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Korte geschiedenis

Voordat we gaan beginnen aan de protocollen wil ik even 

wat nummers en data met je doornemen. Niet dat het veel duide-

lijker zal worden omdat er een ware sluier getrokken is door onze 

bekende vrijmetselarij en hun Joodse “elite vrienden”. Er is in al 

die jaren van alles aan gedaan om wat hier gezet is te gooien onder 

een sprookje, satire, haat en nijd zaaien maar ook opzettelijk een 

bevolkingsgroep zwart te maken. Maar hoe men deze protocollen 

of geschriften of verhaaltje ook leest, duidelijk is dat er zaken naar 

buiten zijn gekomen die het daglicht niet hadden mogen zien.

Ook dat maken we in de huidige wereld mee en mensen die 

te veel doorzien, te veel vrijgeven of te veel de mensen hun ogen 

openen worden werkelijk het leven ontnomen in diverse vormen. 

In al die gevallen is dat aangezet door een groep, een groep die 

alsmaar op duikt en ook alsmaar hetzelfde stramien aan houdt 

om mensen te elimineren. De Vrijmetselarij en hun beschermde 

Joodse elite zijn vrijwel altijd aan de bron van zaken waar mensen 

verdwijnen, of door een zogenaamde karma getroffen worden! La-

ten we eerst de geschiedenis in diverse vormen rond dit document 

hier zetten en dan zal ik aantonen dat het document een simpele 

agenda is die in de 21ste eeuw nog steeds in uitvoering is.
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De namen die men tegenkomt

Augustin Barruel (October 2, 1741 – October 5, 1820) 

Was een Franse publicist en een Jezuïeten priester. Deze Augustin 

Barruel wordt gezien als schrijver van de grootste delen van deze 

protocollen.

Maar er waren ook plannen van een Duitse Adam Weis-

haupt

Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748 - 18 november 

1830) wordt in 1748 in het Katholieke Ingolstadt in Duitsland 

geboren. Nadat zijn vader in 1753 komt te overlijden, kwam hij 

onder de hoede van Baron Johann Adam Ickstatt, welke de op-

leiding van Adam overliet aan de jezuïeten. Ickstatt, in 1742, was 

door de Jezuïeten aangewezen als curator van de universiteit van 

Ingolstadt en moest deze reorganiseren. Alhoewel hij gepensio-

neerd was vanaf 1765, controleerde hij nog steeds het beleid van 

de universiteit. Adam Weishaupt, die daar rechten studeerde, kreeg 

aldaar in 1772 een aanstelling als hoogleraar. In 1775 besloot hij 

(nadat paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde der jezuïeten 

verbood) te “breken” met de jezuïeten.

Met de hulp van (medeoprichter en achteraf gezien 

waarschijnlijk fictief persoon) graaf van Saint-Germain (Mees-

ter Rakoczy) en baron Adolph von Knigge (welke pas in 1780 

als lid aantrad en een vooraanstaand vrijmetselaar was welke 
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in 1784 de Illuminati weer verliet na Adam Weishaupt te heb-

ben beschuldigd van jezuïtisme) richtte hij op 1 mei 1776 de 

“Bund der Perfektibilisten” oftewel de Orde der Perfectionisten 

op, welke hij later de Illuminati zou noemen. Weishaupt nam de 

naam “Broeder Spartacus” aan. De structuur van de Illuminati 

(waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de 

hoogte waren van elkaars bestaan en waarvoor de structuur van 

de orde der Jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan), werd 

later overgenomen door onder meer occultisten. Het was pas in 

1777 dat Adam Weishaubt lid werd van de vrijmetselaars-loge 

“Theodor zum guten Rath”, in München, alwaar hij trachtte zijn 

Illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de vrijmetselarij te 

introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn 

eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.

Het werkelijke doel van de Illuminati was op zijn zachts 

gezegd “vaag” en gehuld in mysterie. Omdat Weishaupt sterke 

antikerkelijke en antiroyalistische sentimenten bezat, namen 

sommigen aan dat het hier een soort van proto-communistische 

organisatie betrof welke een revolutie wilden bewerkstelligen van 

het proletariaat.

In het jaar 1784 pleegden de Illuminati een staatsgreep 

tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door 

politie-spionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van 

de koning. Dit leidde in maart 1784 tot het verbod van de Illuminati 

en in juni van ditzelfde jaar tot een verbod van alle geheime orga-
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nisaties in Bavaria op straffe des doods, waardoor Adam Weishaupt 

in 1785 genoopt was te vluchten naar een naburige provincie.

Adam Weishaubt overleed uiteindelijk in 1830 in Gotha, 

een district in Thüringen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Som-

mige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.

Dan verschijnt een pamflet genaamd: “Dialogues in Hell 

Between Machiavelli and Montesquieu,” gepubliceerd door een 

niet-Joods Frans satirist,  Maurice Joly in 1864.

De protocollen kwamen in handen van de Duitse antisemiet 

genaamd Hermann Goedsche.

Die schreef onder de naam Sir John Retcliffe. In 1872 

kwamen de protocollen in Rusland terecht en daar werden de pro-

tocollen van Sion gelanceerd. In 1895 werden ze gedrukt en 1897 

uitgegeven in privé uitgifte. Pas in 1905 werden deze protocollen 

voor het publiek toegankelijk. 
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Een verdere beschrijving van de Protocollen 
van de wijzen van Sion

De Protocollen van de wijzen van Sion is een fictief verslag 

van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben 

plaatsgevonden in Bazel. Deze joodse leiders (wijzen van Sion) 

zouden bijeen zijn gekomen om de christelijke maatschappij 

omver te werpen. Ook zouden zij plannen hebben gesmeed voor 

een joodse wereldheerschappij; de “Protocollen” beschrijven tot 

in detail hoe deze verwezenlijkt zou moeten worden. Het geschrift 

werd en wordt daarom graag geciteerd door antisemieten om er 

het “joodse gevaar” mee aan te tonen.

Omdat de vrijmetselarij ook genoemd wordt in de Proto-

collen, is dit voor sommigen een bewijs dat er een Joods-maçon-

nieke samenzwering bestaat.

Voorgeschiedenis

De oorsprong ligt in een tegen de Franse keizer Napoleon 

III gericht strijdschrift, getiteld: Dialoog in de hel tussen Montes-

quieu, Napoleon III en Machiavelli. Dit werd geschreven in 1864 

(en uitgegeven in Brussel) door de naar België uitgeweken Franse 

advocaat Maurice Joly, die hiermee de machtshonger, anti-sociale 

ideeën en imperialistische houding van Napoleon III hekelde. 

Via een Russische diplomaat kwam de tekst veel later onder de 

aandacht van de Ochrana, de Russische geheime dienst, die het 

uitstekend kon gebruiken in zijn politiek om de joden aan te wij-
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zen als zondebok voor de rampzalige toestanden op dat moment 

in het Russische Rijk.

Samenstelling van de Protocollen

Men selecteerde ongeveer de helft van de tekst van dit ge-

schrift, verving daar overal Napoleon III door joden en Frankrijk 

door wereld, en voegde er nog een aantal stukken tekst van eigen 

makelij aan toe. In die tijd, het eind van de 19e eeuw, kwam de 

beweging van het zionisme op gang en de Russische opstellers 

van de Protocollen speelden hier handig op in. Men beweerde 

dat bijeenkomsten en congressen die Theodor Herzl, onder an-

deren, organiseerde in werkelijkheid bijeenkomsten van joodse 

samenzweerders waren die plannen smeedden om de wereld in 

hun macht te krijgen.

In 1905 werd het pamflet in Rusland gepubliceerd door 

de Rus Sergej Niloes, een agent van de Ochrana. Russische 

conservatieven en ook de Russisch-orthodoxe Kerk gebruikten 

onmiddellijk deze Protocollen als rechtvaardiging voor hun 

antisemitische doeleinden. Al snel werd echter duidelijk dat de 

Protocollen verzonnen waren.

Invloed

Gedurende de hele 20e eeuw hebben antisemitische bewe-

gingen in Duitsland, Oost-Europa, de Verenigde Staten en in ver-

schillende Arabische landen met grote gretigheid van de Protocol-

len gebruikgemaakt, ten behoeve van antisemitische maatregelen 
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om “het joodse gevaar in te dammen”. Bij verschillende uitingen 

van antisemitisme, ook tegenwoordig nog, duiken de Protocol-

len steeds weer op. Een actueel voorbeeld is het handvest van de 

Palestijnse beweging Hamas, waar veelvuldig uit de Protocollen 

van Sion geciteerd wordt om de “zionistische samenzwering” aan 

te tonen. In het Midden-Oosten wordt door velen niet getwijfeld 

aan de echtheid van de Protocollen en die zijn dan ook op grote 

schaal verkrijgbaar als “historische literatuur”.

Uitgaven

Een Amerikaanse uitgave van de Protocollen werd in 1920 

gesponsord door de autofabrikant Henry Ford, onder de titel The 

International Jew (De Internationale Jood). In 1927 bood hij echter 

publiekelijk zijn excuses aan, gaf hij toe dat het om een vervalsing 

ging, en gaf hij opdracht om verdere uitgave stop te zetten. Hij 

sprak later echter wel zijn waardering uit voor nazi-Duitsland.

Een meermaals uitgegeven versie is de Franstalige versie 

van R. Lambelin vanaf november 1967 door Faëz Ajjaz bij de 

Presses Islamiques de Beyrouth. Ajjaz beweerde correspondent 

te zijn van het Franse persagentschap AFP en men vermoedt dat 

hij een Syriër is die nauwe banden onderhield met Saoedi-Arabië 

en zowel islamisten als Palestijnse terroristen in Libanon. De 

uitgever heeft andere antisemitische boeken op zijn lijst staan 

en wordt door het Belgisch gerecht ook in verband gebracht met 

extreemrechts in Vlaanderen (Westland New Post, de Bende van 



15- 21ste Eeuw -

Nijvel en Latinus). Ajjaz zou ook wapens geleverd hebben aan 

de extreemlinkse en Palestijnse terreurbewegingen in Libanon.
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Protocol XXIII: Indoctrinatie van respect

Protocol XXIV: Kwaliteiten van de heerser

We hebben hier de over honderden jaren oude, in eerste 

instantie geschriften, protocollen naast de moderne 21ste eeuw 

gelegd en het is bij al de eerste keer lezen van deze protocollen 

alsmaar ongelofelijk nauwkeurig te lezen wat er nu nog spelende 

is wat er toen op papier is gezet.

Verder is het ook duidelijk waarom vanuit de joodse ge-

meenschap er zo heftig gereageerd wordt op dit geschrevene. Want 

wie wil werkelijk hebben dat gedachten en diepe innerlijke zaken 

zo op papier gezet worden en dan nog wijzend naar jezelf? Het is 

zeer moeilijk zeker als men weet dat er veel waarheden staan. Om 

dan te zeggen dat het niet waar is, is een zwak zijspoor. Als men 

dan denkt op een, wat zij denken, slimme methode deze protocol-

len als opzwepend en als Russische propaganda af te doen, weet 

je dat er iets goed mis is. Het moet dan zo lijken dat één persoon, 

overigens een 33 graad, zijn boekje te buiten is gegaan en zijn 

frustraties gezet heeft om het joodse volk in diskrediet te brengen. 

We gaan dit nu allemaal zelf lezen; de soms angstaanja-

gende gelijkenissen ondanks de eeuwen die er tussen zitten en nu 

nog weldegelijk spelen.
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Voorwoord 

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien 

moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwer-

king van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen 

de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens 

de leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij.

Wie enig inzicht heeft in de samenzweringkunst van de 

Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag 

te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de 

echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen 

droge literatuur. In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens 

de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Pro-

tocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen. 

Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook 

niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet 

de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder 

dan lucifer, oftewel satan zelf.

De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms 

geschreven als Zion) is geen antisemitische tekst, aangezien juist 

de niet Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel 

gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door 

het te doen blijken alsof de Protocollen van de Wijzen van Sion 

de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen 

van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het 
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een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de 

aandacht niet gaat naar degenen die er wel achter zitten. En dat 

zijn de Illuminatie... wie anders?

Vertaler protocollen

De aanduiding “21ste eeuw”

Voordat we gaan beginnen om u te laten zien dat deze 

protocollen wel nageleefd worden door zaken aan te halen die nu 

in onze 21ste eeuw spelen of gespeeld hebben, wil ik duidelijk 

stellen wie ook deze protocollen geschreven heeft of wie deze bij 

elkaar geplaatst heeft, duidelijk een geschrift heeft neergezet wat 

aangeeft wat de mensheid mee moet maken en hoe men over het 

mensenras denkt.

Ik wil met u deze protocollen per deeltje doornemen en u 

laten zien dat het geen “gestolen roman” of “onzin” is maar wer-

kelijke taal gebruikt is die een groep mensen dus niet zint. Een 

groep vanuit de Joodse gemeenschap die ook in de Holocaust ge- 

misbruik van maakt en mensen afdwingt zaken of te verzwijgen of 

te vervalsen. Zoals we weten, in de Holocaust is ook veel vervalst 

en verkeerd “gebruikt”. De minuut je het gaat aankaarten heb je de 

gehele Joodse gemeenschap op je nek wat wil zeggen dat er dus 

werkelijk iets goed mis is in de vele verklaringen en geschrevene. 

Dat terwijl je door officiële papieren en verklaringen aan kunt 
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tonen dat de gehele Holocaust een overtrokken zwaar opgeblazen 

verhaal is. Ik zeg NIET dat er geen ernstige zaken zijn gebeurd in 

deze oorlogen maar veel is compleet verkeerd neergezet in boeken 

om zo er mis- gebruik te maken van de situatie.

Maar terug naar de protocollen. Het is duidelijk dat men 

er alles aan doet vanuit de Joodse gemeenschap om deze uitspra-

ken oftewel gedachtegang te ontkennen en zelfs dwingt om ze 

te verzwijgen. Zeer opvallend is dat het in deze protocollen ook 

beschreven wordt hoe dat aangepakt wordt. Het is precies zoals 

men nu, ruim 100 jaren verder, weer bezig is! Door mensen als 

“niet serieus” en zelfs “gek” te verklaren is het duidelijk dat deze 

protocollen er zijn en ook nageleefd worden!

We gaan de oude protocollen per deeltje plaatsen nu in de 

21ste eeuw. Zo wordt meteen het bewijs geleverd dat er werkelijk 

deze gedachtegang is onder deze gemeenschap en dat ze druk 

doende zijn om de uitvoering daarvan te versnellen. Men heeft 

haast, dat is duidelijk, het moet allemaal gebeuren juist in deze tijd.

John H Baselmans-Oracle
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Laten we gaan starten met de Protocollen van (Z) Sion;

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN 
VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933 en herzien in spelling) 

(tussen haakjes achter het protocol nummers is toegevoegd ter 

verduidelijking, dit staat niet in het originele document)

PROTOCOL 1 (De hoofddoctrine)

1. Laten we elk gepraat vermijden, maar iedere gedachte 

afzonderlijk onderzoeken en de toestand door vergelijkingen en 

de gevolgtrekkingen onder de loep te nemen. Ik zal ons systeem 

zowel volgens ons gezichtspunt uiteenzetten als volgens de opvat-

ting van hen die niet tot onze gelederen behoren.

21ste eeuw

Het begin is al meteen raak, hier wordt gezet dat alles 

vanuit een “ik” vorm wordt geschreven; “Ik zal ons systeem….”. 

Wat vreemd is als je de vele aantijgingen leest dat het gaat om 

diverse personen die deze protocollen hebben geschreven! Wat ook 

een punt is, is dat men praat in eerste instantie over een “verslag” 

van een bijeenkomst. Hoe kun je dan schrijven dat “Ik zal……” 

een vreemd begin en zeker even iets om bij na te denken.
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2. Het staat vast, dat de mensen met slechte instincten 

veel groter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men 

betere resultaten als men de mensen met geweld en bangmakerij 

regeert dan met geleerde uiteenzettingen.

21ste eeuw

Het eerste gedeelte is ver in mee te gaan al praat men hier 

over “instincten” net alsof het een aangeboren iets is. Maar zie 

dat woord “instinct” even in de vorm van “mensen met slechte 

bedoelingen”, dan zijn we beland waar we nu in zitten. Het huidige 

systeem heeft niets goeds voor en dat wordt wel duidelijk verder 

in deze tekst.

Het tweede deel is waar men al lang de mensenmassa 

mee regeert. Geweld is een gewone zaak en geweld is het middel 

wat overal terug te vinden is zeker nu in de huidige eeuw. Dat 

geleerden niet de toekomst zijn, is niet omdat deze niet de zaak 

zouden kunnen regeren maar omdat er dan te ver te diep op zaken 

ingegaan wordt. Men heeft “domme” mensen nodig die volgen 

maar die ook doen wat er opgedragen wordt.

3. leder mens streeft naar de heerschappij; iedereen zou 

graag dictator worden, als hij er de kans toe zag en slechts wei-

nigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk 

welzijn op te offeren.
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21ste eeuw

De gedachtegang van de bewuste groep. Het is net zoals 

de belastingdienst eens vertelde “iedereen licht de belastingdienst 

op, iedereen doet dat”! Een stelling die dus eerlijkheid niet erkent 

en er vanuit gaat dat iedereen een leugenaar of een bedrieger is. 

Iets wat we bij justitie ook zien.

4. Wie heeft de roofdieren, die men mensen noemt, in 

toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid? Vanaf het begin 

van de sociale orde hebben zij zich onderworpen aan het ruwe en 

blinde geweld; later aan de wet, dat niets anders is dan datzelfde 

geweld, alleen in andere vorm. Ik trek hieruit de conclusie, dat 

volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.

21ste eeuw

Een beschrijving van hoe de mens zich onderwerpt aan de 

absolute macht en waarbij men vanuit blijft gaan hoe de mens be-

stuurd en geregeerd moet worden. De mens wordt gelijkgetrokken 

met het dier. Verder is weer in een keer die “ik” die een conclusie 

trekt en niet zoals het is de commissie die samen is gekomen. De 

conclusie van geweld is het dierlijk denken van “de sterkste is de 

baas van het roedel” ook geldend bij de mens. Iets wat we nog 

steeds zien in deze eeuw al zijn het niet de lichamelijk sterken maar 

de sluwe en meest geslepen die dat recht zich hebben toegeëigend.

5. De politieke vrijheid is geen feit, alleen maar een 

idee. Men moet dit idee kunnen verwerkelijken, zodra men de 
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volksmassa door het lokaas van een denkbeeld op zijn hand moet 

brengen, indien zij de bedoeling hebben om de heersend partij 

omver te werpen. Dit vraagstuk is gemakkelijk op te lossen, 

als de tegenpartij haar macht put uit het idee van vrijheid - het 

zogenaamd liberalisme – en ter wille van dit idee iets van haar 

macht prijsgeeft. Op dat ogenblik zal onze leer triomferen zodra 

de teugels van het bewind zijn los geraakt, dan worden ze krach-

tens de natuurwet direct door andere handen gegrepen, omdat 

het blinde geweld van de massa geen dag zonder leider kan; de 

nieuwe macht treedt dan eenvoudig in de plaats van de vroegere 

macht, die door het liberalisme van zijn kracht werd beroofd. In 

onzen tijd is de macht van het goud in de plaats gekomen van de 

heerschappij der liberale regeringen. Er was echter een tijd, dat 

men aan God geloofde.

21ste eeuw

Een gedachtegang hoe de politiek werkt en wat voor een 

rol het heeft. Het pretenderen van vrijheden en dan tijdens verkie-

zingen onbeperkte beloftes doen die niet nageleefd kunnen worden 

omdat het niet toegestaan is in het geheel. Maar de kracht moet 

er zijn wie het geloofwaardigste is en het volk doet laten denken 

dat ze een vertegenwoordiger hebben van hun eisen en wil. Men 

stelt hier ook duidelijk dat alles is in handen van het hogere. Nee, 

geen god want ook deze is maar een farce in het gehele menselijk 

leven, maar men dekt alles in door het belangrijkste van het sy-

steem in handen te hebben en dat is in dit geval goud maar in het 

algemeen en in deze eeuw de verdere natuurlijke grondstoffen die 
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de rijken rijk maken. Goud (Natuurlijke bronnen) zijn in handen 

van de absolute heersers en zo is ook duidelijk dat men het water 

daar onder laat vallen. In deze tijd mag je geen water meer op-

vangen en worden zelfs hele meren en waterbronnen opgeëist door 

de machtigen der aarde. Deze blijven erg op hun hoede om deze 

natuurlijke bronnen te behouden en zo nodig uit te breiden. Men 

ziet dat nu in Amerika en al langere tijd in Afrika. Het aan god 

geloven zat wel wat anders in elkaar en was niet iets wat vrijwil-

lig was maar opgelegd door de machtigen. Wat vreemd is, is dat 

juist in de hogere clubjes veel gekoppeld is aan goden en andere 

superwezens. Dat als we de oude geschriften en bijvoorbeeld de 

ritualen van de vrijmetselarij moeten geloven. 

6. Het vrijheid-idee is niet te verwerkelijken, want niemand 

is in staat om er het juiste gebruik van te maken. Men behoeft het 

volk slechts korte tijd zichzelf te laten regeren en het zelfbestuur 

verandert al heel gauw in teugelloosheid. Van dit ogenblik af 

ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leiden; de 

staten gaan in vlammen op en hun hele grootheid valt tot as ineen.

21ste eeuw

Een stelling die inderdaad waar is. Mensen weten ten 

eerste niet wat werkelijke vrijheid is en als ze vrijheid mee maken 

dan weet men het niet te behouden of ermee te werken. De verdere 

stelling over het regeren is wat we nu overduidelijk zien waar rond 

de wereld vele regeringen zijn die totaal niet weten wat regeren 

is. Men denkt vrij te zijn maar men beseft niet dat de vrijheid die 
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zij zien juist het tegenovergestelde is. Niemand is meer vrij en 

iedereen rommelt maar wat aan maar dan via wetten, regels en 

vreemde verdragen. Het ondergaan van deze vrijheden is alsmaar 

rond de wereld te zien en daarom is deze stelling duidelijk bewezen 

dat deze gaande is.

7. Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn 

eigen schokken of dat zijn binnenlandse twisten hem aan vreemde 

vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren 

worden beschouwd: hij is in onze macht. De heerschappij van het 

kapitaal, dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als een 

reddingsboei, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet 

vastklampen, wil hij niet ten onder gaan.

21ste eeuw

Hier staat de eerste link naar de absolute macht. Al de 

rellen alle mismanagement van een land komt ten goede van de 

absolute macht! Dat is wat men goed uit komt want door mensen 

die ontevreden zijn, zijn mensen wel een gemakkelijke prooi voor 

deze absolute heersers. Men gaat mensen lokken door met het 

zogenaamde kapitaal te komen en de daaraan gekoppelde redding. 

Maar in werkelijkheid is er geen redding alleen men schaart achter 

dit systeem der machtigen en is slaaf van hun regels, hun systeem. 

Deze machtigen zijn dan “de reddingsboei” en zo zijn we in deze 

eeuw op het punt dat iedereen slaaf is van de banken en hun geld. 
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8. Wanneer iemand volgens liberaal standpunt zulke 

overwegingen voor immoreel zou houden, dan vraag ik hem: Als 

iedere staat twee vijanden heeft een in zijn eigen boezem en een 

vreemde, en wanneer het hem veroorloofd is om zonder enige 

morele consideratie tegen een vreemde vijand alle strijdmiddelen 

te gebruiken, b.v. door hem de aanval- en verdediging plannen 

niet bekend te maken of hem ‘s nachts of met overmachtige strijd-

krachten aan te pakken, waarom zo - vraag ik – zouden we zulke 

middelen, tegenover de veel gevaarlijker vijand die de sociale orde 

en de welstand verstoort, immoreel zijn?

21ste eeuw

Deze vraag is de vraag van de duivel persoonlijk! Men 

praat hier om via welke weg dan ook de macht te pakken te krij-

gen en dan denk ik aan de uitspraak van de Jezuïeten die precies 

dezelfde uitspraak hebben. Een uitspraak die ook de vrijmetselarij 

hoog in het vaandel heeft en dat is; Als men niet kan winnen van de 

tegenpartij, infiltreer, praat mee en steek hem dan een mes achter 

in de rug! Een regel die in vele oude geschriften voorkomt. Ook 

wordt hier duidelijk gesteld dat niet de sterkste personen de macht 

zonder meer hebben maar de meest sluwste personen. Personen 

die andere mensen weten te bespelen en af te persen.

9. Kan iemand met gezond verstand hopen om de volks-

massa’s met succes te leiden door vermaning of overreding, wan-

neer aan het volk, dat slechts oppervlakkig denkt, de vrijheid tot 
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tegenspraak is gegeven, die - ofschoon zij zinloos is - het volk 

verleidelijk voorkomt?

21ste eeuw

Mooie vraag en het antwoord is hierin al gegeven. Men 

weet men denkt dat er geen overleg kan zijn omdat het volk niet 

kan denken! Dat is zo gekweekt vele eeuwen door en het bewijs 

zal later ook in deze protocollen gegeven worden. Het is een ar-

rogantie waar de top mee werkt en hen plaatst, volgens hun regels, 

boven alles en iedereen.

10. Deze mensen laten zich uitsluitend leiden door hun 

bekrompen verlangens, hun bijgelovige beschouwingen, hun 

gebruiken en overleveringen en hun intuïtieve principes; zij zijn 

de speelbal van de strijdende partijen, die zich zelfs tegen de 

verstandigste. Overeenkomst zouden verzetten.

21ste eeuw

Zie hier hun denken het denken van de elite en hun goud! 

Zij handelen ons op via deze gulden regel en nu anno de 21ste 

eeuw is dit hun richtlijn en denkwijze.

11. Iedere beslissing van de massa hangt van toevallig-

heden af, ze heeft geen flauw begrip van de geheime kunst der 

politiek, neemt daardoor heel dwaze beslissingen en legt zodoende 

de kiem van de anarchie in de regering.
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21ste eeuw

Ook hier ziet men duidelijk hoe dom men het volk in schat. 

Men zet, buiten dat de massa een afstammeling en gedragingen 

hebben als beesten, ook nog de stempel dom. Alle wijsheid zit bij 

de elite, die overigens veelal in de Joodse gemeenschap gezeteld 

is en men beweert dat deze elite ook alleen daar te vinden is daar 

men niemand anders toe laat. Iets wat ook hier in deze protocollen 

naar boven zal komen. Men wil duidelijk de club beschermen en 

alles koppelen aan de macht van het geld. 

12. Politiek heeft met moraal niets gemeen, Een heerser, 

die zich door de moraal laat leiden, handelt niet politiek en zijn 

gezag berust op zwakke grondslagen. Wie heersen wil moet ge-

bruik maken van list en huichelarij. Hoogstaande eigenschappen 

van een volk, zoals oprechtheid en rechtschapenheid, zijn in de 

politiek alleen maar een zonde, want zij stoten de koningen ge-

makkelijker van hun troon dan zelfs de machtigste vijand. Zulke 

eigenschappen mogen dan al kenmerken van het volk zijn, wij 

echter mogen ze in geen geval tot richtsnoer nemen.

21ste eeuw

De huidige regeringen zijn duidelijk geschoeid op deze re-

gel “Wie heersen wil moet gebruik maken van list en huichelarij”. 

Dat is iets wat we in deze eeuw en de voorgaande eeuw duidelijk 

kunnen zien en alsmaar meemaken. Men mag het geen maffia 

noemen maar het is duidelijk de weg van de maffia zoals men nu 

bezig is met regeren van de vele landen. Men duldt duidelijk geen 
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oprechtheid en rechtschapenheid en eerlijkheid is uit den boze. 

Natuurlijk want het gehele systeem is opgebouwd uit leugens en 

een leugenachtige wetgeving die twee kanten kent.

13. Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is een 

leeg, ondefinieerbaar begrip. Het zegt alleen maar : Geef mij, wat 

ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen dat ik de sterkere ben.

21ste eeuw

Hier is een van de belangrijkste uitspraken die men naar 

buiten brengt in dit geschrift. 

- Ten eerste “recht is geweld”. 

- Ten tweede “Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar be-

grip”.

Het eerste deel is geweldig tegenstrijdig met wat men ons 

als burger voorhoudt. Want men spreekt zogenaamd recht om 

geweld af te straffen. Dus wordt hier duidelijk gesteld dat recht 

geweld is en geweld alleen met geweld is aan te pakken (Oorlogen 

dus). 

Het tweede deel is interessanter want hier gaat men dui-

delijk in dat wetboeken niets betekenen niets zijn en van geen 

toepassing zijn op de elite maar alleen voor het domme volk! Alle 

wetboeken zijn dus niets anders dan lege ondefinieerbare woorden 
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die nergens op slaan en alleen de mensen bezig houden en zorgen 

dat ze niet tot de top door kunnen dringen!

De laatste zin “Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan 

bewijzen dat ik de sterkere ben” zegt letterlijk dat de absolute top 

boven de wet staat en ze onschendbaar zijn. Iets wat we zowel bij 

een koninklijkhuis als bijvoorbeeld een zaak als Demmink zien 

om het even in deze tijd te zetten.

14. Waar begint het recht, waar eindigt het? In een staat, 

waar de macht slecht georganiseerd is, waar de wetten en de re-

gering ten gevolge van de talloze rechten, die het liberalisme in 

het leven heeft geroepen, onmachtig zijn geworden, vind ik een 

nieuw recht: namelijk door mij volgens het recht van de sterkere 

op de hele bestaande rechtsorde te storten en ze omver te werpen, 

de hand op de wetten te leggen, alle instellingen om te vormen en 

de baas te worden over hen, die aan ons hun rechten - die zij zich 

door geweld hadden verschaft - hebben overgedragen en van hun 

macht vrijwillig - uit liberalisme - afstand hebben gedaan.

21ste eeuw

Men gaat er nog even op in door en dat maakt het nog 

interessanter. Men praat hier duidelijk om boven de wet te staan en 

dat omdat men sterker is! Dat sterk zijn is niet het lichamelijk sterk 

zijn maar het sterk zijn in het bezitten van de vele mineralen, goud 

en stenen. Maar ook sterk zijn in het bezitten van zoveel mogelijk 

geld wat weer geschapen is om het de bevolking af te pakken en 
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te manipuleren. Hier blijkt ook duidelijk dat de regeerders en de 

gehele politiek dus vallen onder deze top.

15 Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen zal onze 

macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij zolang onzichtbaar 

zal blijven totdat zij door geen enkele list meer kan worden on-

dermijnd.

21ste eeuw

Zaken die nu spelen. Want men wankelt van alle kanten en 

men ziet, ondanks het wankelen dat alles doorgaat in bepaalde 

zaken. Er zijn delen die veilig gezet zijn en men zorgt ervoor dat 

de touwtjes toch in handen blijven. Dat komt omdat de absolute 

top weet hoe deze touwtjes te bedienen. Al lijkt het een ongecon-

troleerde bende, niets is daarvan waar want men speelt via de 

regels die de top zelf gesteld en gezet heeft. Het is een duidelijke 

weg die gevolgd wordt door de top.

16. Uit het voorbijgaande kwaad, dat wij nu moeten stich-

ten, zal het goede te voorschijn komen van een onwankelbare 

regering, die de regelmatige loop van het nationale leven, wiens 

raderwerk door het liberalisme werd verstoord, zal herstellen. 

Het doel heiligt de middelen. Laten wij bij onze plannen minder 

aandacht besteden aan het goede en het zedelijk hoogstaande dan 

aan het noodzakelijke en het nuttige.
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21ste eeuw

“kwaad, dat wij nu moeten stichten” Zo, duidelijker kun je 

het niet stellen en de weg is dus ook zeer duidelijk nu te zien. Het 

kwade is nodig en het kwade is in regie van bovenaf! Duidelijk 

is ook het doel. Het gaat niet om het goede en het zedelijke maar 

men praat over noodzakelijk en nuttig! Heel frappant want dat 

doet me denken aan de geschriften waar men het over de duivel 

heeft en de gedachten vanuit deze hoek. Is het hier Lucifer die 

spreekt of een groep die de absolute macht wil blijven behouden?

17. Voor ons ligt een plan, waarop - zoals bij een krijgs-

plan - de weg is aangegeven dien wij niet mogen verlaten zonder 

gevaar te lopen het werk van eeuwen in de war te sturen.

21ste eeuw

Men is vastbesloten en duidelijk is dat alle touwtjes in han-

den zijn van deze elite groep. Het in de war sturen zal duidelijk zijn 

vanuit de hoek die deze elite vreest en ja die mogelijkheden zijn er.

18. Om tot ons doel te geraken moeten wij de gemeen-

heid de veranderlijkheid en de wankelmoedigheid van de massa 

begrijpen en haar onbekwaamheid om de voorwaarde van haar 

eigen bestaan en haar eigen welvaart in te zien en te waarderen. 

Men moet inzien, dat het volk niet oordelen kan en dan weer naar 

rechts, dan weer naar links luistert. Een blinde kan een blinde niet 

leiden zonder hem in de afgrond te storten. Daarom kunnen de uit 

het volk omhoog geklommen afstammelingen van het gepeupel, al 
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zijn ze ook nog zo begaafd, door hun gebrek aan inzicht en gevoel 

voor de hoge politiek, de menigte niet leiden zonder de hele natie 

in het verderf te storten.

21ste eeuw

De weg van de Jezuïeten; if you can’t fight them, join them 

and take what you need from them. De gedachte van wat het volk 

is, is ook frappant. Het volk is blind en men gaat de afgrond in. 

De grootheidswaanzin is dus ten top. Want als men zo denkt laat 

men duidelijk een van de wegen zien waarmee men deze top aan 

kan pakken. 

19. Alleen een persoonlijkheid, die van jongs af aan voor 

de alleenheerschappij is opgevoed, kan de woorden begrijpen die 

uit het politieke alfabet worden gevormd.

21ste eeuw

Een logisch vervolg van paragraaf 18. Maar hier wordt 

meer geschreven want het wil zeggen dat de ware elites van dag 

een van hun geboorte gevormd worden om eens de elitegroep 

verder te sturen. Wat nog interessanter is, is dat wereldleiders als 

een soort laboratorium object opgevoed en gevormd worden om 

later ingezet te worden als leider van een land. Obama was zo’n 

experiment en er zijn meer van deze “gevallen”.

20. Een volk, dat aan zichzelf, dat wil zeggen aan de par-

venu’s uit zijn midden, is overgelaten, stort zich, door de twist van 
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naar de macht hongerende partijen en de daaruit voortkomende 

wanorde, in het verderf. Is het de massa mogelijk, om rustig en 

zonder kleingeestige jaloezie te oordelen of de landszaken te 

behartigen, die niet met persoonlijke belangen verward moeten 

worden? Kan zij zich weren tegenover vreemde vijanden? Dat is 

onmogelijk. Een plan, dat in even zoveel stukken wordt gescheurd 

als de massa koppen telt, verliest zijn uniformiteit; het wordt on-

begrijpelijk en onuitvoerbaar.

21ste eeuw

Men gaat door om ”het volk” te omschrijven maar vergis 

je niet, men spreekt ook vanuit zichzelf! Want waar zijn de persoon-

lijke belangen het grootst en wie hebben niet de meeste vijanden?

Doch de daaropvolgende zin beschrijft de kracht van deze 

elite. Grote groepen of massa is oncontroleerbaar en daarom is 

de absolute top een relatief kleine groep die hecht is in elke vorm 

van negatieve zaken die op hen af komen.

21. Alleen een onafhankelijk heerser kan zijn breed opge-

zette plannen volvoeren en invloed uitoefenen op het raderwerk 

van de staatsmachine. Daaruit volgt, dat de regering van een land, 

wil zij nuttig en succesvol zijn, alleen in de handen van één enkele 

verantwoordelijke man mag berusten. Zonder absoluut despotisme 

is er geen beschaving, zij is niet het werk van de massa, maar al-

leen van haar leider, wie deze ook mag zijn.
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21ste eeuw

Een zeer belangrijke uitspraak! Want hier zegt men dat één 

persoon alles moet regeren en dan praten we over een dictator! 

Maar er wordt meer gezegd met deze zin want het wil ook zeggen 

dat één persoon alles om kan gooien en de reden daarvoor zal 

later openbaar gemaakt worden in dit protocol.

22. De massa is barbaars en zij bewijst dit bij iedere gele-

genheid. Zodra de massa de vrijheid tot zich trekt, verandert deze al 

heel gauw in anarchie, die de hoogste trap van het barbarendom is.

21ste eeuw

Het bewijs zien we nu waar mensen elkaar afslachten en 

er werkelijk geen respect meer naar elkaar toe is. De mensen zijn 

beesten geworden en handelen ook als beesten. Maar besef even 

wie dit zo aan het stellen is en zo dus ook de mensheid oplegt! 

Want door het manipuleren van de mensen creëer je wat je zelf 

wil en dat is voor de elite beesten!

23. Zie deze door de alcohol versufte en door het wijn 

genot stompzinnig geworden dieren, die het recht hebben verwor-

ven om onbeperkt te zuipen gelijktijdig met de vrijheid, wij niet 

mogen dulden, dat diegenen onder ons tot dit lage niveau afdalen.

21ste eeuw

Een duidelijk beeld en we voegen er nog bij de drugs en 

vele gif wat in omloop is. Mensen zijn zo ver gedaald dat ze zich 
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werkelijk als beesten gedragen en steeds meer gaan deze protocol-

len hier beschreven gelijk krijgen. Maar nogmaals dit is wel wat 

gecreëerd is en is NIET menseigen en aangeboren.

24. De volkeren zijn door de alcohol versuft, versuft is 

hun jeugd door de studie van de klassieken en door vroegtijdige 

uitspattingen, waartoe ze door onze handlangers in de rijke hui-

zen, zoals b.v. huisonderwijzers, dienstbode, opvoedsters, door 

onze handelsbedienden en ook door onze vrouwen in de orde van 

vermaak worden verleid. Tot de laatsten reken ik ook de dames 

van gezelschap, die de liederlijkheid en de luxe van die vrouwen 

vrijwillig nabootsen.

21ste eeuw

Ook het duidelijk beeld van nu. Daar komt nog bij de vele 

elektronische apparaten die mensen zombies maken en mensen 

niet meer laten nadenken. Alles staat vast alles is al geregeld en 

de verveling is weer net zo groot als in de tijd der adelen en hun 

liederige feesten. Even om het goed door te hebben; wie heeft 

alcohol, drugs en de vele oppeppende middelen op de markt ge-

bracht en voor welke doeleinde en welke reden? 

25 Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld 

zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in 

het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis 

zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd 
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zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere 

nieuwe macht te verliezen.

21ste eeuw

Een duidelijk beeld zoals het nu ook gaat. Men zet overal 

geweld uit en komt met beloftes die nooit nagekomen kunnen 

worden daar het niet toegestaan is vanuit de elite. Geweld is wat 

nu de wereld bepaalt en geweld is waar de massa voor zwicht. 

Het is overduidelijk nu waarneembaar en gaande.

26. Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het 

goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van 

omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig 

kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder 

dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en 

macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, 

verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van 

de oorlog worden vervangen door de minder  opvallende, maar 

met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instand-

houding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde 

gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn. Rechtvaardige, 

maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel 

van een staat.

21ste eeuw

Hier is de huidige eeuw duidelijk beschreven want men 

pretendeert tegen oorlogen te zijn maar een CIA zet wel een ISIS 
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neer en moordt hun eigen mensen uit. Frustraties en werkelijk 

ziekelijke geesten die zorgen dat de mensen geen weg meer weten. 

Dan komt de zogenaamde vrede en wordt de mensheid via slinkse 

wijze vergiftigd, gebombardeerd met frequenties en opgesloten in 

Fema kampen waar de lijkkisten al klaar liggen als het massale 

opruimen moet beginnen. Mensen worden via gerecht opgesloten 

voor de meest onbenullige zaken of omdat men net op de verkeerde 

plek was. Houd even in je achterhoofd; het lanceren van ontelbare 

zogenaamde spirituele groepjes de laatste jaren!

27. Niet alleen ter wille van ons eigen voordeel, maar ter 

wille van onzen plicht om de overwinning weg te dragen, moeten 

wij aan het principe van geweld en arglist vasthouden. Deze op 

berekening berustende leerstelling is net zoo krachtig als de mid-

delen waarvan zij zich bedient. Niet alleen door deze middelen, 

maar ook door de niets ontziende gestrengheid van onze leer zul-

len wij zegevieren en alle regeringen aan onze opperheerschappij 

onderwerpen. Het besef, dat het onbuigzaam zal zijn, is voldoende 

om iedere weerspannigheid te doen ophouden.

21ste eeuw

Men ziet geweld werkelijk als een oplossing en via geweld 

kan men vele mensen opruimen en laten verdwijnen. Allemaal met 

een reden en allemaal goed te praten via hun inzichten. Men ziet 

wetten steeds verder aangescherpt worden en de vrijheden van de 

mens worden per dag ingeperkt. Zie bijvoorbeeld het reizen via 

een vliegtuig. Men stapte eerst op alsof men met de bus ging. Nu 
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zijn er zoveel controles en men wordt zo opgepakt dat het lijkt of 

je vee bent wat naar een slachthuis gaat! Dat allemaal door een 

vals spel wat men terrorisme noemt waar de spelers wel de FBI, 

CIA en andere agentschappen zijn die voor terroristen spelen. 

Tot de dag van vandaag is er NIET EEN terroristische aanslag 

geweest maar zijn het interne spelletjes van het systeem.

28. Wij waren de eersten, die het volk eenmaal de woor-

den vrijheid gelijkheid en broederschap toewierpen, woorden, 

die sindsdien zoo dikwijls door onwetende papegaaien werden 

nagebrabbeld, die, door deze lokstem van overal vandaan werden 

aangetrokken als de welvaart van de wereld, de ware persoonlijke 

vrijheid, die eens zo goed tegen de druk van het gepeupel be-

schermd was, alleen maar verstoorden. Mensen, die zichzelf voor 

verstandig, hielde, beseften de verborgen zin van deze woorden 

niet, voelde niet de tegenstrijdigheid daarin. Zij zagen niet, dat er 

in de natuur geen gelijkheid is, dat de natuur de ongelijkheid van 

het verstand, van het karakter, van het vernuft in afhankelijkheid 

van haar wetten heeft geschapen. Deze mensen hebben niet begre-

pen, dat de massa een blinde macht is, dat de door haar gekozen 

parvenu’s in de politiek net zoo blind zijn als de massa zelf, dat 

de ingewijde, ook als hij een domkop is, regeren kan, terwijl de 

niet ingewijde, al is hij een genie, van de politiek niets begrijpt. 

Dit alles is de niet-ingewijde ontgaan.

21ste eeuw

Vrijheid, het magische woord wat NIET bestaat in de vorm 
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het ons voorgehouden wordt! Het staat ook hier duidelijk beschre-

ven en het is een zuivere weergave zoals het is. Toch lees je ook 

dat er een vorm van vrijheid is maar wij als domkoppen het niet 

zien en begrijpen! Klopt, er is een vrijheid en die is er in een vorm 

die men zelf kan creëren. Maar het wordt duidelijk gesteld in deze 

paragraaf en opmerkelijk dat men dit gegeven vrijgeeft. Wat ook 

even opmerkelijk is, is dat men de natuur aanhaalt en daar gaat 

stellen dat er in de natuur ook geen gelijkheid is. Zelfs bedelen ze 

moeder natuur nog verstand toe. Ook spreekt men over natuurlijke 

wetten en dan zie je duidelijk de indoctrinatie die getrokken wordt 

vanuit een verwrongen gedachtegang.

 

29. Op deze grondslagen berustten intussen de dynastieke 

regeringen. De vader droeg de geheimen van de politiek aan zijn 

zoon over en zo dat zij zelfs aan de andere leden van de regerende 

familie niet bekend werden, opdat niemand het geheim zou ver-

raden. In de loop der tijde ging de betekenis van de mondelinge 

overdracht der staatskunst verloren en dit verlies droeg tot het 

succes van onze zaak bij.

21ste eeuw

Hier wordt ook weer prijsgegeven waar men bang voor is 

maar daar meteen een antwoord geeft om wat er tegen te doen. 

