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Samenspraak tussen de rups en de vlinder uit het oude Barneveldse 

gemeentewapen. Ook andere dieren als de werkmier, de werkbij en 

de mol doen hun zegje, mede geholpen door Evertjan die er ook wat 

van kan.  

04-04-2016, 15-05-2016. 

  

Rups:   Ik vind jou maar een heel apart beestje. Jij fladdert maar wat aan 

in de lucht. Ik blijf stevig op de grond of op de stelen van planten en 

verorbert lekker de heerlijke bladeren. Ik ben in mijn sas als ik grote 

hoeveelheden groen kan wegduwen in mijn maag. Ik vind mijn leven 

prachtig en waardevol, en ik ga als ik ouder en het kouder wordt gewoon 

mijzelf in een eigengemaakt kleed hullen en lekker slapen. Dan geniet ik 

van mijn pensioen en zie wel wat er van komt. De wereld zal wel gewoon 

doordraaien tijdens mijn slaap en om nageslacht bekommer ik mij niet. 

Vlinder: Jij bent wel een echte egoïst die 

alleen voor zichzelf zorgt en niet nadenkt 

over het milieu en de toekomst. Ik wel, ik 

zorg ervoor dat de bloemen worden 

bestoven en er nieuwe vruchten en zaden 

komen zodat er weer nieuwe planten gaan 

groeien waar jij zo heerlijk van smult.  Ik 

zorg ook voor nageslacht door te paren en 

eitjes te leggen. Jij vind seks maar niks en 

vreet je liever zo rond als een ton. Jij bent 

niet vrij om te gaan en te staan waar je wilt 

en jij kun je maar moeizaam verplaatsen. Ik 

niet, ik fladder van het ene eind van het land naar het andere en geniet 

ondertussen van mijn vrijheid. Ze zouden jou voor je alles vernielende 

vraatzucht grote restricties op moeten leggen.  

Rups: Vrijheid in de lucht vind ik maar niks, dan vertoef je in 

luchtkastelen. Laat mij maar vaste grond onder mijn voeten hebben. 
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Zekerheden opbouwen dat mijn buik gevuld kan blijven. Of de mensen 

het leuk vinden of niet dat ik alle bladeren van hun koolplantjes opeet 

deert mij niets. Ik leef voor mezelf, ikke ikke en laat de rest maar stikke. 

Ook jij kan van mij naar de pomp lopen, o sorry, jij kunt bijna niet lopen, 

nou vlieg dan maar weg waarheen je kunt, ik zal je nastaren. De mensen 

denken ook dat ze zo nodig moeten vliegen in de lucht, maar vallen af en 

toe wel naar beneden. Ik niet, ik klem mij goed vast aan alles waar ik loop 

en kruip. Vallen binnen mijn systeem is er niet bij. Ik parasiteer op alles 

waar ik ga of sta en laat de natuur mij maar dienen. Ze moesten jouw 

strafmaatregelen opleggen voor de vele eitjes die je legt, want daardoor 

ontstaan rupsenplagen. Wanneer er teveel rupsen komen krijg ik minder 

te vreten en bestaat de kans op uitsterving en uitroeiing.  

Vlinder:  Heb jij nu nog niet in de gaten dat je vernietigend bezig bent en 

dat je je eigen nest bevuilt. Jij poept grote hopen achter je uit en maakt er 

een grote rotzooi van. Ik niet, ik ben een heel ander wezen dan jij. Ik voel 

me dan ook evolutionair ver boven jou uitgegroeid. Ik kan dingen die jij 

niet kunt en nooit zult kunnen. Mijn kleuren zijn veel mooier dan die van 

jouw, mijn vleugels zijn mooi en symmetrisch gevormd. Moet je jouw 

huid en lichaam eens goed bekijken, wat een griezelig geval je bent. 

Kinderen schuwen je en lopen met een bocht om je heen. Mij niet, mij 

vindt iedereen mooi en vol bewondering word ik bekeken. Weet je wat 

ik aan een collega wesp van mij zal vragen? Ik zal vragen of hij jou eens 

een lesje gaat leren zodat je een toontje lager gaat zingen. Ik zal vragen 

of hij jou eens flink wil steken, wellicht dat je dan je dominerende ego-

streken zult afleren.  

Rups: Ach vlinder, laten wij toch ophouden elkaar te beschuldigen. Het 

is zoals de mensen zeggen dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. 

Jij bent immers door een wonderlijk en onbegrijpelijk proces van 

gedaantewisseling in de schepping uit mij voortgekomen.  Wanneer je 

mij zult laten steken door een wesp zullen er nooit meer vlinders zoals jij 

bent tevoorschijn komen uit de cocon waarin ik mij wikkel. Het 

metamorfoseproces dat ik onderga is alsdan verstoord zodat er alleen 

maar steekwespen tevoorschijn zullen komen. Jouw verzoek aan de wesp 
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zal het einde van jouw soort inhouden. Zo dwaas zal je toch niet 

handelen? Wij vormen toch een onlosmakelijke eenheid en met de natuur 

en mensenwereld een symbiose? Laten wij elkaar respecteren, een ieder 

in de staat waarin hij verkeert, en de gaven die wij ontvangen hebben 

ontplooien en elkaar op die wijze tot een zegen zijn. Dat zij zo.  

Vlinder: Ik wil je toch nog iets vertellen over wat de nieuwe generatie 

mensen gedaan hebben in Barneveld.  Ze hebben jouw en mij naar hun 

archief verzonden en in plaats daarvan als logo een moderne kippen-

pennenstreek genomen. Waar zou dat voor dienen?   

