‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland
moet af van het doodzieke systeem dat ons
beheerst

—————————————————————————————————————————————–
‘Als we niets doen raken we alles, inclusief al onze vrijheden, zekerheden en onze menselijke ziel, kwijt
aan de staat, aan een totalitair wereldregime’
—————————————————————————————————————————————‘We kunnen niet voorbij gaan aan de zeer, zeer vreemde en verontrustende gebeurtenissen rondom
demonstraties,’ zei Sven Hulleman (screenshot) eergisteren in een nieuwe video van ‘Een Oorlog Reeds
Verloren’. ‘Waar een groot deel van Nederland voor heeft moeten bloeden, en nog steeds voor bloedt,
en voor zal gaan bloeden -economisch, cultureel, sociaal, en psychologisch-, wordt volledig aan de kant
geschoven voor demonstraties in Amsterdam, Groningen, en wereldwijd.’
‘In 2020 hebben we iets ongekends: een medische situatie waar nog heel veel onderzoeken over
gedaan moeten worden; het uitrollen van een digitaal netwerk waar discussies over lopen die óók te
maken hebben met de gezondheid van mensen, namelijk straling van 5G, en rechters die al geoordeeld
hebben dat overheden zorgvuldig hebben gehandeld. Daar ben ik het absoluut mee oneens.’
‘Dan hebben we een volg-app met het uitwisselen van data met het RIVM, en een compleet blindstaren
van onze regering op de noodzaak tot vaccineren. Dan ontstaat er in de VS door de zeer onterechte
dood van, misschien wel moord op een donkere man door een blanke politieagent, waardoor
rassenrellen oplaaien, en we in Nederland ineens ook Black Lives Matter hebben.’
‘Is die anderhalve meter dan echt volstrekte onzin?’
De reacties op de demo in Amsterdam zijn òf dat Halsema moet aftreden omdat ze keihard had
moeten ingrijpen, of men zegt dat het ‘zo ontzettend belangrijk’ was, dat we alle regels van de
afgelopen maanden maar overboord zetten, met alle zogenaamde –of echte- medische risico’s van
dien.’ Het is daarom een interessante testcase te zien wat er met die 5000 mensen in Amsterdam, en
die paar honderd in Groningen, gaat gebeuren. Worden die nu allemaal ziek? Of ‘is die anderhalve meter
dan echt volstrekte onzin?’
Hulleman wijst er in dit verband op dat we maar heel weinig patholoog-anatomen hebben gehoord over
de werkelijke doodsoorzaken van de mensen die aan corona overleden zouden zijn. Zo zouden met
name arme mensen in de VS betaald worden om hun handtekening te zetten onder een death certiﬁcate
waarop staat dat corona de oorzaak is.
‘En net kwam Reuters met een bericht dat Democratische campagneleiders in de VS allerlei
geldstromen en donaties laten lopen via organisaties die deze rellen promoten. We leven dus in een
zeer chaotische tijd.’
De gewone man voelt heel goed wat er aan de hand is
‘Een Oorlog Reeds Verloren’ dankt haar titel aan het feit dat de democratische rechtsstaat, en de
economische staat van Europa en de wereld, en de sociologische ordening van de wereld, zijn te
vergelijken met een ongeneeslijk zieke patiënt. Het bestaat nog wel, maar loopt op zijn laatste benen.
Wat er gebeurde is Amsterdam is een directe uiting van de ziekte die deze ongeneeslijke patiënt heeft.
De democratische rechtstaat wankelt op haar benen, omdat haar bestuurders en haar instituties
onbekwaam zijn om hun taken in deze complexe maatschappij te vervullen.’
‘Dit is heel zorgelijk. De laatste die zo arrogant was om te zeggen dat het volk dom is, was Jan-Peter
Balkenende. Ik vind het volk bovenmatig intelligent. Ze zijn misschien niet allemaal even hoog
geschoold, bekleden niet allemaal even hoge posities waar ze met macht kunnen spelen, maar ‘de


gewone man’, voor zover die bestaat, en waar ik er zeker ook een van ben, is bovenmatig intelligent,
want hij kan voelen wat er gebeurt, en wat er wel of niet deugt in de samenleving.’
