automatisch 

vervallen in een maatschappij die volledig op vrijwillige interacties is 

gebaseerd en is er niet langer sprake van een heersende en een 

overheerste klasse. 

Met het beschikbaar komen van de Nederlandse vertaling van ‘Het 

meeste gevaarlijke bijgeloof’ van Larken Rose is het voor iedereen 

mogelijk om het geloof in de overheid (de huidige heersende klasse) eens 

goed voor zichzelf te onderzoeken en bij zichzelf te rade te gaan. 

 
In dit eerste korte filmpje, met Nederlandse ondertitels dankzij Pieter 

Stuurman, wordt het geloof in overheid in 10 minuten duidelijk uitgelegd 

en in al haar verschillende facetten onthuld. Dit is het gezichtspunt vanuit 

de overheerste klasse. 

Statism: The Most Dangerous Religion (Feat. Larken Rose) 

Het bestaan van een heersende klasse splijt een samenleving altijd 

automatisch op in een heersende klasse (overheid) en een klasse die 

wordt overheerst (het volk). Het vergt een raar geloof van beide kanten. 

Het geloof van de overheerste klasse (het volk) dat bij verreweg de 

grootste groep mensen vereist is, wordt goed aan de orde gesteld in de 

bovenstaande video, maar laten we niet vergeten dat wat de 

overheersende klasse (overheid) gelooft ook niet waar kan zijn en dus 

ook onlogisch is. 

Een heersende klasse (overheid) kan alleen voortbestaan bij het continu 

initiëren van geweld naar de overheerste klasse (het volk). Of het nu een 
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koning, een fascistisch regiem of een democratie betreft, dat maakt niet 

uit. Denken dat een heersende klasse, een overheid, goed voor ons zou 

zijn is vergelijkbaar met een slaaf die gelooft dat een slavenmeester goed 

voor hemzelf zou zijn. De overheerste klasse moet zichzelf 

minderwaardig achten om overheersing te accepteren. 

Maar voor de heersende klasse geldt dat ze moeten geloven dat continu 

geweld loslaten op hun onderdanen goed zou zijn … Deze klasse moet 

dus continu het plegen van geweld op anderen voor zichzelf goedpraten. 

Zij moeten het volk dus wel als minderwaardig zien en zichzelf als 

superieur. Beide geloven, zowel dat van de overheerste klasse en de 

heersende klasse, zijn stressvol en onwaar. 

De onderstaande video illustreert dit punt en laat zien aan eenieder, zelfs 

al heb je de beste intenties voor andere mensen, dat zodra je een positie 

inneemt in de heersende klasse (overheid) je geweld moet gaan gebruiken 

om je positie te handhaven en je dus verantwoordelijk bent voor dat 

geweld. 

(Helaas zijn er nog geen Nederlandse ondertitels bij deze video) 

Het idee dat mensen denken dat het oké is om zomaar geweld te initiëren 

tegenover anderen omdat dat volgens de wet zou mogen, is totaal absurd 

en volledig in strijd met The Natural Law. 

Overheden, politie en het leger schenden dan ook op zeer regelmatige 

basis The Natural Law en juist die schendingen zorgen voor het meeste 

geweld en ellende op de wereld. Zo zijn door geweld van staten de 

afgelopen eeuw 262 miljoen mensen omgekomen (de Nederlandse staat 

vermoordde meer dan een kwart miljoen mensen in de vorige eeuw). Dat 

is aanzienlijk meer dan dat er in alle internationale oorlogen zijn 

omgekomen in dezelfde tijdspanne. 
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Anarchie betekent zonder heersers, zonder heersende klasse. Vrijwillige 

organisatie inclusief inspirerend leiderschap is hoe we een wereld kunnen 

bouwen met minder geweld en meer vrijheid voor iedereen. 

Het is van groot belang dat beide partijen begrijpen dat ze iets absurds 

geloven waardoor er een boel onnodig geweld aan de maatschappij wordt 

toegevoegd. Op het moment dat beide partijen hun geloof loslaten, 

kunnen we als 1 gelijkwaardige samenleving verder waarin een stuk 

minder geweld zal voorkomen. 

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to 

every child on the planet, and that is the knowledge that every single 

individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to 

create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone 

else, to get it. That’s how powerful you are. 

~Bashar – Quest for Truth 
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Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of 

volg ons op Twitter! 

Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of 

gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement. 

 
Aanverwante artikelen en informatie: 

-) Het meest gevaarlijke bijgeloof, nu in het Nederlands beschikbaar 

-) 5 simpele vragen om het meest gevaarlijk geloof te ontmantelen 

-) Het einde van al het kwaad, nu in het Nederlands beschikbaar 

-) Democratie, het perfecte kwaad 

-) Online presentatie van 8 uur wat in detail ingaat op The Natural Law 

-) The Power of Speech 

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst 

-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid 
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Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie 

de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als 

elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er 

maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat 

zien gebeuren? Gebruik je macht!  

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op 

websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen, 

collega’s, etc. Graag zelfs, hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet 

a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen 

als ze willen. 