Rups: Hieruit blijkt zonneklaar dat er ander 

weer op komst is  De wind waait nu ook uit 

een andere hoek, dus pas op met jouw 

rondfladderen. Hou je schuil. Ik zie dat de zon 

zich reeds verschuilt, de warmte van het 

tolerante in deze landstreek is verdwenen en de 

stilte voor de storm kun je met je voelsprieten 

waarnemen. Donkere onweerswolken pakken 

zich samen als een verendek van een vogel. Je 

ziet en hoort het reeds bliksemen. De god Zeus 

lijkt zich op te winden over het vele illegale doen en laten der burgers in 

en rond de vallei.   

Vlinder: Ja, ik zie de bliksemstraal terug in het nieuwe logo van de 

gemeente Barneveld. Het logo lijkt ook wel op een heks die op een 

bezemsteel door de lucht vliegt. Angstwekkend voor ons en andere 

dieren. Wat zouden onze collega-dieren ervan denken? Moeten we ons 

massaal verstoppen of mobiliseren? 

Rups: Nee, ik heb het sterke vermoeden dat het komt vanwege het 

digitale tijdperk dat wij zijn ingegaan. Daarvoor heeft men in het 

kippendarp de kip tot symbool verkozen. De kip is daar vanaf oude tijden 

de economische haan die koning kraait. Alle kraaien en andere 

vogelsoorten moeten voor hem zwichten. Men moet met de tijd meegaan, 
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het consumptietijdperk en het communicatietijdperk, alles draait om geld 

en alles draait op elektra.  

Vlinder: Dat is toch heel erg kwetsbaar? Wanneer er één storing komt in 

het netwerk, of er een EMP-bom wordt gedropt ligt alles plat. Is het niet 

onze plicht dat wij alle slapende honden wakker gaan maken?  

Rups: Doe dat nu niet, want dan gaan alle kippen van stok en dreigt er 

chaos te ontstaan.  

Vlinder:  Zeg rupsje  ben jij soms jaloers op mij en zou jij ook wel vlinder 

willen zijn?   Zou jij wel willen vliegen net als ik en andere vogels? 

Rups: Nee, laat mij maar blijven wat ik ben, oud en vertrouwd, vaste 

bodem onder mijn pootjes. Lekker vreten en scheiten, waardoor ik zorg 

voor goede bemesting. Zo kom ik de dagen wel door, heerlijk op mijn 

gemakje, van het ene takje op het andere takje en af en toe een kakje. 

Jouw vrije vliegkunst eindigt volgens mij in anarchie. Gewis dat levert 

botsingen op van jewelste. Dat kan niet goed gaan. Acrobaten zoals jij 

komen soms lelijk ten val. En je loopt het risico dat je op de bon 

geslingerd wordt wanneer je langs een flitspaal suist of het rode stoplicht 

negeert. Laat mij maar op de grond veilig en gerust leven en werken 

zonder al die risico’s die aan het verkeer in het luchtruim verbonden zijn. 

Vlinder: Nu ja ik krijg af en toe weleens een print, maar de hoogte ervan 

valt wel mee vind ik vergeleken met de dwangsommen die jij 

gepresenteerd krijg vanwege je illegale bouwwerken. Mijn hoogste bon 

was 230,- euro voor het vliegen door rood, terwijl dat in wezen 

levensgevaarlijk is en voor een ander de dood kan betekenen.  

Rups: Je hebt gelijk. Ik kreeg 80.000,-- opgelegd voor het bouwen van 

mijn cocon zonder vergunning, dat is een woning die ik voor mijn oude 

dag maakte. Ik heb dat intuïtief gedaan en zonder alle vereiste 

vergunningen. Want nu ja, dat hoort nu eenmaal bij ons rupsenbestaan 

dat we zorgen voor een goede oude dag om uit te kunnen rusten en lekker 

te slapen op basis van mantelzorg zoals men dat noemt. Wij zijn 
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natuurlijke schepsels met ingeboren gaven die wij in alle vrijheid wensen 

te ontplooien, en dat doen we dan ook.  

Vlinder:  Dan loop je daarmee wel tegen de lamp. Want de mensen willen 

wel van rupsen vlinders maken, maar omgekeerd niet. Rupsen met hun 

bouwwerken zijn in hun ogen zeer schadelijk en eigengereid, vandaar de 

onevenredige veel hogere straffen. 

Rups: Ik heb het gevoel dat ik als rups gediscrimineerd word. Ik breng 

niemands leven in gevaar en jij wel. Door rood vliegen is 

levensgevaarlijk.   

 

 

Vlinder: Nee, jij brengt niet het leven van anderen in gevaar, maar jij 

brengt het systeem waarin de mensen tot nog toe vertoeven in gevaar. Jij 

mag je intuïtie niet volgen op eigen houtje. Jij mag je gaven niet 

ontwikkelen op je eigen wijze. Jij moet hun adviezen opvolgen en daar 
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flink voor betalen, zodat zij in leven kunnen blijven om zich te kunnen 

handhaven.  Er moeten nu eenmaal regels zijn, want overheden zijn zo 

angstig als een haas voor anarchie. Jouw drang naar vrijheid om maar te 

bouwen wat je zelf goeddunkt voor je oude dag kan door het statische 

systeem waarin jij leeft te midden van de kippen in het kippendarp niet 

worden gedoogd.  Jij mag voor jezelf niet zorgen, dat doet vadertje Drees. 

En als die zijn centjes op zijn dan moet je maar bij de kinderen om 

mantelzorg vragen. 

Rups: Je weet toch beste vlinder dat ik geen kinderen kan verwekken. Ik 

ben geheel en al op mezelf aangewezen. Ik moet oppassen dat de kippen 

mij niet opeten, dus ik maak me zo gauw mogelijk uit de voeten als ik de 

haan koning hoor kraaien. Ik ben afhankelijk van mijn innerlijke gevoel, 

want goede ogen om te zien heb ik niet. Ik bezit slechts zes kleine ocelli 

enkelvoudige oogjes.  

