
Het einde van Nederland (I): De verschrikkelijke vijand

Door Jim Beame op 05-01-2012
Originele artikel

'De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid... het is de illusie van kennis.'i
 &ndash; Stephen Hawking, Britse natuurkundige en kosmoloog

In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de
grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te
onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm: 

    Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
    Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
    Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
    Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
    Intimideer burgergroeperingen
    Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
    Val belangrijke personen aan
    Controleer de pers
    Behandel politieke dissidenten als verraders
    Schort de werking van de rechtsstaat op
 

Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld. Deze serie toont de ontwikkeling
van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine, constitutionele monarchie met relatieve
vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te
nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit deel: de kunstmatige optuiging van een
verschrikkelijke vijand.  

Het oproepen van een gemeenschappelijke externe of interne bedreiging
 Berlijn, roaring twenties, begin dertiger jaren. De meest vooruitstrevende, luxe en mondaine stad ter wereld. Er heerst
een sfeer van joie de vivre, leven en laten leven. Geëmancipeerde dames in kostuum of Charleston tenue en gekapt 'à
la garçonne', lurken aan sigarettenpijpjes tijdens een travestietencabaret in de schilderijen van Christian Schad en de
films van Leni Riefenstahl. Arbeiders, vrouwen, homoseksuelen, gekleurde mensen en andere minderheidsgroepen
hebben verregaande rechten. Allerlei kranten bieden verschillende standpunten een podium. Vergeleken met de
moderne tijd zoals wij die kenden, is er nauwelijks verschil. Berlijn was het liberale Amsterdam van nu. Maar dan treedt
met Christopher Isherwoods Mr. Norris Changes Trains (1935) het gevoel van beklemming op de voorgrond dat zo
tekenend is voor de rest van het interbellum...  

De 2/27 Reichstagbrand: Op 27 februari 1933 laat Hitler de historische Reichstag te Berlijn in brand steken.ii Het volk is
ontzet. Er is sprake van een zeer ernstige terroristische dreiging, zo luidt de propaganda. De communisten zijn
verantwoordelijk, schrijven de media. De aanhangers van het Joodse geloof krijgen de schuld van de economische
malaise. Om de 'ernstige bedreiging' het hoofd te bieden, begint Hitler zijn Krieg gegen den Terror: met zijn 'Verordnung
des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat.'iii Als eerste voert hij een volmachtenwet
(Ermächtigungsgesetz) in die hem verregaande bevoegdheden geeft ten koste van burgervrijheid. De Nederlandse
overheid collaboreert al sinds de vroege dertiger jaren met het Imperialistische Dritte Reich om 'marxistische en joodse
elementen aan te houden' en richt voor hun gevangenneming reeds in 1935 concentratiekamp Fort Honswijk op.iv  
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De 9/11 Reichstagbrand: Op 11 september 2001 laten elementen binnen de Amerikaanse regering het World Trade
Center imploderen met thermiet.v Drieduizend levens beëindigt de overheid daarmee abrupt. De televisie zendt
maandenlang beelden uit van ontredderd kantoorpersoneel dat vallend langs het gebouw een afgrijselijke dood
tegemoet springt. Het volk is ontzet. Er is sprake van een zeer ernstige terroristische dreiging, zo luidt de propaganda.
Extreme moslims zijn verantwoordelijk, schrijven de media. Wereldwijd krijgen de aanhangers van het Islamitische
geloof, veelal Semieten,* de schuld van de terreurdreiging. Om de 'ernstige bedreiging' het hoofd te bieden, begint Bush
zijn 'War on Terror'. Als eerste voert hij zijn volmachtenwet (Patriot Act) uit die hem verregaande bevoegdheden geeft
ten koste van burgervrijheid. De Nederlandse overheid collaboreert al sinds 11 september 2001 met het imperialistische
American Empire om 'terroristische moslimelementen' aan te houden.  