 
68 
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Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Social Engineering, 

Zelfeigenaarschap en getagged met bewustzijn, geweld, slavernij, 

vrijheid op 06/10/2015 door Douwe.  

 

Berichtnavigatie 

← Opgeruimd staat netjes, een SPV? De volledige formule om je 

interesse, je passie te volgen →  

21 gedachten over “Het geloof in een rechtmatige heersende klasse 

kan alleen maar geweld toevoegen aan de maatschappij”  

1. jos van veen 16/09/2014 om 12:23  

ja..dit soort aangeleerde diepteframes leiden tot heel bizarre dingen. 

We nemen ontzettend veel als vanzelfsprekend aan, menen overal de 

logica van in te zien omdat het systeem zo werkt…dus dan is het 

logisch…terwijl het systeem ook maar een gemaakt artikel is dat net zo 

goed een ander maaksel zou kunnen zijn… 

Ons denken verengt zich door oogkleppen van vanzelfsprekendheid en 

consumptielogica..meehobbelen met en in de massa 

We verwachten het onverwachte niet meer..zeker als we menen onze 

posities te hebben veiliggesteld en geborgd. Vooral met geld als borgende 

en stabiliserende factor..(het kan morgen niets meer waard zijn..) 

Wat opgaat voor individuen gaat niet meer op bij massa’s en ongelijke 

sociale verhoudingen. 

lweer geconditioneerde aannames en diepteframes die ons gedrag dan 

gaan beinvloeden. 

Het wemelt er van..is een ontdekkingsreis apart. 

Mensen zijn ontzettend bang/angstig voor vrijheid, dus zorgen ze zelf 

voor overheersing. 

Vrijheid is ontzettetnd verplichtend..het is niet alleen de vrijheid van een 

enkel individu maar ook die aan ene ander, of collectief. 

Algemene spelregels -met de nodige verplichte inperkingen- zullen nodig 

zijn om te voorkomen dat we elkaar de hersens niet inslaan bij 

meningsverschillen..Verplichte open communicatie. 

Vrijheid is dus absoluut niet zonder verplichtingen waarbij de ene de 
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lusten en de ander de lasten krijgt. 

Dat zit er dus al verkeerd in de neoliberale visie en EU. 

Reageren ↓  

1. Douwe Beerda Bericht auteur16/09/2014 om 12:47  

Ik denk dat mensen als ze eenmaal genoeg zelfvertrouwen hebben graag 

vrij zijn. Het is zeggen alsof slaven graag slaaf zijn. Het is gewoon niet 

waar. Niemand zou er uit zichzelf voor kiezen om continue onderworpen 

te worden aan geweld. Niemand kiest er voor zichzelf voor om continue 

bestolen te worden. Niemand kiest er voor zichzelf voor om continue 

verteld te worden wat ze moeten doen onder bedreiging van geweld en 

opsluiting in een ijzeren kooi bij ongehoorzaamheid. 

Maar wat ik wel heel sterk merk is dat er een enorme cognitieve 

dissonantie op kan treden als mensen voor het eerst met deze 

denkbeelden in aanraking komen. Hun hele leven, vanaf 3 jaar oud, zijn 

ze getraind dat gehoorzaamheid aan autoriteit goed is, en dat andere 

mensen gevaarlijk zijn en zij die autoriteit nodig hebben ter bescherming. 

Zo speelt de heersende klasse de overheerste klasse tegen elkaar uit. Zie 

eventueel ook het Patroon van Tirannie wat dit prachtig in al haar 

elementen blootlegt.  

Maar de feiten zijn onmiskenbaar als mensen gewoon durven te kijken, 

zelf durven na te denken. De heersende klasse parasiteert altijd op de 

overheerste klasse en kan dit alleen doen door continue geweld en 

manipulatie op die overheerste klasse los te laten. De heersende klasse 

breekt daarmee continue The Natural Law en zorgt zo voor een 

samenleving die uit balans is en waarin meer geweld aanwezig is dan 

nodig en wenselijk is.  
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Reageren ↓  

2. Douwe Beerda Bericht auteur16/09/2014 om 16:03  

Een interessante reactie uit de discussie op nujij.nl over dit artikel.  

– 

Als je hierover verder denkt dan kom je op het fenomeen “de egalitaire 

samenleving” waarin eenieder niet gelijk is maar wel gelijkwaardig; men 

kan daarom ook wel spreken van een “gelijkwaardige samenleving”. 

– 

Tot nu toe hebben wij altijd een elitaire samenleving gehad die zich 

kenmerkt door conflicten, oorlogen, corruptie, onderdrukking, uitbuiting, 

vernietiging van de natuur, grootschalige criminaliteit, extreem groot 

verschil tussen arm en rijk, etc, etc. 

– 

Sommige landen zeggen op dit moment een egalitaire samenleving te 

hebben, maar dat is gewoon niet zo; overal in deze wereld is er altijd 

sprake geweest van een elitaire samenleving: er is altijd een kleine groep 

mensen die het voor het zeggen heeft; ook hier in Nederland. 