Rupsen hebben volgens Wikipedia 

vele verfijnde trucjes om uit handen 

van vijanden te blijven, en soms zijn 

ze tot last van de mens. Dat is waar. 

Wij hebben veel voedsel nodig 

omdat wij zeer snel groeien. Wij 

bezitten de snelst groeiende 

organismen uit het dierenrijk.  In 

minder dan 20 dagen maken wij onszelf wel 10.000 keer zwaarder. Wie 

doet ons dat na?  Mijn lijf bestaat uit 13 segmenten, en mensen beweren 

dat 13 een ongeluksgetal is. Maar ik ben zo geschapen, wat kan ik daaraan 

veranderen?  13 is nu juist mijn geluksgetal. 

Vlinder: Ja, jij bent wel een heel apart wezentje. Jij ademt niet eens door 

je mond, maar door buisjes (thracheeën) als netwerk in je lichaam. Toch 

heb je ondanks veel negatiefs ook positieve eigenschappen. Veel rupsen 

hebben immers spinklieren waarmee ze voordat ze zich verpoppen een 

cocon maken.   Ook kan een rups zich letterlijk aan een zijden draadje 

naar beneden laten zakken. Er zijn zelfs soorten die het spinsel in de wind 
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laten vieren en als het gewicht van het spinsel groot genoeg is laat de rups 

zich hieraan mee-zweven, net zoals sommige spinnen. Hierdoor kunnen 

ze zich snel en over grote afstanden verspreiden. Enkele soorten 

gebruiken het spinsel zelfs om slakken te vangen om ze op te eten. Veel 

vlinders, vooral nachtvlinders, spinnen een cocon, het bekendste 

voorbeeld is de zijderups, de larve van de zijdevlinder. De cocon wordt 

later voorzichtig weer afgewikkeld en van het spinsel wordt zijde 

gemaakt. 

Rups:  Dankjewel vlinder voor je lovende woorden, want ik zou aan al 

het negatieve wat men over mij denkt een minderwaardigheidscomplex 

overhouden. Zo zijn er dus toch ook nog goede dingen aan rupsen. Wat 

is de wereld toch mooi en wat zou het er minder fraai uit gaan zien als 

alle rupsen uitgestorven zouden zijn na vergiftiging door de mensen. Ik 

ben blij dat rondom ons rupsen niet alles kommer en kwel is. 

Vlinder:  Ja, ik vind dat ze jou de ruimte moeten geven. Wanneer ze jouw 

als soort omzeep helpen, doen ze niet alleen jou, maar ook mij geweld 

aan, want ik kom uit jou voort. En ze doen daarmee zichzelf geweld aan, 

want zonder rupsen en vlinders breken zij een schakel af in het grote 

ecosysteem waarvan hun gezondheid en welvaren afhankelijk is.  Daar 

wordt in het oude Barneveldse gemeentewapen op symbolische wijze op 

gewezen voor wie het zien wil.  

Rups: Ik denk dat de mensen in de valleistreek net zulke slechte ogen 

hebben gekregen als ik, want het oude Barneveldse wapen waarop wij 

afgebeeld zijn is nagenoeg uit zicht verdwenen.  Er zal een 

gedaantewisseling of vernieuwende wind moeten gaan waaien wil men 

er weer oog voor krijgen dat er in een symbiose en ecosysteem geen 

atropie (afname van cellen) mag plaatsvinden. Men kan geen enkele 

schakel erin missen. 

Vlinder: Er begint mij iets te dagen. Ik heb een plaats in het midden van 

Nederland ontdekt waar veel vlinderstruiken staan en waar het voor 

rupsen en vlinders heerlijk toeven is. Daar staan ook veel bijenkasten en 

zijn er ook veel andere dieren die men er liefkoost. Ze maken daar de 
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vlinders en vogels niet vleugellam, maar handelen er zo Natuur Getrouw 

mogelijk, ook al wordt dat niet door iedereen op prijs gesteld. 

Rups:  Zou jij mij de weg naar die plek willen wijzen, dan ga ik mijn 

uiterste best doen om daar te komen en er een kijkje nemen en de proef 

op de som stellen, zien of jij gelijk hebt.  

Vlinder:  Dan moet je maar eens kijken naar de veel bekeken televisie- 

uitzending van 19 maart 2016 van de Omroep Gelderland, waar Harm 

Edens in de “Gelderse Koppen” een bezoek brengt aan De Pentahof in 

Kootwijkerbroek.  Daar ben je op het juiste adres. Ze hebben daar 

heerlijke honing uit eigen imkerij “Wat is zoeter dan Honing?”. En 

bomen en planten in overvloed om je buik eraan dik te eten.  En voor je 

oude dag hoef je er niet bang te zijn dat er geen nageslacht is dat jou zal 

verzorgen. Zij hebben daar een zorg- en opvangcentrum voor mensen die 

geen kinderen hebben of kinderen hebben die hen niet willen verzorgen 

op hun oude dag. Dus wees niet bang voor het ouder worden wanneer er 

geen overheidszorg meer mogelijk is vanwege een tekort aan geld door 

een crisis. Er zijn altijd nog mensen die tegen de verdrukking in groeien 

in naastenliefde en zich daarbij heel gelukkig voelen.     

Rups:  Net toen ik dacht dat mijn leven voorbij was, werd ik ineens een 

vlinder en bekeek ik de wereld met geheel andere ogen. 