Door slinkse wijze weet men het negatieve om te wenden in het 

positieve naar het systeem en machtshebbers toe en dat laat zien 

welke weg men gebruikt om tot hun doel te komen.
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30. Onze slagwoorden vrijheid, gelijkheid en broederschap 

brachten met behulp van onze geheime agenten hele legioenen in 

onze rijen, die onze slagen met geestdrift droegen. Intussen waren 

deze woorden de wormen, die aan de welvaart knaagde, terwijl 

zij overal de vrede, de rust en de eensgezindheid verstoorde en 

de grondslagen van de staten ondermijnde. Wij zullen later zien, 

dat dit tot onze zegepraal heeft geleid. Onder andere maakte dit 

het ons mogelijk de belangrijkste troef uit te spelen, namelijk de 

privileges te vernietigen, die een levensvoorwaarde zijn van de 

niet-ingewijde adel en die de enige bescherming vormen, die de 

naties tegenover ons hebben.

21ste eeuw

Via de freemasons weet men zaken te leiden zoals men 

het uiteindelijk wil hebben. De kracht van geweld, indoctrinatie 

en hersenspoelen maakt dat deze sterke groep één blijft want 

men weet wat er gaat gebeuren als men niet aan de verwachtin-

gen voldoet. We zien dat sterk in de lokale politiek waar de ene 

staatsgreep naar de ander wordt uitgevoerd en van politiek een 

kleuterklas maakt. Met gebruik maken van geweld (de maffia) 

weet men zaken af te dwingen.

Het tweede deel van deze paragraaf zegt ook weer veel 

want men heeft de mens bepaalde privileges gegeven en deze 

worden ook veel gebruikt, maar als men genoeg materiaal heeft 

tegen die personen dan wordt het tegen hen gebruikt! Maar zo 

doet men het ook met het volk. Zoals we nu in de Europese landen 
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ziet waar men langzaam maar zeker alles terugdraait naar mid-

deleeuwse begrippen, wetten en regels. De wetboeken zijn nog 

nooit zo dik geweest en er is altijd een regel waarop men mensen 

kan veroordelen, oppakken en wegwerken. Het corrupt juridisch 

systeem is nog nooit zo duidelijk geweest.

31. Op de puinhopen van de bloed- en geslacht-adel heb-

ben wij de adel van het vernuft en het geld opgericht. Tot het 

voornaamste kenteken van deze nieuwe aristocratie verklaarde 

wij de rijkdom, die van ons afhankelijk is en de wetenschap, met 

onze wijzen die de richting bepalen.

21ste eeuw

Door bepaalde mensen rijkdom te geven kan men zo deze 

mensen manipuleren, afdwingen en toe zetten om het volk zo te 

bespelen dat het goed uitkomt voor de elite. We zien dat nu ook 

waar soms uit het niets superrijken opstaan via zogenaamde 

geslaagde handel voeren. Maar de rijken die opstaan vanuit een 

andere hoek zoals, beleggen, gokken, drugs of ongure handel 

hebben veelal geen lang leven of wordt er alles aan gedaan hen 

het leven onmogelijk te maken en het kapitaal weer af te nemen. 

Het spel wat dagelijks gaande is.

32. Onze zegepraal werd overigens nog gemakkelijker 

gemaakt door de omstandigheid, dat wij in de omgang met de 

mensen, die ons onontbeerlijk toeschenen, en altijd de gevoeligste 

kanten van de menselijke geest beroerden, zoals bijvoorbeeld de 
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ontvankelijkheid voor weldaden, berekening, begeerte en onver-

zadigbaarheid in de materiële behoeften; elk van deze menselijke 

zwakheden is geschikt om de energie te verstikken, terwijl hierdoor 

de wil van de mensen dienstbaar wordt gemaakt aan hen, die hen 

van hun energie beroven.

21ste eeuw

Het mis- gebruik van de zwakheden van de mens komt de 

elite goed uit. Inderdaad een van de grootste zwakheden is het 

materialisme en de drang van de mens om alles om zich heen te 

hebben. Buiten dat is er een ego en het snakken naar macht en 

daar kan het systeem werkelijk alles op aanpakken. De zwakheden 

van de mens staan vast en is altijd te mis- gebruiken.

Verder werd er over een zeer belangrijk punt hier gespro-

ken en dat is het woordje “energie”! Zeer belangrijk want men 

geeft hier ook aan dat men de energieën pakt en berooft! En hier 

hebben we de hoofdschakel waar alles om draait “energie”. Men 

werkt met de energie van andere mensen en dat doet men door de 

energie in te nemen van het volk. Het spelen/werken met energie 

is een zeer belangrijk punt want daar zijn de elite mee bezig. Via 

offeren, bloed drinken, ritualen maar ook massabijeenkomsten 

denkt men zo de heerschappij via de energieën van anderen te 

verkrijgen. Energie is het punt waar de elite mee te bevechten zijn.

33. Het begrip vrijheid maakte het mogelijk om de massa’s 

ervan te overtuigen dat de regering alleen maar de rentmeester is 
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van de eigenaar van het land, dus van het volk zelf en dat men 

deze bestuurder even gemakkelijk kan verwisselen als een paar 

afgedragen handschoenen. De afzetbaarheid van de volksverte-

genwoordigers bracht deze in onze macht; hun verkiezing hangt 

van ons af.

21ste eeuw

En hier hebben we een van de kernen. Ik citeer “De af-

zetbaarheid van de volksvertegenwoordigers bracht deze in onze 

macht; hun verkiezing hangt van ons af”. Hier ziet men dat poli-

tiek niets meer is dan mensen bezig houden en is een poppenspel. 

Men zit er omdat men nodig is en zodra de weg is gelegd komen 

er andere. Ik hoorde dit van diverse oud-politici die merkten dat 

ze niets te zeggen hadden en gewoon een speelbal waren van de 

hogere! Deze geluiden hoor je ook vanuit justitie en van die mensen 

die eens een hoge job bekleed hebben. Politiek is een cover voor 

achter de schermen zaken te verwezenlijken.
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PROTOCOL 2 (Economische oorlogen)

1. Voor onze doeleinde moet het tot elke prijs vermeden 

worden, dat door oorlogen land wordt gewonnen; iedere oorlog 

wordt dus op het economisch terrein overgebracht en de volkeren 

zullen de macht van onze overheersing erkennen. Deze stand van 

zaken levert de tegenstanders uit aan onze internationale vertegen-

woordigers, die over miljoenen ogen beschikken, welke door geen 

landsgrenzen worden tegengehouden. Dan zal ons internationaal 

recht het nationale recht terzijde stellen en de volkeren net zo 

beheersen als het burgerlijk recht in de verschillende staten de 

betrekkingen tussen de onderdanen onderling regelt.

21ste eeuw

Interessant want ook dit is gaande in deze eeuw. De gren-

zen blijven maar praktisch alle landen zijn gekoppeld aan het 

hogere en gehoorzamen via verdragen aan de top. We zien dat al 

ook gebeuren in het recht wat los staat van het lokale recht en zo 

vreemde situaties creëert die voor vele onbegrijpelijk zijn.

2. De ambtenaren, die wij met inachtneming van hun ge-

schiktheid tot slaafse gehoorzaamheid zullen uitzoeken, moeten 

van de hogere staatskunst niets begrijpen. Op deze wijze zullen 

ze gemakkelijk tot pionnen in ons schaakspel kunnen worden 

gemaakt en zullen ze geheel afhankelijk zijn van onze wijze en 

geniale raadgevers, die van jongs af aan werden opgevoed om 

de hele wereld te regeren. Zoals U inmiddels weet, hebben deze 
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vakmensen van ons de kennis van de regeerkunst geput uit onze 

politieke plannen, uit de lessen van de geschiedenis en uit de studie 

van alle opmerkenswaardige gebeurtenissen.

De volkeren trekken uit de historie geen praktisch nut, 

maar zij laten zich leiden door de zuivere theoretische kennis, die 

zij zich eigen hebben gemaakt en die niet werkelijk tot resultaten 

kan leiden. Wij behoeven ons om degenen die niet tot onze gele-

deren behoren niet te bekommeren. Laten zij nog maar een tijdje 

voortleven in de hoop op een nieuwe toekomst of in de herinnering 

aan de vergane glorie. Laten zij zichzelf maar wijs maken, dat het 

geloof aan de theoretische wetten, dat wij hun ingepompt hebben, 

van de grootste betekenis is.

Tot dit doel versterken wij ononderbroken door middel van 

onze pers het blinde vertrouwen in deze wetten. De intellectuelen 

zullen trots op hun kennis zijn en haar net zoo toepassen als onze 

vertegenwoordigers hun wijs maken, met de bedoeling hun geest 

te leiden in de richting. Die voor ons noodzakelijk is.

21ste eeuw

Zeer duidelijk herkenbaar zeker het eerste deel van deze 

paragraaf want hoeveel domme politici maar ook ambtenaren zit-

ten niet op de vele posten, slaafs doen wat hen opgedragen wordt 

en zeker geen vragen stellend.
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Deel twee van deze paragraaf zegt duidelijk dat wetten er 

alleen maar zijn om slaven erin te laten geloven. We zien dat ook 

duidelijk bij de verschillen in rechterlijke uitspraken als het gaat 

om een laag geplaatste persoon of een van die mensen die dicht 

bij de elite zit. Een duidelijke zaak is bijvoorbeeld Demmink die 

onschendbaar is maar ook de leden van het koninklijkhuis die 

wel alles doen wat voor ons burgers verboden is maar gewoon 

door kunnen gaan met hun slachten van mensen en handel in de 

cocaïne om maar wat zaken te noemen.

Deel drie zegt duidelijk de rol van de pers en dat zien we 

ook in de huidige maatschappij zeer duidelijk. De pers met haar 

gemanipuleerde berichten zorgt voor misinformatie en het deel 

hersenspoelen zodat men niet gaat zien wat er werkelijk gaande is.

3. Gelooft U maar niet, dat onze beweringen slechts holle 

frasen zijn. Kijkt U maar eens naar het succes, die Darwin, Marx 

en Nietzsche ons opgeleverd hebben. De ontbindende invloed van 

deze leerstellingen moeten ons tenminste duidelijk zijn.

21ste eeuw

Geloven in deze materie is al geen optie meer. We zien 

duidelijk dat het allemaal gaande is en dat er duidelijk een weg 

gevolgd wordt die zeer dicht bij dit alles loopt. Bewijzen ten over-

vloede zeker als we het plaatsen in de 21ste eeuw.
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4. Het is voor ons noodzakelijk om met de ideeën, karak-

ters en de moderne geestesrichtingen van de volkeren rekening 

te houden teneinde noch in de politiek noch in de regering fouten 

te begaan. Ons systeem, zal aangepast moeten worden aan de 

geaardheid van de verschillende volkeren, waarmee wij in aanra-

king komen, dan alleen zal het succes hebben, als de praktische 

toepassing uitgaat van de resultaten, die uit het verleden en tevens 

uit het heden voortkomen.

21ste eeuw

Een punt wat nu overduidelijk speelt als we kijken naar 

de Islam en de diverse andere volkeren en hun geloven die zich 

nu aan het vermengen zijn. Het brengt nu grote problemen wat 

natuurlijk is want de een wil de andere een andere weg opdringen 

of afdwingen en dan ga je komen in elkaars culturen, geloven en 

manier van denken. Want vele delen op de wereld hebben een 

andere manier van hersenspoelen meegemaakt en die gaan nu 

elkaar kruisen.

5. In de hedendaagse staten is de pers een grote macht 

waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te 

wijzen op de zogenaamde noodzakelijke eisen, en bekendheid 

te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te 

wekken en tot uitdrukking te brengen.

21ste eeuw

De pers is de sleutel van de veranderingen en het spoelen 
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van menselijke hersenen. Het is via de pers dat veel doorgedrukt 

wordt en zodra de pers het goed vindt gaat het publiek het ook als 

goed zien. En zo zien we dat grote zaken via de pers omgegooid 

worden en mensen er klaar gemaakt voor worden. Mensen chip-

pen, het afnemen van vrijheden maar ook het slaafs opstellen 

wordt vastgelegd door de pers en de nodige vernieuwde appara-

tuur doet de rest.

6. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de 

staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte 

te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers 

verwierven wij onzen invloed, maar bleven daarbij toch op de 

achtergrond.

21ste eeuw

Duidelijk is hier dat de pers de spreekbuis van de duivel 

is en zijn ziekelijke systeem. Vanuit de pers doet de freemasons en 

hun clubjes de zaken regeren en dicteren en dat zien we dagelijks 

duidelijk. Dan praten we over een vrije pers en zelfs journalisten 

die zich vrije nieuwsmensen noemen! Een belachelijke uitspraak 

en stelling daar dit niet bestaat. Zelfs de vrije pers staat onder het 

commando van hogerhand. Doe je niet mee dan geen leven. De 

pers is een manipulatie medium en is niets anders dan het volk te 

laten denken en handelen zoals de elites het willen.

7. Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud 

opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze 
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gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) 

echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.

21ste eeuw

Zo, duidelijk wordt hier de streep getrokken. De pers is de 

aandrager maar ook de woordvoerder van de macht van de elite! 

Maar wat ook duidelijk is, is dat de pers offers heeft gekost en 

dat is begrijpelijk want er moet veel omgekocht worden wil men 

bepaalde programmeringen en gedachten doorvoeren. Alles heeft 

zijn prijs, ook in de wereld van satan.
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PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode)

1. Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige 

schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd 

en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons 

volk is, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle 

staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.

21ste eeuw

En zo is het gebeurd, de Europese gemeenschap, de VN 

en de diverse verdere organisaties hebben de landen in de tang 

en men kan er niet meer onderuit daar ze financieel allemaal 

vastgeplakt zitten aan de absolute elite die het geld beheert. De 

cirkel is gesloten en nu de duimschroeven aan draaien, iets wat 

we ook zien met de huidige belastingen en wetten.

2. Spoedig zal de weegschaal van de grondwettelijke 

instellingen uit haar evenwicht geraken want wij zullen haar 

ononderbroken uit haar evenwicht brengen, net zoo lang tot de 

balans van de weegschaal versleten is. De overheden dachten, dat 

ze die stevig genoeg hadden geconstrueerd en wachtten altijd tot 

de weegschaal weer in evenwicht zal komen. Maar de draagbal-

ken van de steiger, deze regerende personen, worden door hun 

ambtenaren gehinderd, terwijl dezen zich door hun onbeperkte 

en onverantwoordelijke macht tot domheden laten meeslepen. 

Deze macht hebben zij te danken aan de terreur, die in de paleizen 

heerste. Daar de vorsten niet meer onmiddellijk met hun volk in 
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verbinding staan; kunnen zij het ook geen opheldering meer geven 

of zich beschermen tegenover hen, die naar de macht hongeren. 

Zodra wij de scherpzinnige macht van de vorsten en de blinde 

macht van het volk van elkaar gescheiden hebben, hebben zij 

iedere betekenis verloren, want eenmaal gescheiden, zijn zij even 

machteloos als de blinde zonder stok.

21ste eeuw

Mooi dat men het heeft over de weegschaal en hun grond-

wetten. Mooier is het omdat maar weinige mensen weten dat de 

meeste grondwetten rond de wereld allemaal herschreven zijn en 

de oude grondwetten niet meer van toepassing zijn! Een informatie 

die terloops eens vrijgegeven is door een wereldrechter en zijn 

freemasons groep.

Mooi is te zien de beschrijving van de “vorsten, leiders” 

die niet meer met het volk in verbinding staan en zich verheven 

voelen boven het volk. Ook dat wordt duidelijk hier beschreven dat 

het een weg is die de elite bewust heeft vastgelegd en nu bewandelt. 

Men gaat er vanuit dat het volk machteloos is de dag dat ze haar 

koningen, leiders heeft verloren of althans niet meer kunnen berei-

ken. Een spel wat men duidelijk ziet dat deze nu gespeeld wordt. 

Veel laat men over aan de onkunde en de domme ambtenaar en 

regeringen die de ware weg niet weten en maar handelen zoals ze 

denken dat het moet gebeuren en het in de boeken en voorschriften 

staat. Nu is ook duidelijk dat voorschriften en wetten niet dekkend 
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zijn in het handelen want veel is bewust niet beschreven en waren 

opdrachten vanuit hogerhand.

3. Om de eerzuchtigen tot misbruik van hun macht te 

verleiden, hebben wij alle krachten tegen elkaar opgezet, terwijl 

wij hun liberaal streven in de richting van de onafhankelijkheid 

voerde. Tot dit doel hebben wij tot iedere onderneming aange-

spoord, hebben wij alle partijen van wapens voorzien, hebben 

wij de heersende macht tot mikpunt van alle eerzucht gemaakt. 

Wij hebben van de staten arena’s voor hun partijstrijd gemaakt. 

Nog korten tijd slechts en wanorde en ineenstorting zullen overal 

haar intrede doen.

21ste eeuw

Een beeld waar we dus nu duidelijk in zitten en gehanteerd 

wordt door de leidinggevende clubjes. Zelfs op dit eiland waar ik 

leef is het overduidelijk te zien dat het regeren een wassen neus 

is en er personen zijn die de ware macht hebben. Deze “tussen 

machthebbers” zijn op deze eilanden veelal de maffia die in toom 

gehouden wordt door de elite daar deze elite veel geld kan halen 

en sluizen via deze personen. Er is een duidelijke samenwerking 

en zodra alles veilig is gesteld kan, zoals beschreven, de zaken in 

elkaar storten want er zijn geen capabele leiders die het kunnen 

tegenhouden daar deze allemaal al op een zijspoor zijn gezet. 

Wat een mooi extra detail is het deel waar gesproken 

wordt dat alle partijen voorzien worden van wapens! Zeker mooi 
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te lezen als we zien wie aan wie wapens verkoopt en zelfs geven. 

We zien het waar de CIA wapens levert aan de ISIS maar we zien 

het ook op straat waar wapens opduiken van juist de politie en 

justitie! Wapens zijn de bron van veel ellende maar waarom is 

er nog nooit een waterdicht systeem bedacht tegen wapenhandel 

en bezit van wapens? Waarom is op elke hoek van de straat een 

wapen te verkrijgen en worden die handelaren juist beschermd 

door justitie? Alleen als men een lastpost is dan wordt het bezit 

van een wapen tegen je gebruikt, ben je een van de club dan mag 

je alles en kan alles.

4. Onvermoeibare kletsers hebben zitting in de volksver-

tegenwoordigingen en die in toernooien van redenaars veranderd. 

Brutale journalisten en onbeschaamde schrijvers van smaadschrif-

ten vallen doorlopend de regeringsambtenaren aan. Het misbruik 

van macht leidt tenslotte tot ineenstorting van de grondwettelijke 

instellingen en onder de slagen van de razend geworden massa 

stort alles tot puinhopen ineen.

21ste eeuw

Het duidelijk beeld wat gaande is in deze eeuw. Het zijn 

vele personen die menen overal verstand van te hebben en denken 

dat ze een politieke leider kunnen zijn. Maar ook journalisten 

en zogenaamde vrije personen denken te weten wat er werkelijk 

schuilt achter een land leiden en besturen. Men ziet lokaal ook dui-

delijk dat het volk zwaar verdeeld is en tegen elkaar opgezet wordt 

en dat is wat de elite perfect uitkomt, namelijk het onderdrukken 
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van de persoonlijke kracht. Door de onvrede, die kunstmatig ge-

creëerd is, kan de elite top gemakkelijk ingrijpen en mensen die 

men niet mag gemakkelijk veroordelen. Zoals een spreekwoord 

duidelijk zegt; wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.

5. De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan de 

harde arbeid geketend dan eens door slavernij en lijfeigenschap. 

Hiervan konden zij zich op de een of andere manier van bevrijden, 

maar van de ellende kan men zich niet losmaken. De rechten; die 

wij in de staatsregelingen hebben opgenomen, zijn voor de massa 

slechts schijnbare rechten, geen reële. Alle zogenaamde rechten 

van het volk leven slechts in het rijk van de fantasie; in de praktijk 

worden zij nooit verwerkelijkt. Wat kan het de over zijn werk 

gebogen, door zijn lot neergedrukte proletariër baten, als kletsers 

het recht hebben te spreken, als journalisten het recht hebben om 

naast ernstige dingen ook allen mogelijke onzin neer te schrijven?

Wat betekent voor het volk een grondwet, waarvan het 

geen andere voordelen heeft dan de kruimels die wij hen over de 

tafel toewerpen opdat men op onze vertegenwoordigers stemt? 

De republikeinse rechten zijn voor de arbeider een bittere hoon, 

daar de dwang van de dagelijkse arbeid hem verhindert, om er 

van te genieten en ze beroven hem alleen maar van de zekerheid 

op een vast loon, afhankelijk als dit is van de werkstakingen van 

de ondernemers en de kameraden.
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21ste eeuw

Armoede, honger en geen werk is wat we nu ook weer 

steeds meer horen en zien. Ook werken zonder enige toekomst 

en een vooruitzicht naar een beter bestaan is momenteel ver te 

zoeken. Er zijn geen werkelijke oplossingen meer daar alles wat 

oplossing is duidelijk afgeschermd wordt en niet als een mogelijk-

heid kan worden aangedragen.

Ook hier leest men duidelijk dat “rechten” een schijn zijn 

en “rechten” niets meer zijn dan fantasieën en een fata morgana. 

Ook wordt hier duidelijk gesteld dat wetten niets voorstellen en 

een samengeraapte blok aan regels zijn die geen vaste kern bevat-

ten en niets betekenen. Recht is krom en dat wordt duidelijk hier 

neergezet. Mensen praten ongelofelijk veel maar ondernemen 

nauwelijks wat omdat ze niet meer weten welke weg te kiezen. 

Mensen dwalen maar zijn verstrikt geraakt in de vele informatie 

die over hen uitgegooid wordt. Wat ook frappant te lezen is, is de 

manier van mensen tot werk te dwingen door hen slecht te betalen. 

Was het vroeger nog mogelijk dat 1 salaris genoeg was om te leven 

nu moet de vrouw ook mee werken en zelfs dubbele banen werken 

om de vaste lasten te betalen! Mensen maken lange uren en heb-

ben daarna werkelijk geen tijd om nog enige actie te ondernemen. 

Goed dit hier gelezen te hebben en de bewijzen nu te zien. 