Satellietstaten van het Empire, waaronder Nederland, volgen in alle opzichten. Amerikagetrouwe overheden en geheime
diensten ensceneren terreurdreiging en aanslagen, zoals de 'false flag' aanslag in het centraal station van Madrid in
2004, waarbij 191 burgers worden geslachtofferd en 1.800 verwond en de 'false flag' bomaanslag op de Londense
metro met 4 doden en 700 gewonden als resultaat. 'Extremistische aanhangers' van de islam krijgen de schuld. De
werkelijke daders zijn de met het Empire samenwerkende geheime diensten en overheden. De gerespecteerde
oud-president Francesco Cossiga van Italië zegt daarover: 'Alle democratische kringen van Amerika en Europa... weten
inmiddels dat de rampzalige aanval is beraamd en gerealiseerd door de Amerikaanse CIA en Mossad, met hulp van de
Zionistische wereld om de Arabische landen te kunnen beschuldigen en om Westerse landen te verleiden tot deelname
&hellip; in Irak [en] Afghanistan.'vi De Russische Pravda (De Waarheid) verwoordt het zo:  

'De meeste 'terroristische' bomaanslagen van de laatste zestig jaar waren 'false flag' aanvallen die in werkelijkheid zijn
gepleegd door de Israëlische Mossad, de CIA en de Britse geheime dienst. Al zes decennia hebben de geallieerde
Westerse geheime diensten een voortdurende campagne gevoerd om Moslims bomaanslagen in de schoenen te
schuiven die feitelijk door de Westerse geheime diensten zelf zijn uitgevoerd. De aanvallen op het World Trade Center
en het Pentagon op 11 september 2001, waren een gezamenlijke CIA/Pentagon/Mossad operatie onder valse vlag, die
bedoeld was als excuus voor de daaropvolgende invasies en bezetting van Afghanistan en Irak, door de coalitie geleid
door de Verenigde Staten.'vii  

Stelselmatige demonisering van Semitische landgenoten door de overheid 
In Nederland simuleert de overheid nu al meer dan een decennium de terroristische dreiging. Stelselmatig schildert zij
de moslims als boosdoeners af. Op 10 november 2004 voert de AIVD haar tot dusver belangrijkste toneelstuk op:
journaalbeelden tonen ons James Bond-scenes met tot op de tanden bewapende leden van het arrestatieteam, die
vanaf de straten en daken veertien uren lang een miezerig rijtjeswoninkje belegeren in de Haagse Antheunisstraat,
waarbij een deel van het slaperige Laakkwartier is afgezet. Jason Walters, zou daar met zijn 'Hofstadgroep' &ndash;
een fantasienaam door de AIVD gegeven aan een fantasieterreurgroep  &ndash; de meest bloederige aanslagen
beramen tegen het argeloze Nederlandse volk. De AIVD, altijd behulpzaam, leverde zelf de handgranaat waarmee de
belaagde Jason vervolgens een politieagent verwondt.viii Advocaat Jan Vlug verklaart in de documentaire Prettig
weekend, ondanks alles, dat nagenoeg alle leden van de groep gevraagd zijn om medewerker te worden van de
Binnenlandse Veiligheids Dienst en dat Mohammed B. AIVD-informant is.ix Deze moordenaar van Theo van Gogh is,
volgens KRO's Reporter van 8 juni 2008, geen moslimterrorist maar een extremistische eenling. Op 23 januari 2008
concludeert het Haagse gerechtshof dat het groepje opgeschoten jongeren geen terroristische organisatie vormt. Alle
verdachten worden van terrorisme vrijgesproken.x De 'Hofstadgroep' heeft nooit bestaan.  

Het doel is echter bereikt: Goede-Tijden-Slechte-Tijden kijkend Nederland is verlamd van angst. Tjibbe Joustra, de
gewezen UWV-directeur die van uw verzekeringspremies onder meer 24 karaat vergulde wc-potten en marmeren
bekleding van de directieruimten realiseerde, ontvangt een promotie tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
Met zijn corrupte inborst voert hij zijn beroemde 'nationaal terreuralarm' in om uw zorgvuldig gecultiveerde angst op peil
te houden, waarbij u simpel dient te vertrouwen dat er dit keer daadwerkelijk een concrete aanleiding aan ten grondslag
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ligt.xi De AIVD doet daarbij graag een duit in het zakje. In haar jaarverslag van 2004  waarschuwt de AIVD dat 'ervaren
en getrainde jihadisten binnen nu en een paar jaar toeslaan' in Nederland.xii Inmiddels is het 2012. 