Vlinder: Zeg rups, heb jij op het erf 

waar zoveel bomen, struiken, planten 

en bloemen staan geen verbod 

ontvangen om van één boom niet te 

mogen eten? Van alle bomen, planten 

en struiken mag je vrij eten, behalve 

van één boom, heb ik begrepen, want 

indien je daarvan eet zul je 

onherroepelijk de dood sterven, dat wil zeggen geëxecuteerd worden. 

Rups: Jazeker, daar is mijn door de werkmieren op gewezen die in de 

Pentahof ook vrij veel aan het werk zijn. Ook de mollen die daar nog al 
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eens de boel in de tuin op z’n kop zetten hebben mij erop geattendeerd 

dat wij rupsen van die ene boom af moeten blijven. Zelf kunnen de blinde 

mollen niet lezen, maar zij wezen mij op de teksten die in Genesis 1-3 

geschreven staan. De aanvoerder van de werkmieren deed vanonder een 

stoeptegel in het pad zijn beklag en riep op tot anarchie tegen degene die 

dat verbod had ingesteld, aangezien die ene boom nu juist zo heerlijk 

eruit ziet om eraan te gaan knagen. De aanvoerder van de werkmieren 

vond dat werkmieren op de planeet aarde nooit echt soeverein en vrij 

konden worden zolang de aarde bevolkt blijft met een ras dat met harde 

hand, leugens en manipulatie haar macht in stand ziet te houden en ons 

verbiedt om van die ene boom te mogen 

eten.  Deze elite geeft ons geen 

millimeter ruimte om ons vrij te kunnen 

ontwikkelen zodat wij tot hoger 

bewustzijn zullen komen. Bij die ene 

boom die men ons verbiedt draait het  

immers om kennis, en kennis is macht, 

en macht kennen zij alleen zichzelf toe. 

Wij staan machte-loos, zo lijkt het.    

Vlinder: Ik zie het lot van de werkmieren erg somber in. In het proces 

van evolutie missen zij wat wij wél bezitten, nl de mogelijkheid om te 

transformeren. Wij komen als rups ter wereld, maar niet blijvend. Wij 

wisselen na ons rupsenbestaan van gedaante via een natuurlijk proces. 

Daardoor worden wij vanzelf vrije soevereine schepselen, vlinders. 

Rups: Toch is het leven van de werkmieren niet alleen kommer en kwel 

of uitzichtloos vanwege het feit dat zij niet kunnen transformeren. De 

werkmieren –en dat geldt ook voor de werkbijen- zullen hun status 

moeten erkennen en deze benutten. Ze zijn werkmieren en zullen dat 

altijd blijven. Echter, wat zij wel kunnen doen is ……. Hun machthebbers 

ontmaskeren, hun krachten bundelen en al hun pijlen richten op hun 

slavendrijvers. Er zijn al een aantal werkmieren die begrepen hebben dat 

zij op deze wijze van te ontmaskeren zich kunnen ontdoen van hun 

uitbuiters of parasieten.  Zij willen nu gezamenlijk dat de 

kindermisbruikers onder de machtselite worden opgepakt en berecht.  Zij 

 

Figuur 1 mierennest 
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willen openheid in de mysterieuze vliegtuigzaken van de laatste jaren, 

van de MH370 en vooral van de MH17. Deze werkmieren willen 

aantonen dat de huidige vorsten, met name het Nederlandse vorstenhuis, 

niets vandoen  hebben met de oorspronkelijke Oranjes. Zij zijn Duits en 

ons landje is een deelstaatje van Duitsland. Deze kleine groep 

werkmieren groeit met de dag. Zij zijn het meer dan zat dat de lucht boven 

ons elke dag wit en grijs ziet van de vliegtuigstrepen, de zogenaamde 

chemtrails, chemische sporen. Alle levende wezens op aarde worden 

door deze speciale sproeivliegtuigen vergiftigd. Wij worden niet alleen 

door het gif van Monsanto bedreigd, maar vooral door het barium-gif dat 

in deze chemtrails zit. Doe daarbij de fluor in drinkwater en tandpasta’s 

en de chemische medicijnen, en je hebt de vergiftiging van alle levende 

wezens op aarde compleet in beeld.  Dan kan een beetje straling er ook 

nog wel bij via GSM, Wifi en andere zend- en ontvangmasten. Vaccins 

en inentingen zitten eveneens vol met gif en ziekmakende stoffen. 

Vlinder: Ja rups, je hebt gelijk, ik vroeg mij ook al gedurig af waar al die 

brede strepen in de lucht vandaan komen. Dat wijst wel op een 

tegennatuurlijk gebruik, op een misdaad die men begaat tegen alle 

levende wezens, waarvan het ergste is dat wij er zo goed als niets tegen 

kunnen doen. Zou het soms een plan 

zijn om alle leven op aarde drastisch 

te verminderen?  In Amerika, in de 

staat Georgia is een soort monument 

geplaatst –dat heeft veel weg van de 

Arc de Triomf, ook wel  gelijkt het 

op het altaar van Baäl zoals in 

Palmyra staat- en op dat monument 

staat in 10 talen dat men van plan is 

om de mensheid van 7 miljard terug 

te brengen tot 500. Miljoen. De aarde zou volgens de elite die dit 

monument heeft laten plaatsen te dichtbevolkt zijn. 

Rups: Het lijkt erop dat de werkmieren zich al te druk maken over hun 

drijvers die zij van zich af willen schudden.  De werkmieren zijn harde 
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werkers. Zij willen zich niet laten 

misbruiken door de parasieten. Het betalen 

van bekeuringen en belastingen gaat hen dan 

ook steeds moeizamer af. Ze bestoken hun 

uitbuiters dan ook met allerlei 

bezwaarschriften en WOB-verzoeken. Het 

lijkt ons geraden dat wij als dieren, rupsen, 

vlinders, werkmieren, werkbijen, mollen, 

etc. eerst eens goed het gebod ontrafelen dat 

onze Schepper ons in de Hof van Eden gaf, 

nl om niet van de boom van kennis van goed 

en kwaad te mogen eten.  