6. Onder onze leiding werd de adel verwoest, die de na-

tuurlijke beschermer en de voedster van het volk was en wiens 

belangen onafscheidelijk met de welvaart van het volk waren 
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verbonden. Nadat tegenwoordig de voorrechten van de adel teniet 

zijn gedaan, is het volk onder het juk van rijk geworden woeke-

raars en parvenu’s gekomen, die hen onbarmhartig onderdrukken.

21ste eeuw

Hier leest men hoe de adelen, wat de tussengroep was tus-

sen het volk en de elite, langzaam maar zeker de macht ontnomen 

werd. We zien dat nu gebeuren bij de zogenaamde “middenstand” 

en de kleine zakenlui die allemaal stuk voor stuk ten prooi vallen 

aan de top. De top koopt alles op of maakt je geheel dood en dat 

om ook dat laatste stukje macht af te nemen van het volk.

7. Wij zullen de arbeider lijken als de bevrijders uit zijn 

onderdrukking, terwijl wij hem uitnodigen, toe te trede tot onze 

legers van socialisten, anarchisten en communisten. Deze groepen 

helpen wij steeds voort, waarbij wij de schijn aannemen dat wij hen 

willen helpen uit een gevoel van broederschap en humaniteit, met 

deze door onze socialistische vrijmetselarij verkondigde principes.

21ste eeuw

Hier staat precies wat je alsmaar leest in de ritualen van 

de vrijmetselarij. Men speelt een broederschap, men helpt elkander 

en men is humaan. Eenmaal dat vertrouwen verkregen te hebben, 

krijg je een mes in de rug, door de geldkraan dicht te draaien, en 

ben je voor je leven vastgekoppeld aan een satan die je zaken op 

gaat leggen en moet uitvoeren. Deze “zaken” worden via ritualen 

bekrachtigd en daar is bloed, kinderen en jonge mensen voor nodig 
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om deze ritualen uit te voeren. De dag dat je mee moet doen aan 

deze ritualen in de hogere graden is men deel van deze satanische 

groep die de voorkamer is van de ware elite.

8. De adel, die volgens wettelijk recht de arbeidskracht 

van de arbeiders opeiste, had er belang bij dat de arbeiders goed 

gevoed, gezond en krachtig waren. Ons belang vergt daarentegen 

de verslechtering van de toestand der arbeiders.

21ste eeuw

Het is duidelijk hoe men te werk gaat en we ook weer zien 

rond de wereld. Men hongert de mensen uit, door de geldkraan 

dicht te draaien en hen slaaf te maken van geld en techniek, om 

zo de adelen (lees middenstand) op de knieën te krijgen.

9. Onze macht berust op de voortdurende honger en zwakte 

van de arbeider, omdat hij daardoor aan onzen wil wordt onder-

worpen en noch kracht noch energie zal hebben om zich tegen 

onzen wil te verzetten. De honger verleent aan het kapitaal meer 

rechten over de arbeider dan destijds de wettelijke macht van de 

koningen aan de adel kon verlenen. Door nood, afgunst en haat 

zullen wij de massa’s leiden en ons van haar handen bedienen 

om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert.

21ste eeuw

Het duidelijke plan wat ze dus keer op keer hanteren en 

we weer nu in deze tijd zien. De kracht ligt dus bij de arbeiders en 
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die vreest men maar door simpel de arbeiders verslaafd te laten 

blijven aan eten, spelen, drank, drugs, geld en macht, heeft men 

de massa in de hand en kan deze gemanipuleerd worden.

10. Zodra het ogenblik van de kroning van onzen wereld-

vorst (antichrist?) gekomen zal zijn, zullen diezelfde handen alles 

wegvagen wat ons nog in de weg staat.

21ste eeuw

De laatste genadeslag die we alsmaar zien. Men doet dit nu 

via terroristen en dan het recht om een land totaal te vernietigen. 

Doch, we zien ook duidelijk dat het alsmaar gaat om het gestolen 

land zoals bij Israël en het plaatsen van joden op een plaats waar 

ze volgens de gehele geschiedenis geen recht op hebben. Ja, even 

heel simpel gezet maar dat hele Israël / Palestina gebeuren is de 

reden voor zeer veel oorlogen en doden. Duidelijk is dat de joodse 

gemeenschap uit is op de absolute macht, die ze al bezitten maar 

willen uitbreiden tot over de gehele wereld. In de staat Israël ligt 

volgens de joden de absolute macht maar men heeft zich vergist 

want de macht laat zich niet zien en gebruiken, als deze in zieke-

lijke handen komt en dat zien we nu gebeuren.

11. De volkeren hebben het verleerd, zonder onze weten-

schappelijke raadgevingen te denken. Daarom zien zij de betekenis 

niet in van bepaalde dingen, die wij, ons voorbehouden tot het 

ogenblik, waarop ons uur gekomen zal zijn: dat namelijk al op de 

lagere scholen de enige ware wetenschap moet worden onderwe-
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zen, de wetenschap van de socialen opbouw van de staat en van 

de plaats van de mens in de maatschappij, welke wetenschap de 

arbeidsverdeling en bijgevolg de onderscheiding van de mensen 

naar stand en beroep bevordert. Iedereen moet onvoorwaardelijk 

weten, dat er ingevolge de veelsoortige werkzaamheid van de men-

sen, er geen gelijkheid is, dat de mensen voor de wet niet in gelijke 

mate verantwoordelijk kunnen zijn, dat de verantwoordelijkheid 

van hem, die door zijn handelingen een hele klasse benadeelt, niet 

dezelfde kan zijn als de verantwoordelijkheid van hem, die door 

een misdaad alleen zijn eigen eer kwetst.

21ste eeuw

De duidelijke opzet om het volk dom te houden staat hier 

al duidelijk in de eerste regel! Ook gaat men hier openlijk op in 

dat de zogenaamde ware wetenschap onderwezen moet worden 

wat niets anders is dan een gemanipuleerde leerschool waar vele 

zaken achtergehouden worden en vele zaken onbespreekbaar zijn. 

Duidelijk staat hier ook dat de onderklasse zich als slaaf moet 

gedragen! Wat zien we in onze huidige leersystemen? Juist, kin-

deren die de informatie moeten opnemen die hun voorgeschoteld 

krijgen en moeten slikken wat de leraren en professoren hen voor-

kauwen! Voldoet men niet aan het klakkeloos opnemen van deze 

informatie en de toetsen en de examens niet maakt volgens deze 

standaard, wordt de kans om geld te verdienen nihil en is men een 

buitenbeentje van die maatschappij. Slaaf van het systeem vanaf 

je geboorte! Doe je het niet heb je geen kansen meer! Men krijgt 

dan snel de stempel van buitenbeentje of misdadiger!



61- 21ste Eeuw -

Een simpele regel over de wet maakt hier ook duidelijk dat 

de wet niet voor iedereen gelijk is! Dit is mooi om hier te lezen want 

het bevestigt de dubbele rechtsspraak die we alsmaar gehanteerd 

zien. Als men een van de elite is, komt men veel gemakkelijker 

langs een moord af dan iemand van het volk. Door vele kleine 

regeltjes aan te halen zal een persoon vanuit de hoogste kamer 

nauwelijks veroordeeld worden. Maar ook is de kans klein dat 

hij überhaupt voor het gerecht moet verschijnen. Door zijn status 

en het belangrijk zijn in het huidig systeem zal men er alles aan 

doen deze persoon te beschermen. Noem ze maar op; Demmink, 

Bush, Clinton, Obama, Kissinger om maar enkele te noemen, zijn 

onschendbaar maar ook een Elisabeth, Alexander, Beatrix en een 

Bernhard zullen niet voor een gerecht gedaagd worden. Het is hun 

werk en het werk is moorden, bedriegen en mensen vergiftigen met 

drugs. De wetboeken zijn tweeslachtig en zien we dit over en weer 

bewezen. Wetten zijn voor het volk niet voor de elite!

12. De ware wetenschap van de maatschappelijke opbouw, 

in welke geheimen wij anderen niet zullen inwijden, zal bewijzen, 

dat de verschillende werkzaamheden tot een bepaalde kring be-

perkt moeten blijven opdat uit de wanverhouding tussen opvoeding 

en arbeid geen onverdraaglijke onbillijkheid zal ontstaat. In de 

erkenning van deze leer zullen de volkeren zich vrijwillig onder-

werpen aan de regerende macht en de door haar ingestelde sociale 

staatsorde. Bij de huidige stand der wetenschap en bij de richting, 

die wij haar gegeven hebben, gelooft het volk blindelings in alles 

wat gedrukt is en vertrouwt men de volk-misleiders, waarmee wij 
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hen dankzij hun onwetendheid opgescheept hebben en staat het 

vijandig tegenover die klassen, die het voor hoger aanziet, terwijl 

het de betekenis van de afzonderlijke roeping niet begrijpt.

21ste eeuw

De gedachte is duidelijk, houd de mensen dom en ze zul-

len gehoorzamen. Door informatie dus achter te houden en het 

volk niet al te wijs te maken blijft de elite zo aan de macht. Wat 

ook duidelijk hier staat is dat de elites bepalen wat wetenschap-

pelijk naar buiten mag komen! Iets wat we alsmaar zien. Het zijn 

de elites die de financiën in handen hebben maar ook uit maken 

welke richting er gewerkt moet worden. Wijkt men af, wordt of alles 

vernietigd of men moordt de gehele groep uit! Einde experiment. 

De hoofdgedachte is duidelijk; houd het volk dom en houd hen 

bezig door haat en vijandigheid te verspreiden.

13. Deze haat zal nog toenemen door de economische cri-

sis, waardoor het beurshandel, de industrie en het bedrijf ten slotte 

lam gelegd wordt. Met behulp van het goud, dat geheel in onze 

handen is, zullen wij met alle verborgen middelen een algemene 

economische crisis in het leven roepen en hele legers arbeiders 

in alle landen van Europa gelijktijdig op de straat gooien. Deze 

massa’s zullen zich dan bloeddorstig storten op hen, die ze in hun 

eenvoud van jongs af aan benijden en die ze dan eindelijk van hun 

eigendom kunnen beroven.
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21ste eeuw

Wederom wordt er gesproken over haat en hoe deze verder 

te misbruiken in de weg die opengelegd wordt. Men ziet nu vele 

bloederige taferelen en wat hier ruim 100 jaar geleden beschre-

ven staat is nu in volle gang rond de wereld. Mensen nemen het 

niet maar vallen ondertussen van een vrij stabiele wereld in een 

wereld vol onzekerheden, geen werk, gehersenspoeld en veel pijn.

14. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het ogenblik 

van de aanval bekend zal zijn en wij maatregelen getroffen zullen 

hebben om de onzen te beschermen.

21ste eeuw

Het beschermen van de elite is duidelijk. Men weet natuur-

lijk als eerste als er iets goed mis is. Een mooi voorbeeld is hier 

lokaal onze gouverneur die dagelijks alle vertrouwelijke informa-

tie van het eiland doorbrieft naar het kabinet van de koning. Zo 

weet de hoogste instantie in Nederland wat er hier spelende is en 

kan veelal eerder ingrijpen. Dit gebeurt ook op landelijk en wereld 

niveau waar de elites weten wat hen staat te wachten. Het vluchten 

naar ondergrondse steden is ook wat Hitler deed in zijn tijd. Maar 

ook nu wordt dit gedaan door diverse elites die menen het recht 

van leven te hebben terwijl men andere uitmoordt. Is het niet door 

het vergiftigen via lucht dan via voedsel en watervoorzieningen.

15. We hebben bewezen dat de vooruitgang alle volkeren 

aan het rijk van het verstand zal onderwerpen. Zo zal onze heer-
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schappij zijn: zij zal met rechtvaardige gestrengheid alle oproer 

onderdrukken en alle liberale opvattingen uit de regelingen van 

het staatkundig leven verdringen.

21ste eeuw

Mooi is te lezen dat men het heeft over “het rijk van 

verstand” maar men wil daarmee zeggen het rijk van de meest 

rijken van deze aarde. Met verstand zul je echt niet in de top van 

de elitewereld komen. Die zijn daar niet welkom. Je moet slim, 

geslepen en je moet een dikke buidel hebben voordat je recht kunt 

hebben om in de top te zitten. Zelfs de rijken van deze tijd moeten 

zich onderwerpen aan de elite hoe verstandelijk ze ook zijn! Gates 

en Zuckerberg zijn niets voor niets rijk en het is echt niet omdat 

ze het gouden ei hebben uitgevonden dat ze nu op deze plaatsen 

rondhangen. De ware rijken der wereld zitten veel hoger in deze 

piramide.

16. Toen het volk zag, dat men het in naam van de vrijheid 

de meest verschillende rechten en concessies gaf, verbeeldde het 

zich de baas te zijn en trok de macht tot zich. Natuurlijk stootte 

het, zoals iedere blinde, op onoverkomelijke hindernissen. Het 

ging op zoek naar een leider en daar het niet meer tot het vroe-

gere bewind wilde terugkeren, legde het zijn macht voor onze 

voeten neer. Herinnert U zich maar de Franse Revolutie, welke 

wij de naam van ‘de grote’ gegeven hebben. De geheimen van 

haar voorbereiding zijn ons welbekend, want zij was het werk 

van onze handen. Sinds dat ogenblik hebben wij de volkeren van 
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de ene ontgoocheling in de andere geleid, opdat zij zich van ons 

zouden afwenden en hun toevlucht zouden zoeken bij de koning 

die wij voor de wereld gereed houden.

21ste eeuw

Een duidelijk voorbeeld zoals het nu gaande is om de 

mensen van de ene naar de andere ellende te brengen. Daarnaast 

een dosis fake nieuws en de chaos is compleet! Men ziet duide-

lijk nu dat het mis is en men zoekt een weg. Vele, bijna iedereen, 

gebruiken daarbij toch weer middelen die van het systeem afko-

men en proberen zo het leven te veranderen. Het slimme van het 

gehele systeem is dat ze de mensen geen alternatieve methodes 

hebben aangeleerd! Door het hersenspoelen op scholen en in de 

maatschappij zien mensen maar een beperkte weg en gaan die 

dan bewandelen. 

Een voorbeeldje; Hoeveel lees je niet over de manier 

van alternatief leven en het niet meer betalen van belastingen, 

huren en schulden bij een bank? Nu, men gaat dan te werk met 

het schrijven van brieven, dat dit alles illegaal is en men stopt 

met betalen. Mooi, het werkt enkele jaren want zo lang kun je het 

rekken, maar dan heeft het systeem via vele rechtszaken je geheel 

in de tang en ben jij of die halve gare of die wanbetaler die tegen 

het systeem schopt! Nu, dat is juist wat het systeem wil, het is een 

weg van het systeem en in deze moderne tijd denkt men dat het 

wijzen op de kleine lettertjes en de hiaten van de wetten dat men 

het kan winnen van het systeem.
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De werkelijkheid is anders en vele mensen draaien dan 

ook totaal door en hebben geen leven, precies zoals het systeem 

het hebben wil.

17. Tegenwoordig zijn wij als internationale macht on-

kwetsbaar, want zodra men ons in een staat aanpakt, ondersteunen 

de andere staten ons.

21ste eeuw

Zeer mooie uitspraak en dat zien we inderdaad bij de 

vele hoge clubjes als de VN, UN en de federaties die er zijn. Het 

is onmogelijk een van deze partijen aan te pakken via de regu-

liere weg. Doch enkele hadden het door zoals Gaddafi, Castro 

en Chávez. Mensen die vermoord zijn omdat ze een antwoord 

hadden op deze machten en ze waren zelfs zo sterk dat ze deze 

machten onder druk konden zetten. Maar door de eenheid die er 

was, werd er een einde gemaakt aan deze manieren van verzet. 

Dat door simpel deze mensen op te ruimen. De maffiaweg is dan 

de weg die bewandeld wordt.

18. De onuitputtelijke gemeenheid van de volkeren werkt 

onze onafhankelijkheid in de hand, zij het dan ook, dat de volke-

ren voor het geweld op de knieën kruipen maar bij zwakheden en 

fouten onverbiddelijk en bij misdaden toegeeflijk zijn, zij het dan 

ook, dat zij de tegenstrijdigheden van de vrijheid niet willen aan-

nemen, zij het dan ook, dat zij tegenover de gewelddadigheid van 

een onverschrokken despoot gedwee zijn tot het martelaarschap 
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toe. Zij verdragen van hun tegenwoordige vorsten en ministers 

alle misbruiken, voor de kleinste waarvan zij twintig koningen 

onthoofd zouden hebben.

21ste eeuw

Het volk tegen bepaalde groepen opzetten is nu nog in 

volle gang. Door de CIA een ISIS te laten creëren is een van de 

nieuwste terreurgroepen bezig om mensen op de knieën te krijgen 

in diverse landen. Zie in verdere Afrikaanse landen maar ook in 

de hoeken van Turkije, Pakistan en het Palestijnse – Israëlische 

conflict. Door fake aanslagen moeten landen gaan vrezen en moet 

men zaken zogenaamd om gaan gooien! Let wel, het omgooien is 

hoe de elite het wil hebben.

19. Hoe kan men dit verschijnsel verklaren, deze incon-

sequente gedragslijn van de massa’s tegenover schijnbaar gelijk-

soortige gebeurtenissen? Het kan verklaard worden uit het feit, 

dat deze dictators het volk door hun vertegenwoordigers laten 

influisteren, dat, indien zij niettegenstaande de staat schade toe-

brengen, dit geschiedt om een hoger doel na te jagen, namelijk 

voor het welzijn van het volk, ten gunste van de broederschap, 

eensgezindheid en gelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat, men het 

volk niet vertelt. dat deze samenvoeging tot één grote eenheid zich 

pas onder onze heerschappij zal voltrekken. En zo zien we hoe 

het volk de rechtvaardige veroordeelt en de schuldige vrijspreekt, 

terwijl het zich inpraat, dat het alles mag doen wat het belieft. 
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Onder zulke omstandigheden verwoest het volk iedere stabiliteit 

en verwekt het bij iedere stap een wanorde.

21ste eeuw

De vrijbrief voor de regeerders is er zeer duidelijk. Iets wat 

we ook zien in de vele politieke acties lokaal en internationaal. 

Het mooie is dat men hier praat over “influisteren” wat duidelijk 

aangeeft dat de politiek moet doen wat er vanuit hogerhand wordt 

opgedragen. En dan denk ik even aan de joodse machthebbers 

maar ook de clubjes waarin deze mensen zich vertoeven! Dat er 

spelletjes gespeeld worden is overduidelijk en dat politici niet 

handelen volgens door hen bepaalde weg is ook duidelijk te zien. 

Door loze beloftes en door soms 180 graden omdraaien in een 

standpunt of handelen, weet je dat deze persoon afgeperst is en 

zwaar onder druk staat. Het gehele gedrag van deze politici en 

mensen die moeten leiden in bedrijven, laat zien dat ze onder druk 

staan, afgeperst worden en misbruikt. 

Een zeer mooi voorbeeld is een openbaar ministerie en 

de vele juristen, rechters in hun rechtbanken. Allemaal mensen 

die af te persen zijn en er zitten omdat ze daar gezet zijn door 

de elite! Duidelijk in hun uitspraken zijn de hoeken waar vanuit 

ze afgeperst worden. Door hun veelal “dubbele” leven zijn deze 

mensen allemaal chantabel, is het niet voor drugs dan voor porno 

met kinderen, pedofilie en zelfs het ombrengen van baby’s om 

maar bij de club te horen.
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20. Het woord vrijheid brengt de menselijke samenleving 

in strijd met alle machten, zelfs met de natuur en met God. Daarom 

zullen wij, als wij de heerschappij veroverd hebben, dit woord in 

het woordenboek van de mensheid doorhalen, omdat dit het sym-

bool is van het dierlijke geweld, dat de mensen in wilde beesten 

verandert. Maar in ieder geval: deze dieren slapen in, zodra zij 

door het bloed verzadigd zijn en dan laten ze zich gemakkelijk 

boeien. Wanneer men hun echter geen bloed geeft, slapen ze niet 

in en zullen ze vechten.

21ste eeuw

Gaan we weer, de natuur en niet te vergeten god (lees sa-

tan) moeten weer even belicht worden en men wil maar duidelijk 

maken dat deze elementen achter de bewuste club staan. Door dat 

alsmaar te herhalen is het duidelijk dat het dus niet het geval is. 

De natuur laat zich niet manipuleren en god wat voor deze mensen 

satan is, laat zich ook niet misbruiken omdat het energieën zijn! 

Alsmaar pakt men naar deze twee benamingen puur omdat ze de 

ware connectie niet kunnen verwezenlijken. Vrijheid, het magi-

sche woord. Doch als je gaat vragen wat voor de mens vrijheid 

betekent dan kan men het niet goed definiëren en blijft men steken 

op; genoeg geld hebben en een baan waar geen bazen boven hen 

zijn. Dus het systeem en haar elite hebben goed werk gedaan om 

mensen te laten geloven dat zaken in hun systeem vrijheid is!

De laatste 2 regels zijn zeer interessant want hier gaat 

men diep op in hoe men mensen aan het lijntje houdt om hen zo 
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stil te houden. Dit is iets wat momenteel een beetje uit de hand 

aan het lopen is en waar het systeem zijn grip aan het verliezen is. 

Mensen worden opstandiger omdat ze menen dat er geen vrijheden 

meer zijn. Maar de elite weet de schijn nu niet meer totaal waar 

te kunnen maken en sommige boeien zijn losgeraakt.
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PROTOCOL 4 (Materialisme vervangt 
Religie)

1. Iedere republiek doorloopt verschillende ontwikkelings-

fasen. De eerste komt overeen met de eerste dagen van razernij van 

een met blindheid geslagen mens, die naar rechts en links wag-

gelt. De tweede fase is die van de demagogie, waaruit de anarchie 

ontstaat; deze leidt tot het despotisme en niet naar een wettig, 

door verantwoordelijkheid gebonden despotisme, doch naar een 

despotisme, dat verborgen en onzichtbaar, maar toch voelbaar is. 

Het staat in het algemeen onder leiding van een geheime orga-

nisatie, die des te gewetenlozer handel, als zij in het verborgen 

werkt met verschillende agenten, wier veelvuldige wisseling niet 

alleen onschadelijk, maar bovendien ook voordelig is, omdat dit 

de organisatie ontheft van de besteding van haar geldmiddelen ter 

beloning van langjarige diensten.