– 

Het overgaan tot een egalitaire samenleving zet veel voeten in de aarde 

en er dient langzaam maar zeker naar toe gewerkt te worden. Maar 

vergeet niet dat de huidige elite zich hierdoor zeer bedreigd zal voelen en 
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alles zal doen om egalitarisme te voorkomen. 

– 

Het land dat op dit moment nog het dichtste bij een egalitaire 

samenleving komt is Zwitserland. 

–  

Reageren ↓  

3. wunjo 16/09/2014 om 20:08  

Het maatschappelijk proces is (holografisch) vergelijkbaar met het 

individuele, de “ouders” zullen de “kinderen” moeten leren loslaten in 

vertrouwen zullen ze ooit zelfstandig kunnen worden. Zo zullen de 

“kinderen” met vallen en opstaan werken aan hun zelfvertrouwen door 

niet meer op hun “ouders” te leunen. 

De mens is bezig volwassen te worden! 

Reageren ↓  

4. Pieter Stuurman 17/09/2014 om 11:50  

Zo is het wunjo. Het is inderdaad een kwestie van (mentaal) volwassen 

worden. De mensheid als geheel, lijkt momenteel in haar denken en doen 

erg veel op een puber. Aan de ene kant wil ze zich losmaken van het 

gezag, maar aan de andere kant durft ze nog niet echt op eigen benen te 

staan. 

Reageren ↓  

5. Germen 18/09/2014 om 02:18  

Staatloze samenlevingen bestaan nog steeds. Erg prettig toeven is het 

daar alleen niet. Je krijgt dan groepsvorming en deze groepen gaan tegen 

elkaar vechten om schaarse hulpbronnen. Zo was de filosoof Socrates 

geregeld als strijder betrokken bij gevechten van de stadsstaat Athene 

tegen andere stadsstaten. Het leven in Griekenland werd een stuk 

vreedzamer toen het deel ging uitmaken van een groot rijk.  

Inderdaad zijn mensen soms geneigd tot het kwade. Dit geldt ook voor 

de elite. Daarom is het trias politica model ontwikkeld, waarbij de 

wetgevende, uitvoerende en controlerende macht elkaar in toom houden. 

Ik denk dat pas als er een cybernetische samenleving kan worden 

ontwikkeld, er sprake kan zijn van onpartijdig goed bestuur. 

Reageren ↓  
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1. Douwe Beerda Bericht auteur18/09/2014 om 08:18  

In mijn opinie haal je een aantal zaken door elkaar Germen.  

Het enige waar ik van af wil is een heersende klasse. Ik wil niet af van 

organisatie. 

Zodra je begrijpt dat een heersende klasse alleen maar kan bestaan bij de 

initiatie van geweld op de overheerste klasse dan maak je een heel raar 

argument.  

Je zegt dan namelijk, het is essentieel dat er een groep mensen is die 

continue geweld initieert om zo de samenleving vrediger te maken. En 

dat is precies de essentie van Statism. De hoop dat je met geweld vrede 

kunt brengen.  

Ik zou je adviseren het artikel Democratie het perfecte kwaad eens te 

lezen. 

http://achterdesamenleving.nl/democratie-het-perfecte-

kwaad/#.VBp3wvmSyac  

In mijn opinie kun je nooit met aggressie en geweld vrede en harmonie 

brengen. Dat kan alleen komen via onderwijs en bewustzijn en een 

duidelijk begrip bij mensen van moraliteit.  

Maar het is een inzicht wat pas na twee eerdere essentiele stappen kan 

komen. 

Zolang mensen nog angsten kennen en dit niet constructief kunnen 

gebruiken en weten te transformeren moeten mensen zich eerst met die 

stap bezig houden. 

http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-

nieuwsgierigheid/#.VBp4SfmSyae  

Daarnaast moeten mensen vertrouwen in hun eigen denken krijgen en op 

eigen integriteit kennis leren bekijken. Zolang mensen dit nog niet 

kunnen zullen ze eerst ook dit moeten leren beheersen. 

http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-

nieuwsgierigheid/#.VBp4SfmSyae  

Pas na die twee stappen is hun bewustzijn voldoende om te kunnen 

doorgroeien naar soevereiniteit.  

Dus zolang jij nog bang bent voor zaken of niet volledig vertrouwt op 

jezelf wanneer het aankomt op je denkproces is het nuttiger je bezig te 
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houden met die stappen dan met een discussie over zelfeigenaarschap. 

Tot die tijd zijn mensen namelijk verward en zullen ze simpelweg altijd 

een externe autoriteit zoeken en dus zal er altijd extern leiderschap zijn 

en dus zal er altijd machtsmisbruik zijn. Maar dat machtsmisbruik is een 

co creatie en kan alleen bestaan zolang mensen niet qua bewustzijn tot 

soevereiniteit zijn gegroeid. 