De niet-aflatende stroom van valse verdachtmakingen door de overheid
Na het acteerdebuut van de AIVD volgen nog vele soortgelijke 'verijdelingen van terreuraanslagen door extremistische
moslims.' Bijna altijd stelt justitie de moslimverdachten op vrije voeten. Steeds kondigen de mainstream media de
arrestaties met veel bombarie aan. Dat justitie de verdachten in 98% van de gevallen al na enkele dagen vrijlaat, vinden
we terug in de kleine achterafberichtjes. Maar het kwaad is inmiddels geschied: het stelselmatig gedesinformeerde
journaalpubliek ziet moslims als directe bedreiging. Enkele voorbeelden:  

In september 2004 arresteert de mobiele eenheid met veel opzichtig vertoon, manschappen, honden en materieel voor
het onklaar maken van bommen, een moslimgezin uit hun Utrechtse woning. Het gezin blijkt volstrekt onschuldig.xiii Op
31 december 2007 pakt de Dienst Speciale Interventies drie van terreur verdachte moslims op. Op 17 januari 2008
komen ze vrij bij gebrek aan bewijs.xiv Op 14 maart 2008 arresteert de Nationale Recherche een Pakistaanse
moslim-terreurverdachte die een aanslag in West-Europa zou beramen. Bij gebrek aan bewijs laat justitie hem op 1 april
dat jaar weer gaan.xv Op 16 mei 2008 rekent een arrestatieteam een Turkse moslim in die het terrorisme zou
medefinancieren. Hoewel het een zaak van internationaal belang is en Frankrijk om uitlevering verzoekt, is er sindsdien
in Nederland nooit meer iets over deze  zaak vernomen.xvi Op 23 oktober 2008 arresteert de Engelse politie een
Nederlandse moslimvrouw wegens verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Haar Haagse woning
wordt doorzocht. Op 2 november 2009 laat de Britse justitie haar vrij.xvii Op donderdag 12 maart 2009 is Nederland in
rep en roer. Volgens de 'kwaliteitsmedia' zou er sprake zijn van een acute terreurdreiging te Amsterdam, in omvang
vergelijkbaar met de Madrileense treinaanslagen, weet CNN te melden. De zeven 'betrokken', van terreur verdachte
moslims blijken onschuldige doorsnee burgers.xviii Op 30 augustus 2010 houdt justitie twee Jemenitische moslims aan
die zij verdenkt van voorbereiding van terreur. Er zouden zich verdachte objecten in hun bagage bevinden. Niets wordt
gevonden.xix Op 19 september 2010 arresteert de Koninklijke Marechaussee op Schiphol een Somalische moslim op
verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De Nationale Recherche kan echter geen belastend materiaal vinden.xx
Op 25 december 2010 pakt de Nationale Recherche twaalf onschuldige Somalische moslims op wegens
terrorismedreiging. Op 30 december 2010 komt de laatste Somaliër vrij. Van terrorisme is geen enkele sprake.xxi
Ondanks al deze valse ophef, verdedigt Tjibbes opvolger, Erik Akerboom de angstzaaicampagne door tegen beter
weten in te stellen: 'Er was sprake van heel concrete en acute dreiging. Dan kun je niet anders dan ingrijpen.'xxii Op 29
juli 2011 houdt de Nationale Recherche te Almere een Irakeese moslim aan op verdenking van betrokkenheid bij
terrorisme, die het Openbaar Ministerie een maand later  'wegens gebrek aan bewijs' weer vrijlaat.'xxiii   

De bekendste 'terroristen' als Mohammed B. en de vijftien 'aanslagplegers' op het WTC, zijn al ver voor hun actie
bekend bij geheime diensten, die hen geen strobreed in de weg leggen en dikwijls zelfs faciliteren, omdat zij met hun
acties de globalistische zucht tot wereldcontrole van hun opdrachtgevers in de kaart spelen. Het resultaat is steevast:
meer vrijheidsbeperkende maatregelen voor 'uw veiligheid'. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de extremistische
moslim Umar Farouk Abdulmutallab, zoon van de machtigste bankier te Nigeria, die in 2009 als pion wordt gebruikt en 
gefinancierd in een geënsceneerde terreuraanslag tijdens vlucht 253 van  Northwest Airlines van Amsterdam naar
Detroit. De geheime diensten hebben hem, na een waarschuwing van zijn vader, al jaren in het vizier. Umar staat
desondanks niet op de lijst van verdachte passagiers en verkrijgt moeiteloos een visum en toegang tot het vliegtuig, van
het Israëlische beveiligingsbedrijf te Schiphol.xxiv Dit bewuste verzuim van het beveiligingsbedrijf stellen de autoriteiten
voor als onvoorzien 'mankement' en prompt stellen luchthavens overal ter wereld de bodyscanner verplicht.xxv  