21ste eeuw

Is hier de CIA en hun ISIS beschreven? Maar ook bijvoor-

beeld justitie en hun Openbaar Ministerie?  Wat ook duidelijk is, 

is dat men de kracht van de onzichtbare clubjes beschrijft en de 

belangen die er zijn in deze sekten. Het is daarom ook niet ver-

wonderlijk dat deze clubjes en hun leden door justitie en de wet 

beschermd worden. Men kan ze niet veroordelen of op laten heffen 

laat staan de leden vervolgen en opsluiten. Daarom zal mensen-

handel maar ook kinderleed, offeren en doden, blijven bestaan.
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2. Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen 

brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij. De 

zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen 

te verbergen. Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs 

haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.

21ste eeuw

Hier hebben we de bevestiging dat de vrijmetselarij dui-

delijk de “tussen organisatie” is tussen de elite en de burgers. Zij 

zijn het die de lakens uitdelen zoals hen aangegeven en opgelegd 

worden door de absolute top. Deze top heeft duidelijk zitting in 

de hoogste graden van deze organisatie en de leden in de lagere 

graden van de vrijmetselarij weten absoluut niet waar men mee 

bezig is. Als je de ritualen leest zie je duidelijk dat de 33 graden 

duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Graad 1 mag leren van graad 

2 maar niets weten van graad 3 en dat gaat zo door tot de top! 

Men moet zich bezighouden met zijn eigen graad en de graad 

waar men voor leert, verder is het nemen, slikken en doen wat er 

opgedragen wordt. De bovenste graden, 30 en 32 graad, zijn meer 

op bestuurlijk niveau bezig en de 33 en 34 graad (deze 34ste graad 

praat men nergens over) zijn die de zaken bepalen en opleggen. 

Alles is in een waas en geheim gesluierd en er mag niet veel naar 

buiten komen van deze organisatie. Wel is het overduidelijk dat 

in de hoogste top juist de Joodse gemeenschap weer om de hoek 

komt kijken en dat van die zijde de vele opdrachten binnenkomen 

en uitgezet worden.
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3. De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en in de sta-

ten, zonder gevaar voor de welvaart der volkeren, kunnen worden 

toegepast, indien zij zou berusten op het geloof aan God en de 

broederschap van de mensen en indien zij zich verre zou houden 

van het denkbeeld van de gelijkheid, welke in strijd is met de wet-

ten der schepping, waarin het principe van de ondergeschiktheid 

is vastgelegd. Door zulk een geloof beheerst, zou het volk onder 

toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de 

hand van zijn zielenherders verder gaan en zich onderwerpen aan 

de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen verdeling van de 

aardse goederen. Om deze reden moeten wij onvoorwaardelijk het 

geloof verwoesten, het fundamentele bewustzijn van God en de 

Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen rukken en het geloof 

vervangen door materiële overwegingen en behoeften.

21ste eeuw

Hier zien we duidelijk dat godsdienst duidelijk gekoppeld 

is aan macht en heersen. Godsdienst is niets anders dan het on-

derdanig maken van mensen en hen doen geloven in het machtige, 

het hogere en het afhankelijk zijn van de heerser. Nadat mensen 

zijn gaan geloven is de verwoesting gekomen en die zien we nu 

ook heel duidelijk dat het gaande is in deze tijd. Zo verliezen de 

mensen hun houvast en worden ze onzeker en is de kans heel groot 

dat ze dan gaan geloven in een of andere heerser of persoon aan 

de top. Ook dat is duidelijk te zien als er verkiezingen zijn en 

mensen als loopse teven rond politici hangen. Maar we zien het 

ook verder dat mensen zich vastklampen aan een sportidool of 
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popster. Allemaal hopend dat deze mensen hen de weg laten zien 

in de huidige maatschappij. De persoonsverheerlijking maar ook 

het eren van personen is een normaal beeld bij de mens. Men heeft 

inderdaad een “leider” nodig al is het een sportfiguur, politicus 

of een persoon die voor hen iets te betekenen heeft.

Geloof is dus politiek gezien en gezien vanuit de elite een 

boze weg en moet verdwijnen. Dat is ook waarom men veelal de 

Joodse gemeenschap niet hoort praten over een geloof. Jood zijn 

is geen geloof maar is een ras als het hen uitkomt. Maar o wee 

als men gaat zeggen dat de Joden met hun orthodoxe synagogen 

het Jodendom een geloof is! En hier zien we dus de kern van de 

hedendaagse heersers die geloof verafschuwen maar wel gekop-

peld zijn aan hun geloof het Jodendom die al zeer oud is en diep 

terug gaat in de tijd.

Duidelijk is dat men zich het meeste keert tegen het Chris-

tendom wat gekoppeld wordt aan materialisme! Vreemd terwijl 

men het materialisme duidelijk ziet onder de Joodse gelederen 

met hun geld, bezit en erven op erven in de meest hoge families. 

Hier zie je dus dat wat men wil uitroeien doet men zelf en slaat 

dan ook op hun eigen groep.

4. Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en be-

schouwingen moeten wij hun gedachten afwentelen op handel en 

bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn 

en daarbij de gemeenschappelijke vijand niet opmerken.
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21ste eeuw

Men wil dus geloof afschaffen en dat gaat momenteel meer 

onder het mom dat je je moet laten bekeren naar een Islamitisch 

geloof en hun Islam. Iets wat ook al duizenden jaren op en neer 

aan het gaan is. Steeds moet de mensheid voor een ander geloof 

kiezen en wordt deze ertoe gedwongen. Doch veelal is dit een spel 

om mensen bezig te houden en zoals gesteld wordt dat mensen 

niet te diep na gaan denken over andere zaken.

5. Maar om de vrijheid van de volkeren volledig te kunnen 

ontbinden en vernietigen, moet men de speculatie tot fundament 

van de nijverheid maken; zodoende zullen de schatten, die de nij-

verheid aan de bodem onttrekt, niet in handen van de industriëlen 

blijven, maar door speculatie in onze zakken vloeien.

21ste eeuw

Iets wat we ook nu in deze eeuw duidelijk zien waar men-

sen allemaal onderhand 2 of meerdere baantjes hebben om nog 

rond te komen en om nog een huis te kunnen bezitten. De prijzen 

en onkosten zijn zo opgeschroefd dat de mensen alleen nog maar 

moeten werken dag en nacht om de onkosten te betalen. Een rich-

ting die dus hierboven duidelijk aangehaald wordt en waar men 

nu diep in zit. De mensen eerst lekker maken, diep in de onkosten 

laten komen en dan de kraan dichtdraaien. Zo heb je iedereen 

als slaaf voor je werkend en het geld belandt in de zakken van de 

elites die deze zaken bepalen. 
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6. De verbitterde strijd om de macht in het economisch 

leven zal een ontgoochelde, koude en harteloze samenleving in 

het leven roepen. Deze samenleving zal absoluut afkerig zijn van 

de hogere staatskunst en van de godsdienst. De zucht naar het 

goud zal haar enige leidraad zijn. Met het goud zal ze een waren 

eredienst uitoefenen wegens de materiële voordelen, die het ver-

schaffen kan. Dan zullen de onderste klassen van de samenleving 

in onzen strijd tegen de intellectuele klassen - onze concurrenten 

in de strijd om de macht - ons volgen, niet om goed te doen, zelfs 

niet om rijkdommen te veroveren, maar uitsluitend en alleen uit 

haat tegen de bevoorrechten.

21ste eeuw

Een duidelijk beeld wordt hier gegeven waar we nu inzit-

ten. De zakenwereld gaat over lijken en elke cent telt. Menselijk-

heid is er niet meer en zeker geen begrip meer. Dan is er een 

godsdienst die dan zogenaamd menselijk is en zodra je hen het 

vertrouwen hebt gegeven, gaan ook deze je kaalplukken of nemen 

wat je als laatste nog bezit of binnen krijgt. Goud is duidelijk 

te vinden in de Rooms Katholieke kerken en het Vaticaan is een 

goudklomp wat een doorn in het oog is van de absolute elite. 

Het is de kerk die nog het enige tegenwicht is van deze elite en 

hun Joodse gemeenschap. Maar kun je niet winnen dan word je 

vrienden en dat zien we de laatste tijd waar de hoofdleer van de 

Jezuïeten duidelijk naar buiten komt; vriendjes zijn maar wel met 

de messen achter in elkaars rug.
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Ondertussen kleden de diverse godsdiensten de mensen 

uit die in het geloof verstrikt zijn geraakt. Ledengeld, bijdrages 

van soms de helft van je maandelijks inkomen worden geëist en 

zo kleedt men de lagere klassen helemaal uit en maakt hen totaal 

afhankelijk van een of andere priester en zijn God, Boeddha of 

Allah. De laatste centen worden ontnomen en de kerken, moskeeën 

en tempels worden grootser en grootser. En dan komt de elite en 

verandert alles weer in een chaos en de oorlogen vliegen rond 

de aarde en weer worden dan zaken ingenomen en verdwijnen 

voorgoed bij deze elites in hun kelders.



78 - De protocollen van Sion -

PROTOCOL 5 (Despotisme & Moderne 
vooruitgang)

Verklaring: “Despotisme” is een regeringsvorm waarbij één persoon 

(de despoot) of een kleine groep personen absolute macht heeft.

1. Welken regeringsvorm kan men geven aan een maat-

schappij waarin de omkoopbaarheid overal doorgedrongen is, 

waarin men slechts met handige streken en bedrieglijke middelen 

vermogen verwerft, waarin de tuchteloosheid heerst, waarin de 

moraal slechts wordt beschermd door bestraffing en strenge wet-

ten, maar niet door vrijwillig aangenomen principes, waarin de 

gevoelens voor vaderland en godsdienst door wereld-burgerlijke 

beschouwingen worden verstikt? Welken anderen regeringsvorm 

kan men aan zulke samenlevingen geven als die van het despo-

tisme, welke ik u later zal beschrijven?

21ste eeuw

Duidelijk wordt hier gesteld hoe een regering er nu uit 

ziet. Omkoopbaar en vastgekoppeld aan ego en macht. Personen 

met weinig kennis maar wel omkoopbaar zijn en te manipuleren. 

Zaken die we nu rond de aardbol zien en meemaken. Het is precies 

zoals men het in het draaiboek heeft staan want zo kan men door 

deze onkunde en zwakke leiders gemakkelijk zaken naar eigen 

hand zetten via de bekende vrijmetselarij groep.
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2. We zullen een stevige centralisatie van de regering in het 

leven roepen om alle sociale krachten bij ons te verenigen. Door 

nieuwe wetten zullen we het politieke leven van onze onderdanen 

regelen als het raderwerk van een machine. Deze wetten zullen 

langzamerhand alle vrijheden en concessies, die door de volkeren 

werden aangehouden weer terugnemen. Op deze wijze zal onze 

heerschappij zich ontwikkelen tot een oppermachtig despotisme, 

dat te allen tijde en op alle plaatsen in staat zal zijn de mensen, 

die zich verzetten of ontevreden zijn, het zwijgen op te leggen.

21ste eeuw

Vanuit de chaos gaat men dan één persoon opwerpen die 

de absolute heerschappij heeft over dat land. Een persoon die naar 

de pijpen danst van de elite en zorgt dat de zaken, zoals gesteld, 

doorgevoerd worden. Nu zien we deze heersers wel opkomen 

maar kennelijk heeft de elite toch niet deze mensen heel goed 

onder controle op dit moment. Personen als Chávez, Castro maar 

ook duidelijk Mandela gingen op een bepaald moment hun eigen 

weg. Net zoals Gaddafi, Kennedy die allemaal vermoord moesten 

worden omdat ze niet meer naar de top luisterden en hun kans 

waar zagen om machtig te worden. 

3. Men zal ons tegenwerpen, dat zulk een despotisme 

niet in overeenstemming is met de huidige ontwikkeling van de 

beschaving. Ik zal het tegendeel bewijzen.
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21ste eeuw

Doch het opleggen van wat er moet gebeuren zie je steeds 

meer opduiken en ondanks dat ze niet direct van een dictator ko-

men worden toch zaken langzaam maar zeker ingevoerd. Men gaat 

duidelijk deze weg volgen en de wereldleiders zijn stuk voor stuk 

machtiger aan het worden omdat ze meer bevoegdheden krijgen 

om het volk klein te krijgen. De nieuwe dictators zijn mensen die 

over sociaal naar buiten komen maar juist de tegenover gestelde 

wetgeving handhaven. De mensen weten dan niet of ze hem/haar 

moeten vertrouwen of juist wantrouwen. Een duidelijk beeld zoals 

we nu op vele plaatsen zien.

4. Zolang de volkeren in de vorsten de zuivere uitvloeiing 

van de 'Goddelijken' wil zien, onderwerpen ze zich zonder mor-

ren aan het absolutisme, maar sedert het ogenblik, dat wij hun 

de gedachte aan hun eigen rechten ingoten, beschouwden zij de 

vorsten slechts als eenvoudige stervelingen. De goddelijke genade 

viel van de hoofde der koningen af en toen wij de volkeren het 

geloof in God hadden ontnomen, werd de vorstelijke macht op 

straat gegooid, zij werd als het ware publiek eigendom, waarvan 

wij ons meester maakten.

21ste eeuw

Het slaafse naar een Koning, Koningin of president toe 

zien we duidelijk en is duidelijk de kracht die de elite heeft op de 

burger. Men gelooft nog in een sprookjeswereld met prinsen en 

prinsessen en daar maakt de top duidelijk gebruik van. Wel zie je 
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dat er een grotere groep aan het opkomen is om dit sprookje tot een 

einde te brengen wat de keerzijde is van deze elite en dus duidelijk 

gepland is als je deze protocollen moet geloven. Wel zien we hier 

ook dat zelfs een koninklijk figuur of leidinggevende persoon niet 

alles naar zichzelf moet trekken en zelf moet gaan denken. Hier 

zien we in de huidige tijd dat men het soms probeert maar weinig 

kans van slagen heeft daar de elites deze personen totaal in hun 

macht hebben. Ze zitten er simpel met goedkeuring van hen.

5. Verder: De kunst om zowel de massa's als de mensen 

afzonderlijk te regeren met voorgewende theorieën en frasen, met 

sociale maatregelen en andere vernuftige middelen, waarvan zij 

niets begrijpen, vormt eveneens een deel van ons regeringswijs-

heid en berust op de juiste ontleding van de begrippen, op een 

nauwkeurige beschouwing en op zo'n fijn bevattingsvermogen, 

dat wij op dit  gebied geen gelijkwaardige tegenstanders hebben; 

evenmin kunnen zij zich niet met ons meten op het gebied van 

de politieke plannen of met betrekking tot onze eensgezindheid.

Alleen de Jezuïeten zouden ons op deze punten kunnen 

evenaren, maar het gelukte ons hen in de ogen van de gedach-

teloze menigte in waarde te doen dalen, omdat zij een zichtbare 

organisatie vormen, terwijl wij met onze geheime organisatie op 

de achtergrond blijven. Wat betekent overigens de vorst voor de 

wereld? Is het haar niet hetzelfde of hij nu het hoofd van de Ka-

tholieken is of de vorst uit het geslacht van Sion? Maar ons laat 

deze vraag niet onverschillig.
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21ste eeuw

Het eerste deel van deze paragraaf is werkelijk een opper 

staaltje van ego en arrogantie. De manier hoe men denkt dat men 

almachtig is, is overduidelijk hier te lezen. Het geeft dan ook aan 

hoe kwetsbaar deze elite groep is en dat er mogelijkheden zijn om 

deze groep het zwijgen op te leggen. De arrogantie zal hen parten 

gaan spelen want ook voor hen geldt dat er altijd een optie open 

is waar een zwak punt te vinden is.

Het tweede deel is interessant want de Jezuïeten zijn dui-

delijk de tegenstanders van de zionisten cq joodse gemeenschap. 

Dat is wat we hier duidelijk uit kunnen opmaken. Men ziet de 

Jezuïeten duidelijk als de grootste vijand en men heeft niet door 

dat de Jezuïeten een zeer slim spel spelen wat ik al eerder aan-

haalde; If you can’t fight them, join them. De messteken komen 

later. Zo zien we duidelijk dat de rijken der rijken regelmatig toch 

het Vaticaan bezoeken en dat ze elkaars handen kussen. Wat er 

werkelijk speelt is de machtsstrijd tussen beide en men vergeet 

de lachende derde! 

6. Korten tijd zou een wereldomvattende vereniging van 

alle volkeren ons onder haar macht kunnen brengen; maar in dit 

opzicht lopen we geen gevaar, want wij zijn beschermd door hun 

diepgaande onenigheid, wiens wortels niet meer uitgetrokken 

kunnen worden.
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Gedurende twintig eeuwen hebben we de persoonlijke 

en nationale belangen van de niet ingewijde met elkaar in strijd 

gebracht en geloof- en rassenhaat gekweekt. Daarom zal geen 

regering ergens hulp vinden, omdat iedereen geloven zal, dat 

een verbond tegen ons haar eigen belangen zou kunnen schaden. 

Wij zijn reeds te sterk; met ons moet men rekening houden. De 

regeringen kunnen tegenwoordig nog niet de onbetekenendste 

overeenkomst sluiten zonder dat wij niet heimelijk in het spel zijn.

21ste eeuw

En hier praat men over dat de Jezuïeten de nieuwe wereld 

aan het stichten zijn. Iets wat al even aan het gaan is en toch al 

vormen aan het aannemen is. Doch er is duidelijk een tegenwer-

king en waar soms zaken al geclusterd zijn, zijn er weer andere 

plaatsen die uiteenvallen. Hier zie je dan duidelijk dat er een 

“ander” kapitaal achter zit en dat lijkt duidelijk van de Joodse 

elite groep te komen! Het handje kussen aan de ene kant is dus het 

afleiden naar de andere kant toe. En zo moeten de burgers het dan 

niet meer begrijpen wat er werkelijk gaande is in deze wereldtop.

Wat ook nu spelende is zijn de gevechten tussen geloven 

en die volgens deze protocollen al 20 eeuwen gaande zijn. Daar-

naast weer de arrogantie dat men niet zonder de elites kan is een 

duidelijk zwak punt in hun denken. Er zijn ondertussen wegen 

geschapen wat de elites niet hadden voorzien en via deze elek-

tronische wegen maar ook via de energiewereld zijn er manieren 
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om de elites geheel te negeren en te omzeilen. Zelfs hun geld is 

niet meer nodig om nog een leven op te bouwen.

7. Per me reges regnant, door mij regeren de koningen. 

Onze profeten hebben verkondigd, dat wij door God zijn uitver-

koren om over de hele wereld te heersen. God zelf heeft ons de 

gave geschonken om dit werk te volbrengen. Wanneer het vijan-

delijke kamp vernuftig was, dan zou het met ons kunnen vechten. 

De strijd zou onbarmhartig zijn, zoals de wereld er nog nooit 

een aanschouwd heeft. De genialiteit van de volkeren is echter 

achtergebleven.

21ste eeuw

Hier komen we op het punt waar de elite en de absolute top 

zich alsmaar op beroepen; “de uitverkorene van god zijn”. Juist 

en daar is de ingang van het neerhalen van deze elite. Want nog 

geen protocolnummer terug was men absoluut tegen een geloof 

en moest die kost wat kost de massa ontnomen worden. Maar nu 

stelt men zich als dienaar op van een god (lees wel Satan)! Goed 

om te lezen want dit wil zeggen dat de ritualen van bijvoorbeeld de 

vrijmetselarij en het Jodendom duidelijk menselijke hiaten hebben 

waar men ego en arrogantie in terug kan vinden. De twee zeer 

zwakke punten van elke heerser, elke groep die meent de baas te 

zijn over de mensheid.

Laat het volk in hun ogen niet geniaal zijn, er zijn bronnen 

die wel deze genialiteit bezitten en weten hoe het de elites moeilijk 
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te maken via hun eigen wapens. 

8. Het hele raderwerk van de regeringsmachine hangt af 

van een motor, die in onze hand is en deze motor is het goud. De 

wetenschap van de staathuishoudkunde, door onze wijzen uitge-

vonden, toont sinds lang de macht van het goud over de tronen aan.

21ste eeuw

Okay, de elite denkt dus de “motor” van het regeren in 

handen te hebben. En dat dit alles bekrachtigd is door het bezit-

ten van goud. Nu, laat dit nu ook een gedachtegang zijn van de 

Anunnaki en van oudere beschavingen. En ook hier lijkt het er op 

dat er dus zwakke punten zijn waar de elite meent via bluf naar 

buiten te kunnen komen. Het is niet de macht die zij bezitten. Het is 

de gezamenlijke kracht van de joodse gemeenschap die het maakt 

dat ze nog alles kunnen beslissen en bepalen. Het heeft niets met 

kunde te maken en zeker niet met goud. Goud, is al gebleken dat 

het van de ene op de andere dag niets waard kan zijn en als goud 

de waarde heeft van een ordinaire rots staan we op dat punt dus 

al gelijk. En kennis is er en inzicht ook, alleen vele weten (nog) 

niet dat men deze bezit.

9. Om de vrije hand te hebben, moet het kapitaal het mo-

nopolie van handel en industrie bezitten: dit wordt ook al door 

een onzichtbare hand in alle lande van de wereld verwerkelijkt. 

Dit voorrecht zal de industriëlen een politieke macht geven, maar 

het volk onderdrukken.
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21ste eeuw

Hier hebben we het zwakste punt van de elite. Men denkt 

door het kapitaal te bezitten en beheren dat men de mensheid be-

zit. Hier zien we ook vreselijke grote verschuivingen want waren 

het de joodse elite en het Vaticaan die het kapitaal bezitten van 

de wereld, nu verschuift dit steeds meer naar China, Rusland en 

soms heel kleine staten op de wereld. De schijn van de absolute 

macht wordt nog hoog gehouden en er zijn joodse families die 

triljoenen hebben maar is dat nog werkelijk zo of spelen ze een 

geslepen spel?

10. Op het ogenblik is het van meer belang het volk te 

ontwapenen dan het in de oorlog te voeren; het is van meer belang, 

de opgezweepte hartstochten tot ons voordeel uit te buiten dan ze 

tot bedaren te brengen, van meer belang, zich meester te maken 

van de gedachten van anderen en er zich van te bedienen dan ze 

ter zijde te stellen.