Reageren ↓  

2. Pieter Stuurman 18/09/2014 om 10:27  

@ Germen 

Ook stadsstaten waren staten. De machtshonger van de eigenaren van die 

stadsstaten leidde tot onderlinge oorlogen. ZIJ wilden hun macht 

uitbreiden tot grotere gebieden.  

Die oorlogen werden in de praktijk niet uitgevochten door de eigenaren 

(de machthebbers), maar door hun onderdanen. De reden dat er 

uiteindelijk een groot machtsgebied ontstond (Griekenland) was omdat 

de kleinere gebieden zich moesten overgeven. Verslagen werden dus. 

Uiteraard leidde dat tot minder conflicten. De tegenstanders waren 

verslagen. En natuurlijk kun je vrede ook bereiken door alle 

tegenstanders te verslaan. Maar dat neemt nog steeds niet weg dat de 

oorlogen de wens waren van de eigenaren van de staten. ZIJ wilden 

grotere machtsgebieden. Niet de bevolking. Die had niets te winnen.  

De reden dat er oorlogen waren (en zijn) is niet het gevolg van 

kwaadaardigheid van mensen. Het is het gevolg van hun 

gehoorzaamheid. Hun bereidheid om de machtshonger van hun bazen te 

faciliteren door hun bevelen op de volgen.  

Dat de bevolking zich liet (en laat) misbruiken om de oorlogen van hun 

bazen te vechten, was uitsluitend het gevolg van de overtuiging van die 

bevolking. De overtuiging dat hun bazen “autoriteit” hadden. Autoriteit 

waaraan gehoorzaamd moest worden. 

Reageren ↓  

1. Germen 18/09/2014 om 23:28  

Hoe wil je in je vreedzame utopia voorkomen dat een groep die wel 

meppen wil, uitgroeit tot de nieuwe elite? 

Reageren ↓  
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1. Douwe Beerda Bericht 

auteur19/09/2014 om 00:00  

Germen met alle respect, maar we hebben deze discussie op visionair ook 

al bijna een half jaar gevoerd. Ik heb serieus het idee dat jij nog steeds 

niet de lezing van Mark Passio hebt bekeken en ook nog steeds niet de 

boeken van Jeremy Locke en Larken Rose hebt gelezen. In die zin heb jij 

volgens mij nog gewoon een deel huiswerk te doen. In die materialen 

komen deze vragen namelijk gewoon voorbij en als jij niet de moeite wilt 

nemen om je eigen tijd te inversteren om iets te leren dan heb ik eerlijk 

gezegd geen zin om deze discussie nog weer eens over te doen.  

Zolang jij gelooft dat jij een externe partij nodig hebt om je te beschermen 

tegen het kwaad dan ben je gewoon heel duidelijk niet soeverein. En zul 

je altijd een externe autoriteit in het leven willen roepen omdat je 

blijkbaar niet gelooft dat jij in staat bent jezelf te beschermen als dat 

nodig mocht zijn. Je motief is angst. Je bent bang dus accepteer je een 

externe partij die claimt je bescherming te bieden. Het is letterlijk de 

standaart truc zoals je in Het Patroon van Tirannie kunt lezen. Maak 

mensen bang en biedt ze bescherming aan. Basistruc om mensen hun 

gehoorzaamheid te winnen. En jij trapt er volledig in.  

Je bent bang, dat is prima en goed om te weten, het wijst erop dat je 

geloven hebt die je niet langer dienen en die je dient te bekijken en te 

updaten maar dat wijst erop dat je dus terug moet naar stap 1 in het 

proces. http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-

nieuwsgierigheid/#.VBnglfmSyad want zolang je bang bent en vanuit 

angstmotief handelt kun je alleen maar onwetendheid krijgen. En vanuit 

onwetendheid kun je alleen maar verwarring krijgen op dit onderwerp en 

kun je simpelweg nooit doorgroeien in je bewustzijn naar soevereiniteit.  

Je bent zo bang dat je dus zegt, ik kan mezelf en mijn geliefden niet 

beschermen dus moet er heersende klasse worden opgetuigd, een entiteit 

zijn die continue geweld op mij en mijn geliefden loslaat omdat ik dan 

veiliger ben… Dat schreeuwt letterlijk Stockholm Syndrome. Dat is de 

religie van Statism in pure vorm.  

Zolang je voor jezelf qua bewustzijn niet door de positieve expressies van 

stap 1 en stap 2 gaat zul je stap 3 nooit begrijpen. Maar stap 1 en stap 2 
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zul jezelf doorheen moeten. Je hebt de tools om je eigen angst te 

transformeren, je hebt de tools om op eigen integriteit informatie te 

bekijken en dus kennis tot je te nemen dus het is puur aan jou.  

Ben je bereid je eigen angst te transformeren naar openheid en ben je 

bereid de tijd en de moeite erin te steken om de materialen te bestuderen 

die je worden aangereikt. 

Ik zou zeggen doe die 2 stappen serieus en grondig en ik kan je 

garanderen dat je geloof van Statism geen stand zal houden en 

soevereiniteit in je schoot valt op het moment dat je de illusie van externe 

autoriteit doorziet. 