Verdachtmaking van critici en polarisatie
Behalve de media zijn het met name de politici die de valse terreurdreiging uitdragen. Na afloop van hun collaboratie
wacht hen veelal een riante beloning door hun broodheren. Politici als Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali, inmiddels aan
haar glansrijke vervolgcarrière begonnen aangeboden door het neo-conservatieve American Enterprise Institute for
Public Policy Research, hebben hun uiterste best gedaan om het Nederlandse volk op te zetten tegen de moslim
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minderheid. Wilders etaleert de Quran in zijn videoclip Fitna als een barbaars boek maar vergeet daarbij te vermelden
dat de Bijbel en Thora dezelfde wortel hebben en in barbaarsheid bepaald niet voor de islamitische variant van het
Ibrahimische geloof onderdoen. Op 13 juni 2008 verkondigt Wilders op de Deense staatstelevisie dat de deportatie van
'tientallen miljoenen', voornamelijk Semitische moslim-immigranten zijns inziens noodzakelijk is. Hoewel Wilders niet
precies zegt hoe hij dit wil vormgeven, herinnert dit idee aan het 'Guyana-Plan' uit 1938 van NSB-oprichter Anton
Mussert, waarin Mussert de Joodse immigranten wilde deporteren naar Suriname, Frans- en Brits Guyana.   

De grootste promotor van de terreurgedachte is echter niet Wilders' Partij voor de Vrijheid, maar de middenpartij, ook
wel bekend als de PvdA-CDA-VVD. Deze partij met drie verschillende gezichten, vertegenwoordigt de corporaties en de
banken, waarvan de globalistische eigenaars hun stem laten gelden door politici hun wil op te leggen in de
achterkamertjes van de politiek; 'De werkelijke macht ligt in handen van de paar mensen die op de vergaderingen van
de grote partijen verschijnen', schrijft hoogleraar prof. J.W. Oerlemans in zijn onthutsende artikel over de oligarchische
elite; 'Eén-partijstaat Nederland.'xxvi Niet in eerste instantie Wilders maar de middenpartij van onze één-partijstaat heeft
sinds 9/11 de officiële versie van de terreuraanslagen, met de moslims als terroristen, voortdurend als onaantastbare
waarheid uitgedragen. Om die reden verwijten oud-politici het kabinet van polarisatie.xxvii Minister Donner, telg uit een
oude dynastie van christen-oligarchen, wil met een 'Wet tegen verheerlijken terreur' de ontkenning van de officiële
'waarheid'  met een jaar celstraf en ontslag bestraffen.xxviii Ook machtshongerige, kleine partijen als de Christen Unie,
de SGP, Groen Links en D66, hebben de officiële versie van de terreuraanslagen nooit bevraagd. Het is bovendien de
middenpartij en niet de Partij voor de Vrijheid, die sinds 9/11 talloze vrijheidsbeperkende maatregelen heeft ingevoerd.  

Opzet geslaagd; volk heeft maatregelen geaccepteerd 'voor hun veiligheid'
 De oproep van een externe en tegelijk  interne bedreiging is wonderwel geslaagd. Het  gewone volk is onzeker, angstig
en roept op diverse fora om steeds strengere maatregelen. Voor de geloofwaardigheid zijn er, naast de nationaal
coördinator terreurbestrijding ('NCTB'), nieuwe functies in het leven geroepen overgoten door een wetenschappelijk
sausje, zoals een radicaliseringsonderzoeker (Hans Moors), een hoogleraar terrorisme (Bob de Graaff),  een hoogleraar
crisisbestrijding (Eelco Dykstra) en een extreemrechtsdeskundige (Jaap van Donselaar).  