21ste eeuw

Dit deel is nog een toekomst omdat we nu in deze eeuw 

juist op het punt zijn de mensen tegen elkaar op te zetten en veel 

geld te maken door oorlogen uit te vechten die nergens om gaan. 

Dit deel is nog toekomst maar het is een logisch vervolg op de 

eerdere gestelde zaken.

Hier zien we duidelijk de duivel met de twee gezichten en 

de manier hoe de Jezuïeten al te werk gaan, namelijk toegeven, 
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meegaan en slijmen als we het doel maar bereiken op welke ma-

nier dan ook!

11. Het wezenlijke probleem van onze regering is de pu-

blieke opinie door kritiek te verzwakken, de mensen het denken 

af te leren, omdat het weerleggen tegenstand uitlokt en de geest 

door holle frasen zonder zin en begrip op zijwegen te leiden.

21ste eeuw

Deze methode zien we duidelijk in deze tijd gebeuren. Om 

het domme volk te laten zwijgen is simpel alles ontkennen. Ook 

wordt er vreselijk veel onzin naar buiten gebracht vanuit de poli-

tiek waar je werkelijk niets aan hebt. Leugens en zinloze berichten 

maken het dat je maar zegt “laat maar zitten”. Iets wat we ook 

zien bij overheidskantoren en alles wat ambtenaar is. We worden 

overal naar toe gestuurd en niemand komt met een oplossing 

voor het probleem. Op het einde van het verhaal worden zaken 

afgenomen of ontzegd omdat je niet binnen een gestelde periode 

de zaken geregeld hebt!

12. Te allen tijde hebben de volkeren en de individuen 

woorden voor daden genomen want zij vergenoegen zich met de 

schijn en letten er zelden op of de beloften in het openbare leven 

ook vervuld worden. Daarom zullen onze regelingen een aantrek-

kelijk uiterlijk hebben, dat met welbespraaktheid en weldaden de 

vooruitgang zal aantonen.
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21ste eeuw

Beloftes blijven alsmaar komen en het afhandelen van 

deze beloftes is altijd nog ver te zoeken. De reden? Nu, die heb-

ben we dus nu gelezen. We hebben duidelijk te maken met een 

zeer gevaarlijke vrijmetselarij groep die twee gezichten heeft. 

Het ene gezicht is sociaal en meedenkend en de andere kant is 

het alle krachten van de medemens wegnemen. Dat gebeurt ook 

in een zakenwereld waar je lang getolereerd wordt door deze club 

zolang je hen dient. Gaat men te veel op zichzelf werken of tegen 

de club in dan wordt je hele leven afgenomen en veranderd die in 

een hel. We hebben diverse voorbeelden hier op het eiland zowel 

zakelijk als politiek gezien.

13. We zullen ons de liberale beschouwingen van alle 

partijen en richtingen toe-eigenen en ze overbrengen op onze 

sprekers, die zo lang moeten spreken tot alle toehoorders afgemat 

zijn en afkeer voelen.

21ste eeuw

Het uren lang geklets. Het niets zeggen en alles zonder 

werkelijke woorden en handelen is een methode die we al lang 

mee mogen maken. Als men onzin hoort doet men onzin. Als men 

loze woorden eindeloos aan moet horen is het duidelijk dat men 

je aan het hersenspoelen is. Een soort massa hypnose waarvan 

men in de hogere lagen alsmaar gebruik van maakt.
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14. Om zich van de openbare mening meester te maken, 

moet men deze door alles geheel en al in de war brengen, terwijl 

men van alle kanten op de meest verschillende manieren onder-

linge tegenstrijdige beschouwingen tot uitdrukking brengt, totdat 

men geen weg meer weet in de doolhof en ten slotte tot het inzicht 

komen, dat het, het beste is, in politieke kwesties er helemaal geen 

mening meer op na te houden. Op dit terrein heeft het volk niets 

te maken, het is voorbehouden voor hen, die de leiding hebben. 

Dat is het eerste geheim.

21ste eeuw

Kletsen totdat men het niet meer ziet zitten en dan met een 

oplossing komen die de kip is met de gouden eieren! Dwalen en 

aannemen zijn de wegen die nu gaande zijn. 1000 stellingen 1000 

wegen en zo is de verdeeldheid optimaal. Meningen zijn zeker in 

de politiek niet welkom en ook dat maak je dagelijks mee zodra 

je je in zaken gaat mengen. Het volk moet dom blijven en dat is 

wat zeker nu duidelijk te zien is. Koop het volk af met feesten, wat 

giften en loze beloftes en laat ze omkomen in hun drank, drugs, 

feesten en sport.

15. Het tweede geheim dat voor het succes van onze 

regering noodzakelijk is, bestaat daarin, om de fouten, gewoon-

ten, hartstochten en regels van de dagelijkse omgang zodanig te 

vermenigvuldigen, dat niemand meer in de chaos thuis is en de 

mensen elkaar niet meer begrijpen. Deze politiek zal er ook toe 

bijdragen in alle partijen tweedracht te zaaien en alle gezamenlijke 
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krachten, die zich niet aan ons willen onderwerpen, te ontbinden; 

zij zal iedere persoonlijke wilskracht ontmoedigen.

21ste eeuw

Aanslagen, bedreigingen maar ook veel geweld is wat we 

nu alsmaar lezen, zien en horen. Het nieuws is niets anders. Dat 

ondanks dat vele zaken fake zijn en weer andere opgezet worden 

door het systeem om zo angst en bederf te zaaien. Door de onkunde 

van vele politici en ambtenaren maar met het werkelijke doel wat 

opgedragen wordt door de bekende club en hun elite, is chaos en 

angst wat heerst over het volk en dat is wat precies nodig is om 

zaken aan te pakken. 

16. Er is niets gevaarlijkers dan de persoonlijke energie; 

wanneer zij verstand achter zich heeft, dan is ze machtiger dan 

miljoenen mensen, onder wie we tweedracht hebben gezaaid. We 

moeten daarom de opvoeding van de mensen daarheen leiden, 

dat zij van iedere onderneming, die energie vereist, hun handen 

in hopeloze onmacht aftrekken.

21ste eeuw

DE ABSOLUTE KRACHT wordt hier weergegeven:

“Er is niets gevaarlijkers dan de persoonlijke energie; wanneer 

zij verstand achter zich heeft, dan is ze machtiger dan miljoenen 

mensen”.

Een zin die alles zegt en het systeem en hun elite dus 
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vrezen! Als de mensen zich persoonlijk weer kunnen ontwikkelen 

naar de energiebronnen is er niets meer die het systeem in stand 

kan houden. Een individu kan zaken omgooien en dat dacht ik al 

vele malen bewezen te hebben in deze vieze maatschappij. Een 

energiebron op de juiste manier geactiveerd, kan gehele regeringen 

laten vallen en zaken aanpakken. Al heel lang schrijf ik over deze 

kracht en er wordt gelachen en niet serieus genomen maar zelfs 

deze protocollen praten over deze grote angst.

17. De krachten, die zich onder de heerschappij van onbe-

perkte vrijheid ontwikkelen, verliezen haar sterkte zodra zij op de 

vrijheid van anderen stuiten; daaruit ontstaan morele schokken, 

ontgoochelingen en mislukkingen.

21ste eeuw

Zeer belangrijk is om energieën niet te bundelen en eigen 

wegen te gaan. Ook dat staat dus duidelijk beschreven en is de 

vrees van de elite. Doch we zien alsmaar mensen als blok proberen 

zaken te veranderen en wat er werkelijk gebeurt, is dat dit blok 

een prooi is van het systeem. Weer is ook in deze protocollen het 

duidelijk omschreven.

18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate 

ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons 

om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik 

van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te 

slokken en een opperste regering te vormen. In de plaats van de 



92 - De protocollen van Sion -

tegenwoordige regeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, 

dat zich de administrateur van de opperste regering zal noemen. 

Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken 

en het zal zo'n kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan 

haar moeten onderwerpen.

21ste eeuw

Na veel angst en vele doden en afslachten van de mensheid 

gaat men smeken en dan komen de regels van een zogenaamde 

“reddende engel” die gaat zorgen dat alles weer in orde komt 

maar dan wel met de regels die er dan gesteld worden! 

Schiet me een voorval te binnen van een medewerker van 

de lokale PAR partij. Hij vertelde mij dat het volk maar eens fat-

soenlijk brieven moest leren schrijven en eerst cursussen moest 

gaan volgen als men officiële stukken naar regeerders of naar 

de overheid schrijft. Alles wat niet aan de “PAR schrijfnormen” 

voldeed werd zonder pardon in de vuilnisbak gegooid!

De regels, na het vragen voor redden van de ondergang, 

zullen verder gaan dan dat van deze PAR medewerker. Maar het 

zijn de meest simpele zaken die opgelegd worden. Duidelijk is 

dat men wil dat mensen geen contact meer kunnen krijgen met de 

hogere elites en hun politiek. De afstand is gecreëerd en de burger 

is de slaaf in de nieuwe wereld.
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PROTOCOL 6 (Overname techniek)

1. Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprich-

ten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen, waarvan zelfs de 

grote vermogens van de niet-ingewijde op de een of andere manier 

afhankelijk zullen zijn en wel zodanig, dat zij, alsmede het krediet 

van de staten, reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting 

verdwijnen. Laten de hier aanwezige heren economen de beteke-

nis van deze gedachte eens overwegen.

21ste eeuw

Al enkele malen hebben we mogen meemaken dat de com-

plete financiële markt in elkaar zakte en dat was duidelijk te zien 

in Frankrijk maar ook Duitsland waar oorlogen aan verbonden 

werden. Mensen werden uitgehongerd en dat zogenaamd onder 

het mom Jodenhaat. Men ging zelfs zo ver dat men er 6 miljoen 

vergaste joden aan vastkoppelde wat volgens internationale pa-

pieren en door organisaties zoals het Rode Kruis ontkend werd. 

Toch wordt deze fabel nog steeds in stand gehouden en wordt 

met alle mogelijke manieren afgeschermd. Deze leugen komt de 

joodse gemeenschap nog steeds goed uit en wordt tot de dag van 

vandaag misbruikt. 

2. We moeten niet alle mogelijke middelen de betekenis 

van onze opperste regering tot aanzien brengen, terwijl wij haar 

doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegenen, 

die zich aan haar onderwerpen.
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21ste eeuw

De schijn moet wekken dat de Joodse gemeenschap een 

minderheidsgroep is maar juist deze minderheidsgroep probeert 

al eeuwen de macht over de wereld te verkrijgen. Ondanks dat 

zij de meerderheid hebben in de financiële markt, zijn zij het niet 

die de absolute meerderheid hebben in de wereldmacht. Dat is de 

grootste frustratie waar deze groep mee leeft. Door vele financiële 

zaken te manipuleren wil men deze macht afdwingen maar tot op 

heden is dat niet in zijn geheel gelukt.

3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht 

verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden. 

Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons, omdat hij 

door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is. Daarom moe-

ten hem tot elke prijs zijn landerijen afnemen.

21ste eeuw

En daar gebruikt men in deze eeuw de oorlogen voor. 

Oorlogen zijn er niet omdat men het oneens is maar simpel omdat 

men de natuurlijke rijkdommen van een land wil hebben. Dit is 

dan gezien op internationaal en landelijk niveau. Maar zien we 

bijvoorbeeld ook bij groot grondbezitters waar men er alles aan 

doet deze grond af te nemen of toe te eigenen. En dat zien we bij 

de volgende stelling in het protocol wat duidelijk herkenbaar is 

ook bijvoorbeeld op ons eiland.
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4. Het beste middel hiervoor is, de grondbelasting te 

verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren. Deze 

maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijk 

afhankelijkheid brengen. De aristocraten die van oudsher niet in 

staat zijn, zich met weinig tevreden te stellen, zullen spoedig te 

gronde gericht zijn.

21ste eeuw

Klinkt de lokale Curaçaose bevolking dat niet erg her-

kenbaar in de oren? Wishi, het grote stuk grond van de slaven 

wat afgenomen is door politici en door een slim orgaan die er 

juridisch aanspraak op deed en kreeg. Oostpunt, heer Maal, die 

een tiende van het eiland bezit en er miljoenen aan belastingen op 

gezet is maar ook alles aan gedaan wordt dat hij zijn eigen land 

niet kan verkopen of ontwikkelen! Het is duidelijk in deze gevallen 

wat er beschreven is in deze protocollen en het is duidelijk welke 

gemeenschap hier achter zit.

5. Tegelijkertijd moeten wij de handel en de industrie zoo 

goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de speculatie. Wier 

voornaamste taak het is, als tegenwicht tegenover de industrie te 

dienen. Zonder speculatie zou de industrie de particuliere vermo-

gens vermeerderen en de toestand van de landbouw verbeteren, 

terwijl zij de landbouw zou bevrijden van de schulden, die door 

de leningen van banken zijn ontstaan. De industrie moet de land-

bouw zowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal beroven 

en ons door de speculatie het geld van de hele wereld toevoeren. 
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Hierdoor zullen de menigten tot proletariërs afdalen en zich voor 

ons buigen om ten minste nog het recht op het leven te behouden.

21ste eeuw

Het eerste deel is precies hoe adviseurs en banken werken. 

Men trekt investeerders aan maakt ze lekker en laat dan de zaak 

klappen. Wel op zo’n manier dat de hogere instanties er altijd 

wel uitschieten en de mede financierde de boot ingaan. Zie bij 

inbeslagnames, belastingen krijgen de volle verschuldigde bij een 

faillissement, dan de overheidsinstanties (verzekeringen) en dan 

als er nog wat over is de banken en als laatste de personen die 

ook geld in het geheel hebben gestoken of toeleveranciers waren.

Men ziet dat ook in de vele takken van de industrieën en 

zo ook de landbouw waar boeren compleet uitgemolken worden 

door regels, bepalingen en de financiële hoek.

6. Om de industrie van onze rivalen te verwoesten zullen 

wij de speculatie en de zucht naar een alles verslindende luxe 

ontwikkelen.

21ste eeuw

Een beeld waar we nu duidelijk in leven. De zakenlui 

willen meer, grootster maar ook machtiger. Veelal zie je winkels 

als paddenstoelen de grond uit komen en allemaal zijn ze in het 

begin het gemis van de markt. Dan plotsklaps is men niet nodig of 

heeft men zich zo groots willen maken dat het gehele kaartenhuis 
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in elkaar stort en verdwijnt van de aardbodem. Lokaal zien we 

dat ook waar zeer goed draaiende bedrijven in een keer meer-

dere zaken gaan opzetten op zo’n klein eiland. Gevolg, binnen 

2 jaren bestaat de hele keten niet meer. Veelal zitten achter deze 

constructies accountantsbureaus die interne gegevens misbruiken 

om andere zaken te laten sluiten.

7. Wij zullen het arbeidsloon verhogen zonder dat dit de 

arbeiders enige voordeel zal kunnen brengen, omdat we gelijk-

tijdig een prijsstijging teweeg zullen brengen voor alle artikelen 

van dagelijks gebruik; als oorzaak zullen wij de achteruitgang van 

landbouw en veeteelt voorwenden.

21ste eeuw

Weer een typisch voorbeeld wat we nu overduidelijk zien. 

Men maakte de mensen eerst lekker en per jaar was er een indexe-

ring. Nu is die gehele indexering zo goed als weggevallen maar 

de prijzen blijven als een raket stijgen. Het afbreken van de luxe 

is waar we deze eeuw duidelijk in zitten. Door dat afbreken en de 

mensen op straat te zetten, zijn het afhankelijke slaven die alles 

zullen doen om in leven te blijven, zelfs doden voor het systeem.

8. We zullen verder de grondslagen van de productie on-

dermijnen, terwijl wij de arbeiders voor de anarchie en de alcohol 

ontvankelijk maken en met alle middelen de intellectuele klasse 

uit het land verdrijven.
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21ste eeuw

De bekende weg waar we dus nu middenin zitten. De af-

braak is begonnen, de angsten gezaaid en de mensen zelf kunnen 

nauwelijks nog denken daar de scholing hun hersenen zo gepro-

grammeerd hebben dat het zombies zijn achter een schermpje van 

een telefoon. Ook zien we bijvoorbeeld lokaal dat alsmaar die 

mensen, die wat denken en veranderingen willen, weer vertrek-

ken. Ze zoeken elders betere leefomstandigheden totdat ook daar 

weer ingegrepen wordt. Op deze manier roeit men het intellect 

langzaam uit wat niet volgens de gestelde regels wil leven. 

9. Opdat men de ware stand van zaken niet te vroeg zul-

len inzien, zullen wij onze eigenlijke plannen verbergen achter 

het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande 

economische principes tot aanzien te brengen.

21ste eeuw

Dit is de weg die duidelijk ingeslagen is en men bespeelt 

die mensen die nog even van dienst kunnen zijn. Na dat spel gaat 

men afbreken en dat volgens het spel van terrorisme en angst 

uit te zetten. Terrorisme en angst hebben al duidelijk hun doel 

bereikt. Het is nu zaak de zombies op een lijn te krijgen voor de 

almachtige bestuurder.
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PROTOCOL 7 (Wereldwijde oorlogen)

1. De vergroting van de militaire macht en van de politie is 

een noodzakelijke aanvulling van ons plan. We moeten bereiken, 

dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërs-massa’s, 

enige ons toegenegen miljonairs en politie en soldaten zijn.

21ste eeuw

Deze opzet is geslaagd en zelfs Nederland, Noorwegen, 

Zweden en de vele andere “vrije” landen zijn nu politiestaten 

geworden. Elke hoek van de straat heeft een camera en overal is 

politie en in ergere gevallen militairen te vinden. De elites genieten 

steeds meer vrijheden in hun nieuw gecreëerde steden onder de 

grond en op onmogelijke plaatsen en de reguliere mens zijn ratten 

in een val klaar om afgemaakt te worden.

2. In heel Europa en evenzo in de andere werelddelen 

moeten we gisting, tweedracht en haat opwekken, daaruit ont-

staan twee voordelen. Enerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat 

alle landen respect voor ons hebben, daar ze wel weten, dat wij 

naar believen wanorde veroorzaken en de orde weer herstellen 

kunnen. Zodoende zullen alle landen er aan wennen ons als een 

noodzakelijk kwaad te beschouwen. In de tweede plaats zullen 

onze kuiperijen alle draden verwarren, die wij tussen de regerin-

gen door middel van de politiek, door middel van economische 

verdragen of van financiële regelingen hebben gesponnen. Om 
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tot ons doel te geraken moeten we bij de onderhandelingen en 

transacties grote sluwheid gebruiken.

 

In de zogenaamde officiële taal echter zullen we precies 

omgekeerd handelen en ons eerbaar en tegemoetkomend voor-

doen. Op deze wijze zullen de volkeren en de regeringen, die we 

er aan gewend hebben de dingen zo te zien, zoals wij hun die 

afschilderen, ons nog als de weldoeners en redders van de mens-

heid beschouwen

21ste eeuw

Het eerste deel is zo goed als afgerond. De mensheid 

hangt aan elkaar van haat, nijd en angsten. Dus dat is al gelukt 

maar ook het tweede deel is al een geruime tijd gaande en dat is 

“In de zogenaamde officiële taal”. Dat dit hier beschreven wordt 

is frappant en zegt mij dat deze protocollen een waarheid zijn. 

Door deze zin is een lang gehouden geheim prijsgegeven en dat 

is de taal “Quantum Syntax Grammar” wat een wereldtaal is en 

waar een 96 graad mason achter zit die zich wereldrechter noemt 

en heet David Wayne Miller! Deze man heeft alle wetboeken en 

regels herschreven in deze “nieuwe” taal. Het is een vorm van 

schrijven die geen vraagtekens meer open laat en al ongeveer 

10 jaren ook geldend is in het Nederlandse rechtssysteem. Dat 

maakt de vele “vreemde” rechterlijke uitspraken maar ook de 

soms onverklaarbare omschrijvingen en vreemde wegen die be-

paalde rechters volgen en opleggen. Het is ongelofelijk dat een 
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document ruim 100 jaren oud dit beschrijft en dat het rond 2005 

in werking is getreden! 

Duidelijk wordt hier ook neergezet het achterbaks, glui-

perig en slijmerig werken van deze joodse groep en hun buffer de 

vrijmetselarij. In dit deel staat heel duidelijk hoe ze te werk gaan 

en hoe ze, via zeer vieze constructies, hun doel willen bereiken. 

Deze manier van werken is zeer duidelijk in de huidige tijd terug 

te vinden. Zowel in de politiek, zakenwereld maar ook de kerken 

en niet te vergeten op maatschappelijk niveau waar men slijmt en 

mee praat maar ondertussen het mes al hoog geheven is om toe te 

steken. Het gluiperige druipt van deze mensen en dat hebben we 

zelf mogen ervaren bij diverse zaken die ons op het pad kwamen en 

zelfs zo ver ging tot het leveren van kinderen voor hun praktijken!

3. Bij iedere tegenstand tegen ons moeten wij in staat zijn 

de oorlog te verklaren en door de nabuurstaat van de staat, die 

ons heeft durven tegenstreven; zouden de nabuurstaten zich echter 

verstouten zich tegen ons te verenigen dan moet er een algemene 

oorlog worden ontketend.

21ste eeuw

Dit deel heeft men uitgebreid en zijn oorlogen nu gebonden 

aan economisch gewin en dominantie. Amerika doet er alles aan 

economisch in de top te blijven maar dit werelddeel is een failliete 

boel en is men nu alles aan het doen zaken nog veilig te stellen. 

Door af te leiden en door valse aanslagen en opgezette oorlogen 
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uit te zetten is de aandacht (nog) niet op dat punt beland. Men 

is aan het doelen op weer een wereldoorlog maar vele mensen 

doorzien het spel van dit Amerikaans dom denken.

Duidelijk is er veel tegenstand en loopt het hoofdstuk 

oorlogen nog niet zoals men had gepland. Dat komt omdat er in 

de loop van de jaren meerdere belanghebbende zich hebben op-

geworpen die niet zomaar hun deel af willen staan. In sommige 

gevallen heeft het joodse rijk al veel in moeten leveren en zo te 

zien in deze elektronische nieuwe cultuur gaat dit alleen maar 

groter worden. 