Reageren ↓  

1. Germen (visionair.nl) 

17/12/2014 om 19:36  

Nee, waarom zou ik bang zijn? Ik zit alleen met een onbeantwoorde 

vraag. Voorbeelden uit de historie en moderne tijd laten zien dat gebieden 

waar een anarchie heerst, spoedig worden geteisterd door bendes. Ik heb 

van zowel Rose als Passio niet gehoord hoe ze het bendeprobleem aan 

willen pakken. 

2. Douwe Bericht 

auteur17/12/2014 om 19:48  

Het idee achter zelf eigenaarschap Germen is dat je daar zelf over na gaat 

denken en zelf eens bekijkt hoe je het op kunt lossen. Vragen dat een 

externe partij dit voor je oplost is precies wat niet de bedoeling is. Zoek 

de oplossing eens bij jezelf en je medemensen inplaats van direct op zoek 

te gaan naar een nieuwe externe autoriteit.  

De oplossing tegen bendes is volgens mij niet door een opperbende 

overheid te noemen die ons allemaal beroofd en tegen ons allemaal 

geweld initieert. Hun oplossing is niet een type bendes instellen die de 

afgelopen 100 jaar 262 miljoen mensen hebben vermoord…  

In mijn ogen liggen de oplossingen in de richting van mensen duidelijk 

maken dat geweld initiëren niet oke is en waarom niet, namelijk omdat 

je op de lange termijn je eigen vrijheid ermee beperkt. De win win situatie 

op de lange termijn is dat mensen elkaars vrijheid zo veel mogelijk 

respecteren omdat ze daarmee het beste hun eigen vrijheid op de lange 
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termijn kunnen garanderen. Je kunt alleen je eigen vrijheid optimaliseren 

door de vrijheid van anderen te respecteren.  

Daarnaast kun je kijken waarom de mensen die dan toch geweld gaan 

initiëren dit doen en dan kijken of je daar met zijn allen op een vreedzame 

manier een oplossing voor kunt vinden. Is het een schaarste probleem dan 

kun je wellicht die schaarste op proberen te lossen waardoor de motivatie 

om geweld te initiëren af gaat nemen. Als we morgen overstappen met 

de wereld op hernieuwbare energiebronnen vallen alle conflicten over 

fossiele brandstoffen weg etc.  

En tot slot heeft eenieder het recht op zelfverdediging tegen mensen die 

agressie tegen je initiëren. Je mag jezelf dus vrijwillig organiseren om je 

ook in groepsverband te beschermen tegen partijen die geweld tegen je 

initiëren. 

En wellicht kun je zelf eens een avondje wat vrienden uitnodigen en eens 

kijken wat jullie kunnen verzinnen om jezelf goed te kunnen beschermen 

zowel op de korte als lange termijn.  

Jeremy Locke ziet de oplossing vooral in het internet en 

waardedoorgeefsystemen die simpelweg niet te beroven zijn. Maar goed 

de opties zijn wellicht eindeloos. Ik denk dat jij met een club vrienden in 

een avond heel wat betere oplossingen kunt verzinnen dan het instellen 

van een heersende klasse die zelf voor het voortbestaan continue geweld 

moet initiëren.  

3. Germen (visionair.nl) 

17/12/2014 om 22:44  

Ik geloof niet in een staat. Het is denk ik alleen niet verstandig om een 

iig hier in West Europa leefbaar, zij het rammelend concept te verwerpen 

ten faveure van een nog niet voldoende uitgewerkt alternatief concept. 

Ok, je ziet agressie als een gevolg van schaarste, of misverstanden en 

denkt dat het verdelen van rijkdom de behoefte, om rijkdom te roven zal 

doen afnemen. 

In feite blijkt uit onderzoek, dat vooral moraliteit en angst agressie 

veroorzaken. De moraliteit binnen het moslimfundamentalisme 

bijvoorbeeld is erg sterk, en angst voor de hel, ongeloof, straf van Allah 
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e.d. wordt er ingeramd. Hoe wil je op vreedzame wijze dit aanpakken 

vraag ik me dan af. 

4. Douwe Bericht 

auteur18/12/2014 om 06:58  

Zo lang mensen niet soeverein zijn zullen ze altijd op zoek gaan naar een 

externe autoriteit en dus altijd zelf verantwoordelijkheid proberen te 

mijden. Ik denk dat bewustzijnsgroei tot soevereiniteit voor een 

meerderderheid van het volk dan ook essentieel is. En net als de overheid 

zal allah of de christelijke versie van god ook niet overleven bij 

soevereine mensen.  

Overheden en religies gebruiken precies dezelfde trucs. Maak mensen 

bang en verzin problemen en claim dat de oplossing voor die angsten en 

problemen blinde gehoorzaamheid aan jouw is. En beide beginnen ze met 

hun indoctrinatie praktijken zodra een kind ongeveer geboren wordt…  

Zie eventueel ook het patroon van tirannie. 

http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/  

Begrijp dat er niets zal worden afgeschaft extern. het is pas wanneer 

mensen intern genoeg hebben en begrijpen dat iedereen soeverein is dat 

externe autoriteiten simpelweg geen voeten meer aan de grond gaan 

krijgen. 