Sommige representanten van de middenpartij zijn gaan inzien waartoe hun jarenlange politiek van stelselmatig
antisemitisme** heeft geleid. PvdA-leider Cohen, zelf aanhanger van het Joodse geloof, vergelijkt de toestand van de
moslims in Nederland met die van de joodsgelovigen vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Cohen neemt waar dat
moslims, net als de joden toen, worden buitengesloten en concludeert: "Moslims van nu zijn de Joden van begin WO II."
xix 

Maar de belangrijkste maatregelen zijn getroffen; we zijn in een nieuwe fase beland. Nu steeds meer mensen zich
bewust worden van de schaamteloze zelfverrijking door de wereldelite ten koste van negentig procent van de
aardbewoners, lijken de machthebbers hun aandacht te verruimen van moslims naar álle burgers als potentiële
'terroristische' bedreiging van de gevestigde orde. En daar is het de bestaande oligarchie om te doen; niet de
bescherming van gewone mensen, maar protectie van zichzelf tegen de verontwaardiging van ontwaakte burgers.    

Klik hier voor deel II.
Klik hier voor deel III.

*Semieten = Arabische volkeren. (Alle 19 vermeende 'kapers' waren Semieten). 

D.w.z. de vermeende nakomelingen van de Bijbelse 'Shem' (één van Noachs drie zonen). Dat zijn de moderne en
antieke Arabische volken in Zuid-West Azië waaronder: de  Akkadiërs (Assyriërs en Babyloniërs), Eblaïten, Ugariten,
Kanaänieten, Phoeniciërs (incl. de Carthagiërs), de Hebreeuwen (nakomelingen; de tegenwoordige etnische
Palestijnen, aldus prof. Shlomo Sand), de Ahlamu, Arameërs, Chaldeërs, Amorieten, Moabieten, Edomieten, de Hyksos,
Arabieren, Nabateërs, Maganieten, Shebanen, de Sutu, Ubarieten, Dilmunieten, Maltezers, Mandeanen, Sabiërs,
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Syriërs, de Mhallami, de Amalekieten en de Ethiopische Semieten. Bron: Wikipedia (ENG, geraadpleegd jan. 2012).
Wikipedia: "The term Semite means a member of any of various ancient and modern Semitic-speaking peoples
originating in southwestern Asia. [...] In Medieval Europe, all Asian peoples were thought of as descendants of Shem."
De vermeende nakomelingen van Noachs twee andere zonen, Japhet en Cham, zouden respectievelijk Europa en
Afrika, bevolken volgens het middeleeuwse wereldbeeld. Over de aanhangers van het jodendom, waarbij een
heterogene groep gelovigen als volk wordt gepresenteerd; zie het werk van de joodse prof. Shlomo Sand, ?Comment le
people juif fut inventé? en van de joodse journalist Arthur Koestler: ?The Thirteenth Tribe - The Khazar Empire And Its
Heritage?. Uit het bovenstaande volgt logischerwijs:   

**Antisemitisme = haat tegen Arabische volkeren.
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daar niets mensen meer aanspoort dan de angst voor een plotselinge dood.? (Uit quotes.liberty-tree.ca :"Terrorism is
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Lubbe wordt 75 jaar na dato vrijgesproken na jaren getouwtrek. The Guardian, 12 januari 2008: ?75 years on, executed
Reichstag arsonist finally wins pardon.?  Lees verder: Anarchiel.com, 'Het verborgen gezicht van de Europese Unie'. 

iii Seite3.ch, 13 september 2010; 'The Big Picture! Heute: Die Wahrheit über den Krieg gegen den Terror!'

iv Blijkens het archiefonderzoek van historicus en emeritus hoogleraar aan de VU, G. van Rhoon in de DDR,
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v The Open Chemical Physics Journal, 2009, 2, 7-31; Niels H. Harrit; Jeffrey Farrer, Steven E. Jones e.a.; "Active
Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe". Zie ook o.a. de documentaire
van Dylan Avery; Loose Change 911: An American Coup (2009). 

vi Citaat Francesco Cossiga in Corriere della Sera,30 november 2007, 'Osama-Berlusconi? «Trappola giornalistica»
&ndash;...mentre tutti gli ambienti democratici d'America e d'Europa, con in prima linea quelli del centrosinistra italiano,
sanno ormai bene che il disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla Cia americana e dal Mossad con l'aiuto
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het oogmerk hadden geweldsfeiten of opruiingsdelicten te begaan. Alle verdachten zijn dan ook vrijgesproken van
deelname aan een criminele en terroristische organisatie.'

xi NRC, 6 juni 2006, 'Bonus voor gedetacheerde topambtenaar.'Het Vrije Volk,18 juli 2008, 'Ons Tjibbe stapt op.'
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