4. In de politiek is de zekerste weg tot succes de geheim-

houding van de ondernemingen; de handelingen van een diplomaat 

moeten met zijn woorden niet overeenstemmen.

21ste eeuw

Diplomaten zijn de sleutel tussen de vrijmetselarij en de 

politiek. Vele diplomaten zijn de loopjongens van deze vrijmet-

selarij. Dat dit allemaal achter gesloten deuren gaat, is al lang 

bewezen en veel wordt afgedwongen achter deze deuren. Dat 

maakt dat politici na hun beloftes veelal 180 graden draaien als 

ze eenmaal zitten. Want de kracht en de macht van deze diploma-

ten is machtiger dan welke politicus dan ook. De diplomaat (lees 

vrijmetselaar) is de persoon die oplegt, bepaalt en eist.
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5. We moeten de regeringen dwingen te handelen volgens 

dit plan, dat wij in zijn gehele breedte hebben beraamd en dat zijn 

doel al nadert. Daarbij zullen we ondersteund worden door de 

openbare mening, waarvan wij ons door de grootmacht “pers” al 

hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na, waarmee 

we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van 

ons afhankelijk.

21ste eeuw

Het dwingen om te handelen is in een zeer extreme manier 

nu gaande. Het is niet handelen maar simpel opleggen onder 

bedreiging van gezin of zaken die niet geheel gedekt zijn door de 

wet. Zo zien we nu vrij regelmatig dat politici aan de schandpaal 

genageld worden voor zaken die bij de beschermde politici nooit 

naar buiten komen. Deze beschermde politici zijn de ware slaven 

van de vrijmetselarij en hun diplomaten. Handelt men niet volgens 

deze mensen wordt die beerput open getrokken en zal de politici 

vallen. Zie bijvoorbeeld lokaal heer Schotte of heer Abraham.

De piassen van de pers praat men dus nu al niet meer over. 

En de politici worden afgeperst met hun eigen zaken. Lokaal zien 

we dat bepaalde politici wel voor het gerecht worden gegooid en 

de meest corrupte en bepaalde maffia gebonden groep weer plaats 

neemt en de heilige boontjes speelt. De diplomaten zijn hen nu 

voorlopig goed gezind totdat er een andere weg in geslagen moet 

worden en dan zij afgeperst en voor het gerecht gedaagd worden. 
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6. Om ons systeem van de onderwerping van de regeringen 

in Europa in één zin samen te vatten: we zullen en van haar onze 

macht door aanslagen, - dat wil zeggen door terreur -, doen voelen 

en als de andere zich tegen ons verheffen dan zullen we haar met 

Amerikaans, Chinees of Japans geschut antwoorden.

21ste eeuw

Ruim 100 jaar geleden praat men al over terreur aanslagen 

om zo het doel te bereiken! Frappant dat in deze eeuw een oud 

document de leidraad is van het huidige regeren. En dan maar 

zeggen dat de bepaalde Joodse gemeenschap hier niet achter zit! 

Want valt u niets op achter deze aanslagen? Nu zet alles maar 

eens op een rijtje en kijk welke groep er het beste vanaf brengt en 

het meeste ermee verdient!
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PROTOCOL 8 (Provisionele regering)

1. Wij moeten ons meester maken van alle strijdmiddelen 

waarvan onze tegenstanders zich zouden kunnen bedienen. We 

moeten onze toevlucht nemen tot juridische spitsvondigheden 

en vernuftige interpretaties in alle gevallen, waarin we beslis-

singen zullen nemen, want het is van belang een besluit in zulke 

bewoordingen in te kleden, dat het zich voordoet als uiting van de 

verhevenste grondslagen van moraal en van het recht.

21ste eeuw

De strijdmiddelen zijn reeds in het bezit van de elite en 

men is zelfs nu bezig deze zich meester te maken van zelfs verder 

dan moeder aarde.

De juridische spits is ook al bereikt door de Quantum 

Syntax Grammar als wereldtaal neer te zetten, een taal geschreven 

door een 96 graad mason! Zo is het zogenaamde recht verheven 

naar een dictatuur en het bepalen van.

Duidelijk is wel het geschrevene; “tot juridische spitsvon-

digheden en vernuftige interpretaties in alle gevallen, waarin we 

beslissingen zullen nemen,” want buiten de nieuwe regels zien we 

ook hoe de wetten voor het volk altijd ten nadele uitvalt. Maar 

duidelijk wordt hier ook gesteld dat deze methode ook gehanteerd 

wordt bij die bedrijven, groepen of eenlingen die bescherming heb-

ben van de elite maar in bepaalde zaken niet mee willen werken. 
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Zo zie je inderdaad dat uit het niets in een keer een hooggeplaatst 

persoon of bedrijf de afgrond in valt. Denken we even aan KPMG, 

ABN AMRO om maar enkele te noemen van deze tijd.

2. Onze regering moet zich omgeven met alle machtsmid-

delen der beschaving in welker midden zij zal werken. Zij zal pu-

blicisten, ervaren rechtsgeleerde, regeringspersonen en diplomaten 

tot zich trekken en ten slotte mannen, die op onze vakscholen een 

afzonderlijk voorbereid hoger onderwijs hebben genoten.

21ste eeuw

Zie het ambtenarenapparaat met de vele “diensten”. 

Een groep gehersenspoelde zombies die simpel leven, werken en 

handelen volgens aan hen voorgehouden regels en wetten. We-

zens zonder enig eigen inbreng en uitvoeren wat hen opgedragen 

wordt. Ze kunnen niets anders, daar dan hun luxe, bescherming 

en aanzien zullen vervallen als ze op eigen houtje gaan denken.

3. Deze mannen zullen alle geheimen van het dagelijks 

leven kennen en de politieke zinswendingen van alle talen be-

grijpen en zij zullen vertrouwd zijn niet het diepere wezen van 

de menselijke natuur en haar gevoeligste snaren, die zij zullen 

moeten bespelen. Tot deze snaren behoren de geestesrichting van 

de mensen, hun goede en slechte eigenschappen, hun ijver en hun 

ondeugden en de bijzonderheden van de afzonderlijke standen en 

beroepen.
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21ste eeuw

De robotten aan het werk en wat men duidelijk ziet als 

men met een van de landelijke instanties te maken krijgt. Deze 

gehele kermis draait nu op volle toeren en is drukdoende om ie-

dereen die tegenstand biedt, anders denkt of anders leeft, totaal te 

elimineren. Precies zoals het heel duidelijk hier in de protocollen 

gesteld wordt!

4. Het spreekt vanzelf, dat deze krachtige medewerkers 

van onze regering niet gehaald moet worden uit de niet-ingewijde 

kringen, die gewend zijn hun regering te verrichten zonder zich om 

het nut hiervan te bekommeren. De ambtenaren tekenen zonder 

te lezen; ze doen hun dienst ter wille van eigen voordeel of uit 

persoonlijke eerzucht.

21ste eeuw

De elite top is in elk land duidelijk herkenbaar. Zeker nu 

bijvoorbeeld met de social media merk je waar mensen bij horen 

en van welke koek ze eten. Dat is het mooie wat van de huidig, 

uit niet voorziende, hoek is ontstaan want de elites hadden geen 

rekening gehouden dat internet en de informatie molen zo groots 

zouden worden. Nu doet men er alles aan, onder andere door 

mensen als trollen op te zetten en alsmaar ontkenningen, bedrei-

gingen, blokken en te schaduwen, zaken toch nog te manipuleren. 

Helaas, de elite heeft deze strijd verloren en het kind is geboren.
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Let wel even op de uitspraak; “ambtenaren tekenen zonder 

te lezen; ze doen hun dienst ter wille van eigen voordeel of uit 

persoonlijke eerzucht”. Dit is precies zoals men van hogerhand 

de ambtenaar ziet en is het ook een geweldige definitie zoals de 

ambtenaar is. Het zijn gehersenspoelde wezens die handelen zoals 

een robot met de informatie die ingevoerd is! Met deze robotten is 

veel af te schermen tussen het volk en de top. Dat is duidelijk een 

geslaagde opzet want om door de ambtenaren molen te komen is 

een zo goed als onmogelijke zaak als burger. 

5. We zullen onze regering met een hele wereld van econo-

men omgeven. Dit is de reden, dat de economie het belangrijkste 

onderwijs binnen onze kringen is. We zullen verder omringd zijn 

door een zwerm vakmensen uit de bankwereld, industriëlen en 

kapitalisten, in het bijzonder echter door miljonairs omdat uitein-

delijk alles door cijfers beslist wordt.

21ste eeuw

Deze weg wordt nog vast bewandeld alleen het deeltje 

internet was niet voorzien. Men doet er alles aan maar deze weg 

heeft andere spelers waar zelfs de experts blijkbaar geen vat op 

hebben. Er is duidelijk klad in het geheel gekomen omdat niet alle 

kanalen nu nog vol in handen zijn van deze elites en hun clubjes. 

De vakmensen zien ook in dat ze in kringetjes lopen en als we zien 

hoeveel bankdirecteuren en hooggeplaatsten vermoord worden of 

zelfmoord plegen omdat hen het leven onmogelijk wordt gemaakt, 
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is er een groot deel wat bewust aan het worden is van wat ze al-

lemaal gedaan hebben.

6. Zolang het nog gevaarlijk zou zijn om verantwoordelijk 

functies in onze staten aan onze geïllumineerde broeders toe te 

wijzen zullen wij deze toevertrouwen aan mensen, wier verleden 

en karakter zodanig zijn, dat tussen hen en het volk een afgrond 

gaapt; mensen, die in geval van overtreding van onze voorschriften 

hun veroordeling of verbanning tegemoet kunnen zien: dit om te 

bereiken, dat zij zich gedwongen voelen onze belangen tot aan 

de laatsten ademtocht te verdedigen.

21ste eeuw

Duidelijk staat hier wat ik hiervoor al aangehaald heb. De 

moorden en zelfmoorden liggen hoog en zeker onder de mensen die 

in de top zaten. Mensen die de druk niet langer meer aankonden 

en geen uitweg meer zagen.

“toevertrouwen aan mensen, wier verleden en karakter 

zodanig zijn, dat tussen hen en het volk een afgrond gaapt”, het 

bewijs van de chantabele manier van werken van de gewone man. 

Je mag meespelen zolang je de elite diensten bewijst en uitvoert 

wat er opgelegd wordt. Zodra men een eigen mening heeft zal men 

de afgrond ingeduwd worden. Klein voorbeeldje, zie het proces 

Cosby zoals dat opgezet is vol valse beschuldigingen. De man 

was goed toen het kindermolen goed werkte, toen hij zelfstandig 
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ging denken werd hij gehangen. Dit geval en zeer veel andere ( 

Prins, Jackson, Mandela, Kennedy, Fortuyn, Bos, om maar enkele 

te noemen) zijn het ware voorbeeld van de werkwijze van de elite.
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PROTOCOL, 9 (Heropvoeding)

1. Bij de toepassing van onze beginselen moet U het ka-

rakter van het volk in aanmerking nemen, in wiens midden U zich 

bevindt en werkt. Een algemene, uniforme toepassing van deze 

beginselen kan geen succes hebben, zolang wij de volksopvoeding 

niet hebben omgevormd. Gaan we echter met haar toepassing 

voorzichtig te werk dan zult U zien, dat er geen tien jaar nodig zijn 

om zelfs het koppigste karakter te veranderen zullen dan één volk 

meer tellen onder hen, die zich al aan ons onderworpen hebben.

21ste eeuw

Een interessante stelling want het is wat nu spelende is en 

waar volkeren bij elkaar gepropt worden met de nodige problemen. 

De cultuurverschillen maar ook de verschillen in godsdiensten 

maken het dat er vreselijk grote wrijvingen zijn. Ook de verschillen 

van onderwijs en de manier van denken zijn nu duidelijk kenbaar. 

Het hersenspoelen van de mens is niet op die manier gebeurd als 

dat men hierboven gesteld heeft. Of men dacht dat de tijd rijp is om 

in zijn algemeenheid zaken op te kunnen leggen. Duidelijk is ook 

hier een kink in de kabel gekomen maar men heeft de onrust wel 

zo gebruikt dat de volkeren tegenover elkaar staan en de geloven 

weer als vanouds elkaar afmaken. 

2. Zodra onze heerschappij tot stand gekomen zal zijn, 

zullen we onzen liberalen strijdkreet “vrijheid, gelijkheid en 

broederschap‚” door een anderen strijdkreet vervangen, maar door 
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woorden, die alleen maar een idee uitdrukken. We zullen zeg-

gen: “het recht op vrijheid het recht op gelijkheid en het recht op 

broederschap!” Daarmee zullen we de koe bij de horens pakken.

21ste eeuw

Dit deel zien we alsmaar gehanteerd worden. Men heeft 

minder rechten dan men denkt, recht is anders bepaald. Dat komt 

omdat de nieuwe Quantum Syntax Grammar taal zaken anders 

omschrijft en het niet meer mogelijk is om zaken aan te nemen 

als normaal. Het woordje recht is niet dat men recht heeft en aan 

kan nemen daar aanspraak op te maken!

Wel is duidelijk dat in deze tijd inderdaad gesproken wordt 

over “het recht op…”. Nu wetende dat het dus 100 jaren later 

gehanteerd wordt en een duidelijk bewijs van deze richtlijnen hier 

beschreven vanuit een 33ste graad mason.

3. Feitelijk hebben wij alle regeringen al verwoest al zijn 

er vele wettelijk nog aanwezig. Wanneer tegenwoordig de een of 

andere staat, welke ook, tegen ons optreedt, dan gebeurt dit slechts 

op formele gronde, maar niet ons volle medeweten, ja zelfs met 

onze volle instemming.

21ste eeuw

Inderdaad is het geheel veranderd maar is de bevolking 

nog lang niet zo ver. Als ik aanhaal dat recht niet bestaat en dat 

wetboeken, in de vorm die men wel gebruikt, niet meer geldend 
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zijn dan word je als een achterlijke in een korenveld geplaatst. 

Men is niet werkelijk op de hoogte van wat er gaande is en hoe 

de wereld bestuurd wordt. Men neemt aan en houdt vast aan oude 

geschriften zonder enige waarde. 

Ondertussen is inderdaad in deze eeuw zeer duidelijk dat 

alles vanuit een kern bestuurd wordt en dat men er alles aan doet 

om deze kern te beschermen. Maar dan… is niemand opgevallen 

waar ELKE leider van een land, elke hooggeplaatste ALTIJD een 

beleefdheidsbezoek aan af moet leggen? Alle leiders of hoogge-

plaatste in de vrijmetselarij gaan op bezoek in het Vaticaan. Ja, 

zogenaamd naar de paus maar in werkelijkheid gaat men naar 

die persoon waar de mannen in het zwart moeten verschijnen 

en de vrouwen de keuze hebben om in het wit te gaan! Het is het 

bezoek aan de Jezuïeten zwarte paus die werkelijk de sleutel is 

en de top van de joodse gemeenschap. Klinkt vreemd en klinkt 

ongeloofwaardig maar zelfs de hoogste Joodse rang bekleder zal 

knielen voor deze man. Puur omdat men deze man niet kan pas-

seren en werkelijk alles in handen heeft.

Dat deze zwarte paus bestaat, heb ik zelf mogen zien toen 

ik een rapport naar hem stuurde en namens hem antwoord terug 

kreeg. Hij komt naar buiten als de man van de Jezuïeten maar hij 

is de grote man van alle kerken, landen en elite.

4. Feitelijk zijn er voor ons geen hinderpalen meer. Onze 

opperste regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie, die 
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men gevoeglijk met het machtige en energieke woord "dictatuur" 

bestempelen kan. Ik kan met een gerust geweten beweren, dat wij 

tegenwoordig reeds de wetgevers zijn, wij recht spreken, wij vellen 

doodvonnissen en begenadigen, wij zitten als legeraanvoerders 

hoog te paard.

21ste eeuw

“regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie” een 

uitspraak die duidelijk herkenbaar is. Dictatuur is er wereldwijd 

alleen men weet het veelal heel goed te verbergen. Over het han-

delen van het rechtssysteem zijn duidelijke symptomen te vinden 

die hierboven beschreven staan. Het rechtssysteem is slaaf van de 

elites niet van het recht! Recht wordt gesproken tegen diegenen 

die niet het spel meespelen en dan is er altijd een regeltje die zo’n 

persoon voor het leven kan veroordelen of opruimen. De rechters 

zijn ware slaven van de elites en hun heersende macht, en let 

wel, weinige onder de vrijmetselarij en hun elite zullen voor een 

rechtbank verschijnen. Dit wordt allemaal “geregeld” achter in 

een kamer ver van alles.

5. Wij zullen met vaste hand regeren, want in onze handen 

bevinden zich de puinhopen van een eens zo machtige partij, die 

thans aan ons is onderworpen. We bezitten onbegrensde eerzucht, 

brandende hebzucht, onverbiddelijke wraakzucht en diepe haat: 

Van ons gaat een alles verslindende terreur uit.
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21ste eeuw

“Van ons gaat een alles verslindende terreur uit.” Dat is 

duidelijk in deze eeuw te zien en mee te maken. Mensen zijn dol-

gedraaid, zien het echt niet meer zitten omdat het recht bepaald 

wordt door de elite macht. De rechters zijn een verlengde van de 

maffiagroepen die dan weer zorgen voor onrust en verderf dat 

samen met drugs, alcohol en gokken. Feestend, sportend en met 

muziek gaat men ten onder. De weg beschreven in dit deel van de 

protocollen.

 

6. In onzen dienst staan mannen van alle denkrichtingen 

en leerstellingen. Mannen, die de monarchie weer willen invoeren, 

demagogen, socialisten, communisten en alle soorten van uto-

pisten. Wij hebben hen allen voor ons wagentje gespannen. Ieder 

van hen ondermijnt van zijn plaats af de laatste puinhopen van 

de vroegere macht en probeert de bestaande rechtsorde omver te 

werpen. Alle staten lijden onder zulke kuiperijen, zij roepen om 

rust, zij zijn bereid voor de vrede alles op te offeren. Wij echter 

zullen hun de vrede niet schenken alvorens zij onze opperheer-

schappij openlijk en volkomen zullen hebben erkend.

21ste eeuw

Voor vrede te krijgen eist men offers en daarvoor heeft men 

eerst onrust en oorlogen nodig. Dan kruipen de mensen voor deze 

vrede en geven al hun verworven vrijheden op. Dit is duidelijk 

een regel van de duivel persoonlijk geschreven! Helaas is het een 

regel die we bijna dagelijks ervaren en mensen worden werkelijk 
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gehangen in hun schulden en problemen om het laatste waardevol 

object af te staan, hun leven. Want men kan in de top heel goed 

de energie gebruiken van elk persoon. Het leven ontnemen wordt 

gezien als extra krachten verwerven. Een totaal misverstaande 

regel in de ritualen die men alsmaar misbruikt. 

7. Het volk zal kreunen en de oplossing van de sociale 

vraagstukken langs de weg van een internationale overeenkomst 

verlangen. De versplintering in partijen heeft ons deze in handen 

gespeeld, want om een partijstrijd te steunen is er geld nodig en 

dit is alleen in ons bezit.

21ste eeuw

Het geldverhaal zien we overal terugkomen en zeker in 

de politiek. Lokaal zien we dat de politieke partijen allemaal 

geld nemen van een of andere maffia- of elitebende. Miljoenen 

worden gepompt om stemmen te kopen en stemmen op te leggen. 

Men koopt de mensen om, zet ze onder druk en eist de zetels op. 

Van democratie is absoluut geen sprake en politiek is geheel af-

hankelijk van het bloedgeld. Eenmaal zittend komen de zaken die 

men moet gaan afhandelen. Weigert men dan zal die politicus of 

zijn gehele groep vallen.

8. Wij zoude kunnen vrezen dat de regeringen zich met 

de blinde macht van het volk zou kunnen verbinden, maar wij 

hebben alle noodzakelijke maatregelen tegen zulk een mogelijk-

heid getroffen; tussen deze twee krachten hebben we een muur 
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opgericht en wel in de gestalte van de terreur, die we beide om 

beurten uitoefenen.

21ste eeuw

De kracht is het afpersen van elke politicus persoonlijk. 

De elite heeft van elke persoon een file wat en waarmee men die 

persoon af kan persen. Deze files gaan over relaties, bankzaken, 

zaken, kinderen en alles waar je een persoon mee onder druk kunt 

zetten. Het afpersen van politici is een dagelijkse cyclus die dag 

in dag uit gaande is. Zodra een politicus gaat tegenstribbelen, 

gaat men al zijn vuile was naar buiten brengen. Zie de lokale 

zaken rond Schotte, Wiels en Dos Santos. Allen personen die men 

afperst omdat ze hun eigen weg gingen en nu hangend aan een 

zijden draadje.

9. Op deze manier blijft de blinde macht van het volk zo 

onze steun. Alleen wij zullen leider zijn en het naar ons doel leiden.

21ste eeuw

Door de vuile was buiten te hangen loopt het volk blin-

delings achter deze gemanipuleerde berichtgevingen. Zie wat er 

gebeurt in Nederland en lokaal op de eilanden. Mensen vragen niet 

om eerlijk nieuws, nee mensen willen bloed zien, bekende mensen 

zien hangen en eindeloze rechtszaken die de beerput zogenaamd 

open moeten trekken. Nu, deze beerput gaat open over deze per-

soon maar dan ook nog met beperkte en gescreende informatie. 

Al het andere wordt verzwegen wat eventueel een andere kant 
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op zou kunnen gaan. Als heer Knoops (wereld advocaat) zich 

afvraagt wat recht nog is dan kun je stellen dat het diep triest is 

wat er gaande is.

10. Opdat de hand van deze blinde zich niet uit onze 

omklemming zal bevrijden, moeten wij van tijd tot tijd met het 

volk in verbinding treden, zo al niet persoonlijk, dan toch door 

bemiddeling van onze trouwste landen. Zodra onze heerschappij 

erkend is, zullen wij op de openbare pleinen met het volk praten 

en het in politieke vraagstukken onderwijzen in die zin, die ons 

bevorderlijk toeschijnt. Wie zou kunnen nagaan wat er in de dorps-

scholen onderwezen wordt? Wat echter de vertegenwoordigers der 

regeringen of de vorst zelf het volk zullen zeggen, dat zal zonder 

mankeren direct in de hele staat bekend zijn, want het wordt door 

de stem van het volk gauw verbreid.