‘Onbekwaamheid bestuurders moet eigenlijk leiden tot onbevoegdheid’
‘Iedereen voelt aan dat de democratische rechtsstaat op z’n laatste benen loopt, maar dan krijg je de
dooddoeners: ‘je verandert er toch niets aan’, ‘maar wat kan ik er dan aan doen’, en ‘ach, zo is het toch
altijd al geweest’, of nog veel erger: ‘we hebben het hier toch nog goed?’ Dat zijn allemaal manieren om
het gevoel dat mensen hebben te vermijden dat het mis gaat, dat deze patiënt ongeneeslijk ziek is. Dus
zegt men: pas op, we hebben deze ongeneeslijke patiënt nog zo hard nodig, ook al functioneert hij voor
geen meter meer, zoals je ziet in het handelen van Femke Halsema, Mark Rutte en Hugo de Jonge.’
Onbekwaamheid zou eigenlijk moeten leiden tot onbevoegdheid, vindt Hulleman. Nu worden er
aﬂeidingsmanoeuvres over racisme gecreëerd, terwijl de Nederlandse wet genoeg mogelijkheden geeft
aan mensen die zich gediscrimineerd voelen, om daar iets aan te doen. In Nederland en Europa valt het
over het algemeen reuze mee met discriminatie. De assimilatie is hier –wat je daar ook van vindt- vrij
hoog.
In Amsterdam stond ‘een hele mensenmeute met een ongenuanceerde boodschap alle regels kapot te
maken.. Je zou kunnen zeggen ‘hé Femke Halsema, goed gedaan! Kennelijk vind jij die anderhalve
meter regels onzin. Mooi!… Kennelijk mag je wèl protesteren tegen iets waar we het allemaal wel over
eens zijn, maar moeten horeca ondernemers massaal kapot. Maar als Halsema consequent is, gooit ze
nu de horeca open, en compenseert ze de ondernemers met de enorme hoeveelheid parkeergeld die de
stad binnenhaalt. Of ze schort even alle gemeentelijke belastingen op. Dáár zit de echte woede.’
Polarisatie drijft ons uit elkaar, maar mensen leven nog steeds in ontkenning
Nu ‘is het is allemaal polarisatie dat ontstaat, een links-rechts dialectiek. Progressief, conservatief, neoliberaal, solidariteit, kapitalisme, links, rechts… Het is allemaal bedoeld om ons verder uit elkaar te
drijven en te ontwortelen, zodat we nog meer ruzie krijgen. Dat is een ander symptoom van deze
ongeneeslijk zieke patiënt. De democratische rechtsstaat ligt feitelijk in de goot. Mensen zien dat het
huidige systeem aan het creperen is, maar zeggen dan dat er we geen alternatief hebben, en chaos nog
erger is dan het juk van de idiotie waar we nu onder leven. Dus praten we het de hele tijd maar goed.’
‘Psychologen noemen dat ontkenning. Zelfs als de symptomen zo ﬂagrant zichtbaar zijn, bij Halsema,
bij de ‘overleg driehoek’, als die allemaal zo falen en dat vervolgens weer gaan goedpraten, met alle
gevolgen van dien. Er is geen peil meer op te trekken; de ene regel wordt gesteld èn weer overtreden
door degenen die de regels zelf opstellen. En hun handhavers weten het ook niet en zeggen ‘ja, ik voer
alleen maar mijn werk uit’’ (Befehl ist Befehl – X.).
Rechters kunnen er ook niets meer mee, weten niet hoe ze de fouten van de bestuurders, waardoor de
burgers worden vermaald, moeten repareren. ‘De rechter spreekt recht volgens de wet, maar als die wet
nu niet deugt? Als het bevoegd gezag de wet misbruikt, of niet handhaaft, of verkeerd handhaaft? Het is
niet zo moeilijk te constateren dat verkeerd handhaven is door iemand (George Floyd) een knie in zijn
nek te duwen, waardoor hij dood gaat.’
‘Maar vervolgens krijg je rellen door mensen die zeggen: ‘u heeft iemand dood gemaakt, dus ga ik
televisies stelen’. Dan snap ik wel dat het bevoegd gezag wil ingrijpen.’