3. Lacsap 27/09/2014 om 00:34  

Groepsvorming is juist goed, soort zoekt soort dat geeft eendracht. Nu is 

alles op elkaar gepropt waar +- 60% voor en 40% tegen is (democratie). 

Je hebt het idee je kan via stemmen dingen veranderen naar jou smaak 

maar vergeet dat twee mensen nooit hetzelfde willen/denken en tevens 

een partij nooit helemaal bij je past. De oplossing is opsplitsen naar kleine 

landen (steden/dorpjes) met ieder zo zijn regels/’ding’, voeg aan het 

geheel universele regels toe i.c.m. met een soort nato voor veiligheid. Wil 

je een geldsysteem dan ga in dorp 4 wonen waar jij naast een reuze 

kasteel woont en je een stukje metaal ontvangt als je de koning zijn stront 

ruimt. 

Het bovenste zonder geld (algemeen): Niemand bezit geld of 

grondstoffen of wat ook en alles wordt gedeeld (universele regel). Echter 

(via een nato vorm) kan er geen sprake zijn van overname of controle 
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door een ander land/dorp via b.v. een false flag (universele regel). Er 

mogen geen leiders uit dorpen zich bemoeien met andere (als die er zijn). 

Het gaat er dus om dat je ergens kunt leven waar de regels en samenleving 

bij jou passen. Vooral met de komende automatisering/robots is zo een 

samenleving mogelijk. Wil je een trui? druk dan op print.. of je deelt 

producten met andere dorpen. Geld is iig niet meer van deze (komende) 

tijd, het is alleen een ijzeren kogel die aan je been is gezet door 

slavendrijvers die hun (voor)ouders opvolgen wat terug gaat tot het eerste 

geld, geld wat hun macht en overheersing biedt. 

Reageren ↓  

6. Pieter Stuurman 18/09/2014 om 10:38  

Trias politica is niets meer dan een façade die bedacht is om het geloof 

in een “goede autoriteit” te versterken. Mensen zijn nou eenmaal eerder 

geneigd te gehoorzamen aan een autoriteit die ze als “legitiem” 

beschouwen, dan aan een autoriteit die alleen met geweld 

gehoorzaamheid afdwingt.  

Maar de drie machten van trias politica, maken gewoon deel uit van 

dezelfde autoriteit: de staat. 

Reageren ↓  

7. Pieter Stuurman 19/09/2014 om 12:49  

@ Germen, 

Elite kan alleen elite zijn als de bevolking aan die elite gehoorzaamt. Als 

de bevolking dat niet doet, dan is er geen elite.  

Meppen heeft geen zin, omdat een elite per definitie in aantal veel kleiner 

is dan de bevolking waarover die elite macht heeft (anders is het geen 

elite) . Fysiek macht afdwingen gaat dus niet.  

De enige manier om elite te worden en te zijn, is de bevolking zover te 

krijgen dat ze gehoorzaamt. Zodra die bevolking dus besluit niet (meer) 

te gehoorzamen, dan is het gedaan met de positie van die elite. 

Reageren ↓  

1. Jos 17/12/2014 om 08:34  

Men kan zoveels als men wil afgeven op enige elite, de werkelijke 

onderdrukkers zijn wij ZELF. 

Wij zelf creëren deze toestand van zijn door onze macht in handen te 
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leggen van een ander. Wij zelf voeden een dergelijk systeem. 

Wij zijn degenen die oorlogen creëren, simplweg door de helft van ons 

inkomen te laten stelen, immers een dief heeft de gelegenheid nodig om 

te stelen en die maken wij dus zelf. Als men daarmee stopt houdt het 

vanzelf op. Men is zelf verantwoordelijk voor alles wat men ont-moet in 

zijn/haar leven. Zolang dat niet doordringt tot de kern van het zZijn, zal 

er niets, maar dan ook niets veranderen. 

 Men is zelf de architect van zijn/haar leven, of men is dat niet…… 

Als men toegeeft aan regels en wetten, bevestig je deze zelf, creër je deze 

zelf. Gezien dat eenieder met de ander en alles is verbonden zou dit 

makkelijk te be-grijpen moeten zijn. Het enige wat je nodig hebt is het 

lef om te leven. 

Stay Human, 

Jos. 

Reageren ↓  

1. Douwe Bericht auteur17/12/2014 om 17:26  

Ik denk dat het belangrijk is dat mensen begrijpen dat het initieren van 

geweld van een heersende klasse niet oke is. Ons wordt nu aangeleerd 

dat dat wel oke is. Niemand mag stelen behalve de heersende klasse, 

niemand mag doden behalve de heersende klasse, niemand heeft het recht 

geweld tegen een ander te initieren behalve de heersende klasse. Die 

indoctrinatie die wij hebben meegekregen uiteraard vanuit de heersende 

klasse is wat we idd moeten leren doorprikken.  