Vlinder: Wanneer ik goed erover nadenk, denk ik dat de elite die achter 

dit gebod staat, niet wil dat wij goed wakker worden, want dan zou het 

met hun macht snel gedaan zijn. Zij willen door middel van het gebod 

voorkomen dat wij kennis van zaken verkrijgen en de werking van hun 

systeem gaan doorzien.  

Rups: Vlinder, jij hebt het over de elite. Wie zijn dat? Waar wonen zij en 

welke namen dragen zij? Waarom zouden zij ons verbieden van die ene 

boom van kennis van goed en kwaad te mogen snoepen?  

Vlinder: Die elite wordt wel genoemd “illuminati’,  mensen die verlicht 

zouden zijn. Zij vormen ongeveer 13 families waaronder regerende 

vorstenhuizen, presidenten en wereldleiders. Overwegend hebben zij een 

Khazaarse achtergrond. De vorsten of royals onder hen beweren dat zij 

door God zijn uitverkoren om over de mensen en dieren te mogen 

regeren,. Zij gebruiken daartoe de slogan: Bij de Gratie Gods.   Deze 

claim kunnen zij echter niet hard maken. Wel boezemen zij met deze 

slogan angst in bij de gewone man met de pet. Deze elite is ook weer 

afhankelijk van een klein groepje superieuren die ergens ondergronds 

leven. Een aantal van hen zit zelfs nog gevangen in de kubus van de 

Noordpool van de planeet Saturnus.  Lees ook eens de boeken van Robin 

de Ruiter, o.a. over de 13 satanische bloedlijnen.  
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Rups: Vormen die meesters van de elite een hechte eenheid?  

Vlinder: Nee, volgens de Bijbel en apocriefe boeken is het huis van deze 

satanisten verdeeld. Vandaar dat er zoveel oorlogen zijn, die worden 

aangestuurd door de meesters die ondergronds zitten. Zij bevechten 

elkaar op leven en dood, voornamelijk om de grondstoffen en de 

strategische plaatsen op aarde in bezit te hebben.  Kijk eens op YouTube  

bij Steve Quayle die over de Meesters en Aliens alles uit de doeken doet. 

Rups:  Ik zou je willen vragen beste vlinder, om je eitjes voortaan op een 

plaats te leggen waar deze meesters nog 

niet hun macht kunnen laten gelden. Wij 

rupsen, werkmieren en andere levende 

wezens willen zo spoedig mogelijk uit 

het systeem van deze elite stappen 

waarin onze ouders ons ter wereld 

brachten en waarin wij niet zelf de hand 

hadden.  

Figuur 2De aanvoerder van de werkmieren laat zich dragen 

Vlinder: Weet je rups, dan moet ik ergens naar een andere planeet gaan. 

Wanneer je helemaal soeverein en onafhankelijk wil zijn van het systeem 

dat men Babel noemt, dan kun je je ook uit laten schrijven. Je claimt dan 

gewoon je eigen naam, want de naam waarmee je ingeschreven bent is 

niet jouw eigen naam. Wees echter op je hoede aangezien de 

ondergrondse meesters je graag onder hun macht houden. Je mag van hen 

best een beetje hardop praten over die strepen in de lucht, over het gif van 

Monsanto en Bayer, over de machtsstructuren van de elite, over het 

bedrog van de medicijnenmaffia, over het falen van de demonencratie, 

over de valse-vlag operaties zoals 9/11, over de hoge heren dat ze van de 

kindertjes van de werkmieren met hun jatten af moeten blijven, over de 

nep-Oranjes en het feit dat Wilhelmina Nederland verliet in oorlogstijd, 

over dat wij eigenlijk kleine Duitsertjes zijn en door Duitse families 

worden geregeerd met een Argentijnse koningin, en dat onze de 

legeraanvoerders Duitse namen hebben als Dick Berlin en Peter Uhm. Ja 

 



Samenspraak tussen de rups en vlinder B’veldse wapen       No.956 

 

15 

 

hoor, een beestje tam-tam mogen wij wel maken, maar het mag geen 

orkest worden, geen georganiseerd verzet, want daar stuurt men het 

Bevoegd Gezag op af die de ME met waterkanonnen er tegen zal inzetten. 

Rups: Wij zijn nog wel bevoorrecht boven de werkmieren. Wij mogen 

ons nog behoorlijk vrij in de natuur uitleven. De werkmieren niet, die 

mogen voornamelijk onder stoeptegels en straatstenen hun kastelen 

bouwen en voedselvoorraden opslaan. Zij zouden moeten willen weten 

wie de handlangers zijn van de ondergrondse meesters. Ze gaan volgens 

mij veel te veel in hun werk op. Hun magen rammelen en daar letten ze 

teveel op. De elite geeft hen brood en spelen, en verder worden ze dom 

gehouden. Ze bekommeren zich dan ook nagenoeg niet over de werkdruk 

en torenhoge belastingen. De meeste werkmieren leven dan ook in een 

roes. Het is slapen, opstaan, in de file staan, werken onder kunstlicht, eten 

en drinken en op tijd naar bed. Het zit er dan ook nog niet in dat zij zich 

laten mobiliseren en organiseren om een wereldwijde revolutie op gang 

te brengen tegen hun exploitanten. Slechts een klein aantal van deze 

werkmieren is wakker geworden door veel op internet te surfen en 

ruggenspraak te houden met andere soortgenoten. Zij zouden in staat zijn 

om strategische zetten te bedenken. Wanneer echter hun achterban niet 

tot actie is aan te porren gaat het feest gewoon niet door.  