Deze vijf kartels vernietigen onze wereld
‘Ik wil mijn medemens in Nederland en Europa op het hart drukken dat de patiënt ongeneeslijk ziek is,
beenrot heeft, tuberculose achter het hart, hersenkanker. De democratische rechtsstaat wankelt… Hoe
langer wij dit ontkennen, hoe langer wij onbereid blijven om deze patiënt uit zijn lijden te verlossen en
daar een ander systeem voor te ontwikkelen, hoe erger dit soort idiotie, waar u zich allemaal aan ergert,
zal worden.’
‘Ondertussen maalt de corpocratie door. Omdat wij de democratische rechtsstaat en de organiseerde
tegenmacht niet op orde hebben, is het bankenkartel in staat u leeg te roven, zijn de politici in Brussel in
staat om allerlei idiote beslissingen te nemen terwijl ze u leeg roven, is de energiesituatie zo dat de
bossen worden gekapt, de olievoorraden worden verbrand, en er een idiotie is rondom elektrische
energie, zonnepanelen en elektrische auto’s, waarmee we allerlei lithium- en lekkende accu ellende
gaan krijgen.’
‘In de tussentijd gaat de wapenhandel gewoon door, want de wereld staat in de ﬁk, dus is er geld te
verdienen met wapens. Dan komt het vijfde kartel er nog overheen: de pharma(ceutische industrie), die
zegt ‘ik ben uw dokter’. Deze kartels, gebaseerd op het neoliberale idee van kapitalisme en de vrije
markt, wat allemaal holle frases zijn geworden, malen en malen door, en vernietigen onze wereld, terwijl
wij lopen te bakkeleien over Black Lives Matter.’
‘White Lives Matter. ALL Lives Matter! We zijn overal verschrikkelijke dingen aan het doen met mensen.
Wij mensen zijn niet het zout der aarde, maar het schuim der aarde. Alleen we zouden er met z’n allen,
als we echt ons best doen, iets moois van kunnen maken. Dat begint met de fase van ontkenning
ontstijgen, allemaal onze ogen te openen, en te zeggen: deze patiënt is dood.’



Als we niets doen raken we alles, inclusief onze menselijke ziel, kwijt aan de staat
‘Wat er komen gaat, als wij maar gewoon doorklieren en doorhobbelen, is een totalitair wereldregime,
waarin de mens, omdat ie het gewoon verpest heeft, AL z’n vrijheden mag inleveren. En met al z’n
vrijheden ook al z’n zekerheden. Let op, heren en dames: als uw vrijheden verloren gaan, gaan ook uw
zekerheden verloren. Dan is het gewoon zo dat de staat bepaalt of je wel of niet kinderen mag krijgen
(en zo ja, hoe ze dienen te worden opgevoed – X.). En dat de staat bepaalt of je wel of niet voor je
kinderen mag zorgen.’
‘Dat de staat bepaalt of jij injecties (vaccinaties) krijgt, of niet. En dat die staat gerund wordt door
mensen die via machtswellust op die posities zijn gekomen, en niet omdat ze het goede willen doen
voor de menselijke ontwikkeling.’
‘De inzet van deze discussie is de menselijke ziel, in al zijn aspecten’ besluit Hulleman. ‘En u wordt
afgeleid met non-discussies. Het wangedrag van het bevoegd gezag is het gestumper van een
doodzieke patiënt… Mevrouw Halsema, en alle andere namen die we kunnen noemen zijn slechts
symptomen van dit fenomeen. Ik spreek de wens uit dat wij allemaal inzien wat nodig is. Dank u wel.’

Het hek van de Dam: onbekwaamheid in vol ornaat
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(1) Een Oorlog Reeds Verloren (YouTube kanaal)
Zie ook o.a.:
04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het
nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
28-05: Duitse ouders kunnen kind kwijtraken als dat zonder gezondheidscertiﬁcaat op school komt
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
23-05: Straks ook in NL? Brits Hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen
worden gevaccineerd
22-05: ‘Nederland een van de eerste 15 landen die digitaal gezondheidspaspoort invoert’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.