Zodra we dat doen kunnen we ophouden om geweld te cocreeeren en 

kunnen we een systeem gaan creeeren waarin interacties wel volkomen 

vrij en vrijwillig zijn.  

De oplossing ligt inderdaad volledig bij onszelf maar mensen moeten 

eerst wel begrijpen hoe ze hun hele leven langens leugens gelooft hebben 

omdat ze altijd voorgelogen zijn.  

Het is gewoon dom en crimineel van ons om een heersende klasse te 

blijven steunen. Als wij daar mee op houden kan de maatschappij niets 

anders dan een ander systeem aan ons terugreflecteren. 

Reageren ↓  

8. wunjo 17/12/2014 om 00:50  
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Wellicht enigszins off-topic, het lijkt er toch op dat er verschuivingen 

optreden: zie http://www.veteranstoday.com/2014/12/13/historic-

speech-in-damascus-sends-shockwaves-around-the-world/ 

Reageren ↓  

1. Douwe Bericht auteur17/12/2014 om 17:29  

Dat is fijn om te zien. En ze benoemen het precies goed, het is niets anders 

dan een criminele organisatie die wereldwijd terreur verspreid. En zolang 

wij en onze overheden netjes in de pas blijven lopen met die criminelen 

blijven we dezelfde resulataten behalen.  

Ik hoop dat die speech mensen wakker schudt in de internationale  

Insiders over migranteninvasie: ‘Europa wordt erger dan Irak’ 

 

 

Xander 11-10-2015 19:37- in Algemeen Nieuws, Economie, Eindtijd & 

Profetie, EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij, NWO-

Complot, Rusland 

‘Minstens 25% moslimmigranten zijn ISIS-strijders, wachtend op bevel 

ons te veroveren’ – ‘Mogelijk Russisch militair ingrijpen nodig om 

Europa van islam te redden’ 
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De Duitse ingenieur Walter Eichelburg, tevens jarenlang financieel- en 

IT-expert en eigenaar van Hartgeld GmbH, voorziet op basis van 

vertrouwelijke informatie uit politieke kringen een afschrikwekkende 

toekomst voor Europa, maar daarna weer nieuwe hoop. ‘Met 2015 begint 

een nieuw tijdperk: het uitschakelen van de huidige politiek en 

leugenmedia. Men laat u in de hoogverraadsval lopen door het 

binnenlaten van een vijandig terreurleger, dat ons binnenkort voor enige 

tijd zal veroveren. U kunt het niet geloven omdat het teveel voor u is.’ 

Insiders verwachten echter dat het in Europa nog erger wordt dan in Irak. 

  

‘Vijandig moslimleger zal veel grote Europese steden veroveren’ 

Minstens 25% van de miljoenen moslims die nu als ‘vluchtelingen’ tot 

Europa worden toegelaten zijn ISIS-strijders, betoogt Eichelburg. ‘Dit 

vijandelijke leger krijgt binnenkort het bevel om ons te veroveren. Veel 

grote steden zullen minimaal voor enige tijd in handen van islamitische 

terroristen vallen voordat wij ze heroveren.’ 

De meeste Europese burgers kunnen zich niet voorstellen dat de huidige 

welvaarts-democratie binnen enkele jaren voorbij is omdat het Westerse 

fiat-geldsysteem zal instorten. Dat zal tevens de definitieve einde 

betekenen van het (euro)socialisme en de heersende politieke elite, die na 

de grote crash geen stemmen meer zal kunnen ‘kopen’ en de massale 

woede van de gewone man over zich heen zal krijgen. 

Overheden gaan niet politiek-correcte websites blokkeren 

Volgens de hooggeplaatste ‘elite’ bron van Eichelburg worden op dit 

moment blokkades voorbereid van internetsites en –blogs die de 

waarheid over de migranteninvasie schrijven en daarom niet gewenst 

zijn. Tegelijkertijd komen er tolerantie- en gedragswetten die burgers 

gaan voorschrijven hoe ze met de ‘vluchtelingen’ moeten omgaan. ‘Zo 

worden we er psychisch voor klaargemaakt.’ 

De reguliere media zijn op geen enkele manier meer te vertrouwen en 

worden vrijwel uitsluitend nog gebruikt om de burgers te misleiden, te 

manipuleren en te verwarren. Journalisten onderzoeken niet meer of iets 

klopt, maar volgen klakkeloos de door de overheid voorgeschreven 

politiek-correcte meningen en standpunten. 
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Chaos en geweld in Europa ‘erger dan in Irak’ 

Dan barst de terreur los. Tienduizenden moslimmigranten gaan los op de 

autochtone bevolking door hen te intimideren, plunderen, molesteren, 

mishandelen en verkrachten. Dit zal niet uitmonden in één 

veelomvattende Europese burgeroorlog, maar in vele kleine. De 

terroristen zullen ons proberen te veroveren en al onze laatst 

overgebleven waarden willen vernietigen. 