 

                       

 

Samenspraak tussen de rups en vlinder B’veldse wapen       No.956 

 

16 

 

 

Vlinder:  Zeg rups, wat denk jij overigens van de mens die niet de boom 

der kennis van goed en kwaad mag aanraken, noch ook daarvan eten?  

Dat is nog al simpel, daar de mens niet gelijk mag worden aan zijn 

meesters. De mens zou dus gelijk kunnen worden aan zijn meesters en is 

dat ook gedeeltelijk reeds geworden, door gebruik te maken van 

natuurlijke stoffen. De meesters zeiden immers: Zie de mens is geworden 

als één van ons:  Genesis 3:22 Toen zeide JHWH God: Ziet, de mens is 

geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! 

Rups: Het was niet de bedoeling dat de mens gelijk zou worden aan zijn 

meesters door gebruik te maken van natuurlijke (hallucinerende) stoffen. 

Deze geestverruimende stoffen doen de mens enerzijds beseffen dat hij 

in slaap is gewiegd, waardoor hij zijn ware afkomst niet meer kent. De 

mens is in de onstoffelijke werelden een sterrenkind, die te zijner tijd 

terug zal keren tot de sterren. Daar wijst ons woordje ‘sterven’ op, nl ster 

– ven, dat is: vertrekken naar de sterren. De meesters zijn van de rechte 

weg afgedwaald en kunnen niet meer terug naar hun vorige standplaats. 

Zij hebben de mens nodig om zich te kunnen veredelen. De mens moet 

goud voor hen delven, wat zij nodig hebben om witgoudpoeder van de 

maken, het zogenaamde manna of ormuz waardoor hun bloed op peil 

wordt gehouden. De hoofdgroep van de meesters wil niet alle mensen die 

reeds met degeneratie beladen zijn gebruiken. Nee, slechts een aantal 

zogenaamde uitverkorenen worden door hen gebruikt om hun 

levensenergie af te tappen waar mogelijk. De mens bezit de mogelijkheid 

om zijn meesters te ontgroeien, hetwelk de meesters willen tegengaan. 

De meesters stellen dan ook alles in het werk om de mens anti-

groeimiddelen toe te dienen, o.a. via vaccins, chemtrails, chemische 

medicijnen, etc  De meesters en hun vazallen staan wel erg zwak, maar 

niet geschoten is altijd mis geschoten.  

Vlinder:  Er vallen voor mij heel wat puzzelstukjes op z’n plaats.. Nu 

begrijp ik waarom dat Maleisische vliegtuig –de MH17-  deel is van een 

mysterieuze schijnvertoning die men ons voor ogen houdt. Het leven is 
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één grote illusie, en de elite gebruikt deze illusie om er een 

theatervoorstelling van te maken waarmee ze ons om de tuin leiden.  

Rups: Ja vlinder, laten wij er geen ruzie over maken wie van ons er het 

eerst op aarde was, jij of ik, het ei 

of de kip. Ik ga ervan uit dat ik een 

tikkeltje ouder ben dan jij. Ik was 

er immers getuige van toen ik 

bladeren van de planten aan het 

verorberen was, ten tijde dat Eva 

en later Adam van de verboden 

boom met haar vruchten had 

gegeten. Sommigen menen dat 

het appels waren, maar dat is niet 

zeker. Ikzelf kon niet van deze 

boom en vruchten eten doordat ik geen reproductieve organen bezit. Ik 

was echter wel de stille getuige van het seksuele experiment  van een 

zekere rechtopstaand wezen dat Nachash heette, die Eva in het mysterie 

van de voortplanting inwijdde.  

 Vlinder:  Dat is het nu juist, beste rups. Ik deed voor het eerst in deze 

wereld mijn ogen open en zag terstond dat het kwaad reeds was geschied. 

Ik heb de voortteling of procreatie van kinds af aan gevolgd. Ik heb Kain 

en Abel zien opgroeien. Ik heb gezien hoe Adam en Eva uit de Hof van 

Eden werden verdreven, hoe zij zich voor hun geslachtsdelen, waarmee 

zij overtreden hadden, zich schaamden en deze met vijgenbladeren 

bedekten.  Hun Schepper nam geen genoegen met hun bedekking en 

kleedde hen met rokken van vellen. Dat was voor hen tevens een 

eerstgeboorte-certificaat van echtheid, wat de naam droeg van Aegis. De 

rokken wezen er niet op dat God een dier had geslacht, want je kunt 

bijvoorbeeld van vlas ook rokken maken. Het bleek al gauw dat Kain niet 

de echte eerstgeboorte zou ontvangen en ergenaam van de Aegis zou 

worden. Kain sloeg immers zijn broer Abel dood doordat zijn offer 

afgewezen werd.  
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Rups: Beste vlinder, de mensen zijn in veel opzichten gelijk aan de 

werkmieren en zo blind als de mollen. Grote groepen mensen zijn 

bijziend en bij-gelovig, erg religieus en denken dat de Godheid op 

bloedige offers zit te wachten. Men wil Hem gunstig stemmen, want Hij 

zou boos zijn vanwege hun zonden. De goden zouden bloed voor bloed 

als losprijs eisen waarin de ziel of levensenergie aanwezig is, waardoor 

hun bosheid tot bedaring zou komen. De hoofdgod zou zelf het voorbeeld 

hebben gegeven aan Adam en Eva, door een dier te slachten en van het 

vel van het dieren rokken te maken en die hen aan te trekken. Zo ver ik 

heb kunnen lezen in Genesis 3  blijkt niet dat er dieren geslacht zijn en 

dat van hun huiden rokken zijn gemaakt. De goden kunnen wellicht van 

de zijderupsen zijde hebben genomen om er rokken van temaken, of van 

papyrus of vlas zoals je zei. En God zeide: Ziet de mens is geworden als 

één van ons, kennende (keurende) goed en kwaad. 

Vlinder:  Laten wij eens kijken wat voor weg Kain is ingeslagen en wat 

voor wereld en systemen hij heeft opgebouwd.  Kain leeft zelf in een 

corrupte waanwereld en laat de hele mensheid daarin delen, in een wereld 

met systemen die berusten op illusies, op 

lucht kastelen, fata morgana’s. Dat de 

werkmieren en werkbijen van de vroege 

morgen tot late avond druk bezig zijn met 

het verzamelen van inkomsten waarmee 

zij denken te kunnen overleven, is door 

Kain en zijn nageslacht met behulp van 

Nefilim tot een systeem gemaakt dat de 

naam Babel draagt. Het is een 

handelssysteem met betalingsmiddelen, 

aangezien niets gratis is. De zon gaat wel 

voor niets op, maar alle diensten van 

mensen en dieren moeten beloont 

worden. Daartoe heeft Kain de 

geldschepping bedacht, geld op basis van 

gouddekking, waar men later weer vanaf is gestapt, zodat geld uit niets 
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wordt geschapen. Daartoe kent men het alleenrecht zichzelf toe en niet 

aan de werkmieren en werkbijen.  Dat is een complete illusionaire wereld 

van bedrog die zij hebben opgezet, en de werkmieren en werkbijen 

denken dat die illusie-wereld écht is. De meeste van hen hebben het 

bedrog niet in de gaten, zijn zich er niet van bewust dat ze bedrogen 

worden.   

Rups: Ja vlinder, ik laat af en toe andere collega dieren die wel goede 

ogen hebben en op het Internet zijn aangesloten voor mij kijken wat er 

zo al met de mensen en hun geldschepping aan de hand is. Het volgende 

werd mij door de slimme vos meegedeeld over een boek dat de volgende  

titel draagt:  “Hanneke de Vries leent geld bij de bank”. Dat boek is ook 

door de econoom Ad Broere geschreven. Het volgende werd erbij 

vermeld: 

Liefde, bewustzijn, schuld en GELD! - Ad Broere 

De twee lezingenseries die Martijn van Staveren en Ad Broere 

in 2015 hebben gegeven, vormen een grote bekrachtiging van 

de bewustwording rond het thema geld, banken en economie 
en het thema buitenaardse bemoeiing met de mensheid. De 
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twee thema's hebben veel raakvlakken. Door buitenaards 

ingrijpen in het bewustzijnsontwikkelingsproces van de mens 

werden angst voor tekorten, hebzucht en de drang naar materieel 

bezit als een gif in het menselijke bewustzijn geïnjecteerd. Het 

gevolg hiervan is, dat geld overal in de wereld een dominante 

positie is gaan innemen.  

 

Uit het meest recente World Wealth Report kwam naar voren dat 

het bezit van de allerrijkste 0,1% van de wereldbevolking enorm 

is toegenomen en dat diezelfde 0,1% daardoor grote macht over 

en invloed in de wereldeconomie en politiek heeft. Het overgrote 

deel van de mensheid kampt met materiële zorgen,die het gevolg 

zijn van een gebrek aan geld en een zeer klein deel heeft zoveel 

bezit dat de armoede in een klap uit de wereld zou zijn als zij hun 

bezit zouden verdelen. Dat doen verreweg de meesten niet omdat 

ze gegrepen zijn door een ziekelijke hebzucht, bezitsdrang en 

behoefte aan macht.  

 

Het geldsysteem met zijn banken, beurzen en belastingen, is erop 

ingericht om de belangen van de hele kleine groep rijken te 

dienen. Banken zijn er daarom ook niet voor het belang van de 

samenleving, maar voor dat van de directies en aandeelhouders.  

 

Boekje en recensie: 
Afbeeldingsresultaat voor ‘Hanneke de Vries leent geld’, door Ad 

Broere. Om degenen die nog weinig gelezen of gehoord hebben 

over deze onderwerpen heeft Ad Broere een boekje geschreven. 

In 'Hanneke de Vries leent geld bij de bank' laat Ad de lezer 

achter de schermen bij de banken kijken. In een recensie van de 

bibliothekenservicedienst NBD Biblion wordt het verhaal 

'boeiend, deskundig geschreven en prikkelend' genoemd. Het is 

echter vooral bedoeld om bewustzijn te krijgen over geld, 

misschien wel het grootste onderdrukkingsmechanisme dat door 

de Annunaki tegen de mensheid wordt gebruikt. Door inzicht 



Samenspraak tussen de rups en vlinder B’veldse wapen       No.956 

 

21 

 

hierin te krijgen, worden we bekrachtigd om ons los te maken van 

geld en de achter het geld drijvende machten.  

Het boekje kan worden besteld via de (online) boekhandel en via 

Wanttoknow. 