Hele steden worden veroverd en veranderen in poelen van chaos en 

extreem geweld. ‘Het wordt erger dan we ons nu überhaupt kunnen 

voorstellen. Nog erger dan in Irak. Als het losbarst heeft u minstens een 

halve dag de tijd om uit de grote steden weg te vluchten. ’s Morgens is 

echter beter.’ 

Toch zal de enorme ellende sneller ophouden dan we denken, mede 

omdat de heersende elite niet wil dat er teveel van hun bezittingen worden 

weggeroofd en verwoest. Een andere bepalende factor kan het klimaat 

worden: de meeste moslimmigranten zijn niet gewend aan koude winters, 

laat staan als dit een strenge wordt. 

Redden de Russen de Europeanen van de islam? 

Het is denkbaar dat de Russische president Putin zijn leger op Europa 

afstuurt om ons van de terroristen en de islam te redden*. ‘We zullen zien 

wanneer het losbarst. Dat bijvoorbeeld Wenen een bepaalde tijd door de 

islam zal worden veroverd weet ik ook van andere bronnen.’ 

* U vraagt zich af waarom? Omdat Putin zich anders gesteld ziet voor 

een door islamisten veroverd nucleair bewapend Frankrijk en Groot 

Brittannië, en hij weet dat die waanzinnig genoeg zijn om deze wapens 

tegen Rusland te gebruiken, ook –en misschien zelfs juist- als dat pure 

zelfmoord betekent. Overigens liggen er ook in Nederland en Duitsland 

kernwapens opgeslagen. 

Terreur zal snel beginnen, instorting maatschappij volgt 

‘Dit alles is zo enorm dat bijna niemand zich het zich kan voorstellen. 

Maar het komt. Het is overduidelijk dat de politiek op dit moment een 

terreurleger binnenlaat. Wanneer dit terreurleger het aanvalsbevel krijgt 

is helaas niet bekend, maar er zijn nu al diverse berichten dat moslims uit 
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Europese steden lijken te verdwijnen – beter gezegd: zich niet meer met 

hoofddoekjes en baarden laten zien. Daarom zal het al snel beginnen.’ 

Kort nadat de terreur losbarst zal bijna niemand meer de straat op durven, 

waardoor de economie, de bevoorrading van supermarkten en het hele 

financiële systeem –inclusief de euro- binnen zeer korte tijd zullen 

instorten. Hierdoor zal er een grote hongersnood uitbreken. 

‘Alle moslims zullen van ons continent worden verdreven’ 

Dan is de maat voor de zwaar getroffen autochtone Europeaan eindelijk 

vol. Ze zullen zich verenigen en alle moslims tot op de laatste man van 

ons continent verdrijven. Eichelburg: ‘We zullen zien hoeveel van hen 

het lukt om thuis te komen. De politici van alle niveaus die ons dit hebben 

aangedaan zullen eveneens worden verdreven. We zullen ook zien 

hoeveel van hen in de strafkampen echt werk zullen kunnen verrichten.’ 

Oude gevestigde orde weg, herstel Europa begint 

Na dit onder de noemer van ‘democratie’ gepleegde hoogverraad zullen 

de burgers niets meer van dit door de gevestigde orde misbruikte systeem 

willen weten. Ze zullen nieuwe monarchen tot hun leiders benoemen – 

absolutistisch, maar tegelijkertijd gericht op het welzijn van het volk. Er 

komt een nieuwe munt, wellicht een ‘Kroon’, die weer gebaseerd zal zijn 

op de goud- en zilverstandaard. 

Voor de huidige politici die Europa met het welbewust binnenhalen van 

de islam in de grootste ellende ooit hebben gestort zal geen plaats meer 

zijn, schrijft Eichelburg. De maatschappij zal weer terugkeren naar oude 

vertrouwde traditionele gezins- en familiewaarden. Dan zal het herstel 

van ons deels verwoeste continent kunnen beginnen. 

  

Xander 

 

 

Echte Vrijheid 

Vrijheid is een altoordurend iets, een wet die niet door enig mens te 

wijzigen is.  De natuurwetten zijn en vormen het recht van de natuur. Dat 

recht op vrijheid bezit elk mens vanuit de schepping.Als vrij mens van 

vlees en bloed hoeven wij aan iemand iets te betalen om vrij te mogen 
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leven op deze aarde. Wij zijn geen slaven, geen onderdanen, maar vrije 

mensen. Wij zijn geen eigendom van een staat of overheid, vasn heersers 

of van wie dan ook. Wij zijn iet verplicht om allerlei lasten op te brengen 

voor vorsten en overheden die er ruimschoots van leven. Wij mogen niet 

belast worden met belastingstelsels. Bijdragen aan een land, staat of 

overheid dienen geheel vrijwillig te zijn, zoals ook de tienden in de Bijbel 

geheel vrijwilllig waren, en bovendien door de Schepper zelf werden 

voldaan in een surplus aan oogsten en vermeerderingen.  