 

Door het lezen van dit boekje wordt in andere lagen van ons 

bewustzijn extra beweging gebracht in de energetische lagen van 

onze gezamenlijke collectieve velden. Draag jij het mede, met als 

uitgangspunt beweging te brengen in de wereldwijde ontkenning 

dat geld een poging is om de Menselijke vrijheid te blokkeren en 

limiteren? Je kunt dit boekje bestellen door op het onderstaande 

plaatje te klikken. - See more at: 

http://www.buitenaardscontact.nl/nieuws/liefde-bewustzijn-

schuld-en-geld-ad-broere#sthash.OVPZkJ5Q.dpuf 

 
Vlinder:  Ja Rups, nu heb ik je de weg van Kain laten zien, maar zal ik je 

nu ook eens de weg van Abel, en later de weg van zijn broer Seth laten 

zien?   Als voorbeeld geef ik je dan ook 

een boekje en video op om te bezien, 

eveneens van een zekere Hanneke, 

namelijk Hanneke van Dam. Wanneer je 

de indruklwekkende video over haar: 

“Journey into the unknown” bekijkt, zie 

je wat de kracht en liefde van God in een 

mensenhart en mensenleven kan doen. 

Dan kan een mens álles achter zich laten 

en de stam van God volgen. Dan kan een 

mens belangeloos anderen helpen, nu ja 

niet geheel belangeloos, maar 

belangeloos ten opzichte van geld en 

goed, met één belang dat is: de mensen 

die bijvorbeeld ontspoord en verslaafd zijn weer op de rit brengen.  

Beslist moet je deze video eens bekijken en eventueel haar boeken lezen.  

Dat soort mensen zijn er niet veel, en deze mensen trekken mij als vlinder 
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heel erg aan, vrij en blij, onafhankelijk van menselijke systeem, 

vertrouwend op de Hogere Leiding van onze Schepper.  

Rups: Nou nee hoor, laat mij toch maar ronddolen in het Kainsysteem, 

lekker eten en drinken, want morgen sterf ik en dan is het afgelopen met 

de pret. Carpe Diem, ik pluk de dag en ben vrolijk met een volle maag en 

dikke buidel. Zeg vlinder, wordt toch wakker, het zonnetje zoals dat in 

het Barneveldse wapenschild te zien is, is al lang op, en de bloemenkens 

kijken uit hun knop, de vlugge leeuwerik zingt al lang, de zwaluw sjilpt 

haar mogenzang, wodrt wakker, wordt wakker, wordt wakker !  

 Vlinder:  Het volgende  Bijbelwoord is terecht op z’n plaats uit het boek 

Spreuken 16:25 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste 

van dien zijn wegen des doods.  Jij denkt dat het huidige leven op aarde 

de enige werkelijkheid is die bestaat. Helaas, jij leeft in een droomstaat, 

een waanwereld waarin alles echt lijkt te zijn maar dat niet is. Er bestaat 

een totaal ándere wereld, namelijk de wereld waarin ik leef als vlinder. 

Jij hebt daar met je aardse 5 zintuigen geen flauw idee van.  Het zal voor 

jouw en voor veel hardwerkende mensen een enorme schok zijn om 

erachter te komen dat álles hier op aarde niet de enige werkelijkheid is 

die bestaat. Mensen bouwen grote bedrijven op, doen wereldwijd zaken, 

bouwen aan een gouden toekomst, doen aan allerlei sporten, kopen alles 

wat hun hartje begeert en vergeten dat hun leven voorbijgaand is gelijk 

een schaduw, een droomstaat.  Er is veel en veel meer, een hogere natuur, 

wat wij zullen zien als ons derde oog geopend is. Er is een benedenwereld 

én een bovenwereld. Beide werelden beinvloeden elkaar, en hetmaakt het 

verschil hoe wij ons ervoor openstellen. De benedenwereld is de fysieke 

wereld, jouw rupsenbestaan. De bovenwereld is de spirituele wereld, 

mijn vlinderbestaan. Vanuit de benedenwereld is er een 

gedaantewisseling noodzakelijk om in de bovenwereld te kunnen komen. 

In wezen zijn wij één en toch twee verschillende dieren die in twee zeer 

verschillende werelden leven en ons daarin ontplooien. Die 

gedaantewisseling verloopt via een afsterven, ontkiemen en opwassen, 

om van een veelvraat zoals jij bent, te geraken tot een vrij vliegend 

wezentje zoals ik ben. Jij dient als rups afscheid te nemen van  je oude 
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leven en leefwijze, want je leven zit erop voor je het weet. Wanneer jij 

emoties zou hebben, zou je wellicht met weemoed op je oude leven 

terugzien wanneer je voelt dat je einde nadert.  Jij bouwt dan je eigen 

doodskist, een cocon om daar je doodsslaap te gaan doen. Jij neemt 

voorgoed afscheid van je rupsenbestaan en doet een stap in het 

ongewisse. Een terugkeer naar je oude bestaan is er niet bij, onmogelijk.  

Het wordt slapen, om tóch eens weer te ontwaken, te ontwaken als een 

totaal ander wezentje in een totaal andere werkelijkheid. Jouw zintuigen 

reiken niet verder  dan je neus lang is. Je kunt nog niets van die nieuwe 

gedaante gewaarworden. Het is afwachten in vertrouwen dat je in veilige 

handen bent van de Schepper, zelfs door de doodsslaap heen.  

 

Gedicht ter afsluiting: 

Voorbijgaand is het leven 

dat ons door de Schepper is gegeven. 

Voorbijgaand is de dag 

die u en ik nu leven mag. 

Voorbijgaand is de tijd 

dat is de hardewerkelijkheid                     

Voorbij gaan de wolkenvelden 

Zij willen ons het volgende melden: 

 

Blijvend zijn onze werken en daden 

boze zaken zullen ons schaden 

Blijvend is de nieuwe tijd 
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waarvoor wij nu worden opgeleid 

Blijven is de liefde Gods 

dat staat zo vast als een rots 

Blijvend is Gods trouw                             

waaraan ik mij geheel en al toebetrouw 

06-07-2016 PF vd Meer sr          

 

Ziet, Ik maak alle dingen nieuw ! 

 

 

 

 

 

 