21ste eeuw

Wat zagen we Kennedy, Clinton, Bush, Mandela, Willem 

Alexander, Mao, Lenin, Hitler, Chávez en zo al deze leidinggevende 

personen doen? Praten, drammen en eeuwen lange speeches afra-

telen om de mensen op een lijn te krijgen, gehersenspoeld, om zo 

hun wil op te leggen. Zie bijvoorbeeld het zogenaamde populair 

zijn van koning Alexander en zijn zogenaamde meeleven voor het 

volk! Mensen zien jullie niet hoe jullie leeggezogen worden door 

deze criminelen? Want ze zitten allemaal onder valse voorwendsels 

op deze troon! Er is geen druppel koninklijk bloed in hen! En nog 

loopt u als zombies achter zo’n persoon aan!
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11. Om de instellingen van de mensen niet ontijdig te 

verwoesten pakten wij ze voorzichtig aan; we namen de afzon-

derlijke regeringstakken van het staatsmechanisme in bezit. Deze 

ambtsgebieden waren vroeger streng maar billijk afgebakend. Wij 

echter vervingen haar door een organisatie van vrije willekeur. Zo 

veranderde de rechtspraak, het kiesrecht, de pers, de individuele 

vrijheid en in het bijzonder het opvoedingswezen als de hoeksteen 

van de vrijheid.

21ste eeuw

De veranderingen van de afgelopen 100 jaar staan hier 

in enkele regels beschreven. Alles is al in volle werking en alles 

begint al zelfs op een einde te komen. De kinderen dom houden 

en achter telefoonschermpjes zetten en de ouderen als drugs- en 

alcoholverslaafden, feestend in toom houdend. Zijn deze te lastig 

dan is het opruimen door hen naar een kliniek te sturen of hen 

rigoureus koud maken!

12 Wij hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, 

terwijl wij haar opvoedde volgens principes en theorieën die ons 

als vals bekend waren, maar die wij haar opzettelijk op het hart 

hebben gedrukt.

21ste eeuw

Nu, deze regel heeft geen verdere uitleg nodig en is de 

absolute bevestiging waar we nu mee zitten.
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13. Over de bestaande wetten heen hebben we verrassende 

resultaten bereikt, terwijl wij ze zonder wezenlijke wijziging door 

tegenstrijdige interpretaties misvormden. We hebben ze langs de 

weg der interpretatie eerst verdraaid, daarna echter geheel vertroe-

beld, zo dat de regeringen in een dusdanig verwarde wetgeving 

geen weg meer weten. Daaruit ontwikkelde zich de theorie van 

de rechtspraak volgens vrije beoordeling,

21ste eeuw

Hier staat wederom de bevestiging wat men gedaan heeft 

met de wetgeving. Vergeet niet, elke regel geschreven in een of 

ander wetboek heeft minimaal twee betekenissen en worden regels 

opgeheven via een regel na die regel. In de nieuwe Quantum Syn-

tax Grammar is dat niet meer het geval maar deze wetboeken en 

hun wetten zijn dan ook niet voor ons bestemd maar een leidraad 

voor de elite.

14. U zult tegenwerpen, dat men zich tegen ons gewapen-

derhand zal verzetten, als men ontijdig merkt waar het om gaat. 

Voor dit geval bezitten we zo'n verschrikkelijk middel, dat zelfs de 

dapperste daarvoor sidderen. Spoedig zullen in alle hoofdsteden 

metro's zijn gebouwd. vandaar uit kunnen we alle steden met hun 

instellingen en documenten de lucht in doen vliegen.

21ste eeuw

Ziet u wat hier staat? Ik denk aan het groepje ISIS wat een 

verkapte FBI – CIA is, betaald door de Amerikaanse staat! Er zijn 
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meerdere van deze groepjes en ze komen en gaan net zoals kleren 

in de modewereld! Frappant is dat men hier zet wat momenteel 

in 2017 gaande is; “zelfs de dapperste daarvoor sidderen”. Zelfs 

de laatste zin is nu zeker gaande met hun aanslagen. “Spoedig 

zullen in alle hoofdsteden metro's zijn gebouwd, vandaar uit 

kunnen we alle steden met hun instellingen en documenten de 

lucht in doen vliegen”, hoe gedetailleerder en welk bewijs wil je 

nog meer beschreven hebben? Deze protocollen zijn meer dan 

een opruiend geschrift maar een verslag /dagboek van wat er 

allemaal gaande is. 

De elites zijn bezig om ondergronds te gaan, weer andere 

zijn naarstig aan het proberen om in de ruimte te gaan leven en 

dat allemaal omdat er nog een grote slag geslagen moet worden. 

Ook dat is op te maken uit deze geschriften maar ook andere oude 

geschriften en zelfs uit de ritualen van de opperclub. 
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PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht)

1. Ditmaal begin ik met een herhaling van het vroeger ge-

zegde en ik verzoek U zich te herinneren, dat de regeringen en de 

volkeren alleen op de schijn van de dingen letten. Hoe zouden zij 

ook de diepere zin begrijpen, als hun vertegenwoordigers slechts 

aan praten denken? Voor onze politiek is het heel belangrijk, dit 

bijzondere feit te beseffen. Dit besef zal ons van nut zijn, als wij 

zullen spreken over de verdeling van de macht, de vrijheid van het 

woord, de pers, de gewetensvrijheid, het recht van vereniging en 

vergadering, de gelijkheid voor de wet, de onschendbaarheid van 

de eigendom, van de woning, de belasting en de terugwerkende 

kracht van de wetten. Dat zijn allemaal vraagstukken, waarover 

men zich tegen het volk nooit openlijk mag uitspreken. Ingeval 

men ze echter noodgedwongen moet uiteenzetten, mag men ze 

niet afzonderlijk opsommen, doch moet men alleen maar in het 

algemeen verklaren, dat de grondslagen van het moderne recht 

door ons erkend worden. De betekenis van deze terughoudend-

heid ligt daarin, dat een niet openlijk uitgesproken principe ons 

de vrijheid laat het een of andere punt er uit te nemen zonder dat 

iemand het merkt, terwijl men een eenmaal uitgesproken principe 

ruiterlijk zou moeten handhaven.

21ste eeuw

De ik-vorm komt weer even naar boven terwijl men praat 

over een bijeenkomst verslag. Doch er worden weer duidelijk zaken 
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vastgezet die aantonen hoe de club van vrijmetselarij en de elite 

als “opzichter” te werk gaan, denken en handelen.

2. Het volk heeft een bijzondere voorliefde en een grote 

achting voor politieke genieën en beantwoord hun daden van 

geweld met woorden als: “Wat een gemene streek, maar handig 

gedaan!” of: “Het is een boevenstreek, maar goed in elkaar gezet 

en wat een moed!”

21ste eeuw

Het denken vanuit de elite. De elite die denkt dat hun 

manier van heersen geniaal is. Dat lezen we ook alsmaar in de 

geschriften van de vrijmetselarij waar de ene zelf ophemelen staat 

na de andere. Men probeert elkaar met lovende woorden, zo macht 

toe te bedelen en het lijkt er op dat er een soort puntensysteem is 

voor alle daden die de leden uitspoken en uitvoeren. Hoe meer 

lef en hoe meer zaken afgehandeld des te vlugger klimt men de 

piramide op met zijn 33 treden. Iets wat we ook steeds meer terug 

lezen in deze protocollen. 

Wel is frappant wat hier staat in verband met het denken 

van het volk. Want men stelt dat hoe slecht men ook is, de massa 

blijft in die persoon geloven. Nu, dat is niet vreemd als men on-

der hypnose staat. Als men welk persoon dan ook dagelijks zou 

martelen en voorhouden dat hij/zij daardoor god gaat worden 

dan zal men het zien als een goddelijke daad. De hersenen van 

de mens zullen altijd proberen een overlevingskans te zien in wat 
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hem voorgehouden wordt. Zo zien we mensen die weken, maanden 

of langer gevangengehouden zijn, verkracht en gemarteld, altijd 

nog hun ontvoerder zien als een goed mens! Het is het menselijk 

overlevingsmechanisme wat gaat werken NIET het denken uit 

voorliefde en achting voor die persoon.

3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot 

ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe fundamentele 

gebouw, welk plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij 

mannen zoeken, die met vermetelheid en geestkracht zijn toegerust 

en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen die ons in 

de weg zouden kunnen staan, te overwinnen.

21ste eeuw

Het geniale wederom besproken. Maar ook de weg die men 

bewandelt en een blauwdruk is van deze eeuw. Veel, zeer veel is 

herkenbaar en is werkelijk wat reeds voltooid is en nu werkende 

is. De tijd heeft deze weg bewezen en is in volle gang.

4. Als wij onze staatsomwenteling voltrokken hebben, dan 

zullen we tot de volkeren zeggen: “Alles is tot nu toe slecht gegaan, 

allen hebben geleden. Wij echter nemen nu de oorzaken van uw 

kwalen weg: de nationaliteiten, de grenzen, de veelsoortigheid 

van de muntstandaard. Zeker, gij zijt vrij ons te veroordelen, maar 

zal Uw oordeel rechtvaardig uitvallen, als ge het velt voordat ge 

onderzocht hebt wat wij voor Uw welzijn deden?” Dan zullen ze 

ons toejuichen en ons met vurig enthousiasme in triomf op hun 
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schouders dragen. Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons be-

dienden als middel om tot onze macht te geraken en waarmee we 

de onderste lagen van de maatschappij gelukkig gemaakt hebben 

- die nu door verenigingen en dergelijke medeleden der mensheid 

werden - zal zijn rol voor de laatsten keer spelen in de eensgezinde 

wens om ons - voordat men over ons oordeelt - zal leren kennen.

21ste eeuw

Valt het niet op, het ego en het ophemelen van zichzelf? 

Deze hogere elites hebben dat duidelijk nodig en daarom zie je dat 

terug in het onderwijs en het dagelijks leven. De lagere klassen 

zijn vuil en volgens hen dieren maar deze klassen zijn wel nodig 

om het ego en het superieure op te wekken en deze door te geven 

aan deze top.

“zie hoe goed ze zijn”. “Zie wat een goddelijke uitstraling 

ze hebben” en zo hoor je keer op keer hun strelen van hun eigen 

ego. Een weg die wij als zogenaamde beesten kunnen gebruiken 

om hun kracht te breken. Wat blijkbaar ook zeer belangrijk is, 

is het stemmen en het stemrecht. Stemmen is helemaal dus geen 

democratisch recht maar is een verkapt slaafs opleggen van zo-

genaamd vrij kiezen. Let wel, wat je ook kiest de elites zullen die 

groep naar voren schuiven die zij er willen hebben zitten. 

5. Tot dit doel moeten wij alle mensen naar de stembus lei-

den, zonder onderscheid van stand en vermogen, om de heerschap-



126 - De protocollen van Sion -

pij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die door middel 

van de beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.

21ste eeuw

“No bai vota, ga niet stemmen”. Een uitspraak die ik 

alsmaar publiceer als er verkiezingen zijn. Gezien de tegenstrijd 

is duidelijk dat hier een kracht in zit voor de elite. Het aanvallen 

en zelfs willen verbannen wil zeggen dat bij niet gaan stemmen 

de top gaat vallen en dat er andere wegen ingeslagen kunnen 

worden. Ja, er zijn andere wegen buiten het huidig systeem om 

en ja, we kunnen de top laten vallen als we hun politici negeren. 

Ook hier in deze paragraaf bevestigt de elite dat. Ze zijn bang 

als de bevolking wegblijft want dan is de kracht verdwenen. Dat 

wordt duidelijk hier gesteld.

6. Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde 

van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de fami-

liebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.

21ste eeuw

Via de bekende achterdeur zaken willen veranderen. Het 

vernietigen van de kerk is duidelijk in volle gang en het moet nu 

Islam worden die gaat domineren. Of die opzet gaat lukken is nog 

de vraag want de ingeslagen weg valt nog niet zo goed onder de 

jongeren. Jongeren die wel onze toekomst zijn.



127- 21ste Eeuw -

7. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich 

op de voorgrond dringen. Onder onze leiding zal het gepeupel 

niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, 

want het is gewend alleen te luisteren naar ons, die hem zijn ge-

hoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zo zullen we van het volk 

een zo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich 

te bewegen zonder de leiding van onze vertrouwensmannen, die 

wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk 

zal zich aan dit systeem onderwerpen. Omdat het zal weten dat 

van deze nieuwe leiders beloningen, geschenken en alle weldaden 

zullen afhangen.

21ste eeuw

Interessant want men zal verhinderen dat hoogbegaafde 

mannen….. Natuurlijk, lees in plaats van Hoogbegaafd “Anders 

denkende”. Het volk blind maken is ondertussen al helemaal 

geslaagd en het volk weet werkelijk niet meer wat het ware doel 

is van het leven. Zombies op een hoop gestapeld in flatgebouwen 

die opdraven als het werk hen roept.

Het omkopen van het volk zien we ook overduidelijk op 

onze eilanden en in het Nederlandje. Mensen worden omgekocht en 

vreemde zaken gaan door waarvan andere plotsklaps verdwijnen. 

De corruptie en de maffia hebben de touwtjes in handen. Precies 

zoals de top het wil.
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8. Het regeringsplan moet geheel gereed uit één enkel 

brein voortkomen, want de eenheid zou er aan ontbreken, als meer 

kopstukken er aan meegewerkt zouden hebben. Daarom mogen 

we zelf het plan kennen, maar mogen er nooit over spreken, opdat 

geen afbreuk zal worden gedaan aan zijn verheven betekenis, de 

samenhang van de afzonderlijke delen. De praktische waarde en 

de geheime betekenis van elk punt afzonderlijk. Zou zo’n plan aan 

een algemene bespreking en stemming worden onderworpen, dan 

zou het onvermijdelijk alle sporen vertonen van de opvattingen 

van mensen, die niet tot zijn diepere zin en samenhang kunnen 

doordringen. Onze plannen moeten scherp en logisch opgebouwd 

zijn. Daarom mogen we de geniale arbeid van onzen leider de 

menigte niet voor de voeten werpen en mogen hem zelfs niet aan 

een engere kring ter hand stellen.

21ste eeuw

Geniale arbeid van de top. Het ego en zelf vergoden is ten 

top. Dat één man de leiding moet hebben is duidelijk. Eén man 

is gemakkelijker af te dwingen wat men wil als dat men met een 

groep moet werken. Het is niet goddelijk deze methode het is een 

stelling van een zieke geest. 

9. Deze plannen zullen de bestaande regelingen voorlopig 

niet omver werpen. Zij zullen alleen verandering brengen in de 

economische principes en dientengevolge in hun verdere ontwik-

keling, die haar weg volgens onze richtlijnen zal nemen.
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21ste eeuw

In deze transactie zitten we nu anno 2017. Weinig zaken 

veranderen maar achter de gesloten deuren is men heel hard meu-

bilair aan het verschuiven. De nieuwe wettelijke taal, het verleggen 

van copyrights en patenten, het verschuiven van kapitaal zijn de 

zaken die we nu zien. Wel zijn er al duidelijke wegen te zien en is 

men al bezig met het uiteindelijke vormen van de nieuwe wereld. 

Zelfs een van de elite liet afgelopen weken ontglippen dat de 

nieuwe wereld aan het draaien is en deze nu op volle toeren werkt!

10. In bijna alle staten vinden we in verschillende vormen 

dezelfde instellingen: de volksvertegenwoordiging, de ministers, 

de senaat, de raad van state, de wetgevende en uitvoerende licha-

men, Ik behoef U de betrekkingen van deze instellingen onderling 

niet te verklaren, omdat zij U welbekend zijn. Let U er slechts 

op, dat elk van deze instellingen betrekking heeft op de een of 

andere belangrijke functie van de regering. Met het woord “be-

langrijk‚” bedoel ik hier de functie en niet de instelling. Dus niet 

de instellingen, maar de werkzaamheden, die zij omvatten, zijn het 

gewichtigst. Deze instellingen hebben alle werkzaamheden van 

de regering onderling verdeeld: de administratie, de wetgeving en 

de uitvoerende macht. Zij vervullen in het staatslichaam dezelfde 

taak als de organen in het menselijk lichaam. Als wij een lid van 

de staatsmachine beschadigen. Zal de staat – evenals het menselijk 

lichaam - ziek worden en sterven.
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21ste eeuw

Denk je werkelijk dat de structuur zo zwak is? Dit verhaal-

tje is duidelijk een zijspoor en zal men alles wat voor regering 

staat of maatschappij, vernietigen. De elites hebben hun wereld 

veilig gesteld en zal deze dan pas opkomen! Deze tussentijd is 

wat men gaat spelen om zo langzaam maar zeker de kraan dicht 

te draaien. Vergeet niet dat men in eerste instantie praat over een 

eenling en zijn weg en dan gaat men over op regeringen of instel-

lingen. Natuurlijk zijn deze nodig maar zijn ook het doelwit om 

weer afgebroken te worden! De huichelarij die hier gezet wordt 

is een werkelijke misleiding in de hoop dat men hier intrapt. Alle 

personen in regeringen en instellingen zijn een simpele speelbal 

en stuk voor stuk te vervangen door betere slaven. Als werkelijk 

de top zo zwak zou zijn dan kun je de complete heerschappij over 

de aarde wel vergeten. Maar het is even mooi te lezen hoe men 

mensen zaken doet geloven en dit voorproefje zegt dus alles.

11. Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme 

ingegeven hadden, is zijn hele politieke toestand veranderd. De 

staten werden door een dodelijke ziekte, de ontbinding van het 

bloed, aangetast. Men behoeft slechts het einde van hun doodstrijd 

af te wachten.

21ste eeuw

Zie hier, men geeft zelf het antwoord. Men heeft geen 

bestuur nodig want men zal deze tussentrap laten schieten en 

we krijgen de commissie van wijzen bestaande uit leden van de 
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vrijmetselarij en soortgelijke clubjes.

Wel is het even frappant dat dus in het vorige stuk de 

indruk gewekt wordt dat iedereen belangrijk is in de bestuurlijke 

mallemolen! Maar men herstelt dit snel door hier weer aan te 

geven wat het ware doel is.

12. Uit het liberalisme zijn de constitutionele staten, die de 

enige nuttige regeringsvorm voor de niet ingewijde zijn, voortge-

komen. Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën. Zoals 

U zelf wel weet, is de staatsregeling niets anders dan de school 

voor onenigheden, tweedracht, twisten en onvruchtbare partijstrijd, 

in één woord: de school voor alles wat aan de staat de kracht van 

zijn individualiteit ontneemt. Het spreekgestoelte en evenzo de 

pers hebben de regeringen gedoemd tot werkeloosheid en mach-

teloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig. 

Eerst daardoor werd de eeuw van de republieken mogelijk en wij 

vervingen de vorst door de karikatuur van een president, dien wij 

kozen uit de volksmassa, midden uit onze creaturen en staven. Dat 

was de bom, die wij onder alle staten en volkeren legde.

21ste eeuw

Waar men werkelijk bang voor is staat wederom hier be-

schreven; De kracht van het individu! Dat blijkt wel omdat men 

ook bij mij het recht van spreken en publiceren al in verre mate 

doorgevoerd heeft. Publicaties in kranten radio en TV worden ge-

weigerd en er wordt alles aan gedaan dat ik nog mijn mond open 
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kan doen. Zelfs lezingen worden geboycot en zo tegengewerkt dat 

er geen plaats is waar ik mensen kan toespreken. Duidelijk het 

gevaar van het individu!

13. In de naaste toekomst zullen wij de constitutionele 

verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren. Dan zullen 

wij ons bij de uitvoering van onze handelingen geen beperkingen 

opleggen, omdat onze stroman de verantwoordelijkheid zal dragen. 

Wat is er ons aan gelegen, als de rijen van diegenen. die naar de 

macht streven, dunner worden en wanneer er onlusten ontstaan, 

omdat men geen president kan vinden, met onlusten die ten slotte 

het land ondermijnen?

21ste eeuw

De manier om mensen te manipuleren maar ook af te 

dwingen. Hoe duidelijker moet het nog gesteld worden? We zien 

deze handelingen nu dagelijks en men is druk doende om dit alles 

door te voeren en resultaten zijn er. Mensen vertrouwen elkaar 

niet meer maar ook wil iedereen de macht. Men komt in opstand 

en deze mensen worden met bosjes gearresteerd en verdwijnen 

ook nog eens voorgoed. Verder zie je duidelijk dat men alles tegen 

elkaar opzet, onrust zaait en liefst zoveel mogelijk geloofsgebon-

den. Maar men praat nergens over een geloof en het joodse geloof 

blijft alsmaar buiten schot. Is dat niet frappant? 

14. Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor 

de verkiezing van die presidenten, in wier verleden de een of 
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andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wens 

die ten slotte ieder mens - die aan de macht gekomen is - heeft 

n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordelen 

en onderscheidingen te behouden, zullen trouwe uitvoerders van 

onze bevelen van hen maken.

21ste eeuw

De gehersenspoelde volkeren worden via dan ingenieuze 

manieren bespeeld en bevolen. Het aanbidden van de machtige is 

dan weer vastgezet, hetzelfde wat we lazen in de geschriften van 

de Anunnaki maar ook in de bijbel, koran en andere geschriften. 

Er is een nieuwe heerser en gij zult gehoorzamen. Wel is over-

duidelijk dat men het hier ook heeft over afpersen en maken dat 

die personen, die bepaald gezag hebben, af te persen zijn of men 

zaken af kan dwingen via zijn/haar gezin, vrienden of werk. Hierin 

is de rol van de vrijmetselarij zeer groot en deze groep doet er 

alles aan om van iedereen over alles een file te hebben met zaken 

die tegen hem/haar gebruikt kunnen worden.

15. De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, 

ondersteunen en verdedigen, echter zullen aan dit instituut het 

recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen 

wij verlenen aan de verantwoordelijke president die een speelbal 

in onze handen zal zijn. De president zal zeer zeker het mikpunt 

van alle aanvallen worden. Om zich te kunnen verdedigen, zullen 

wij hem daarom het recht verlenen buiten de afgevaardigde om 
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een beroep te doen op het volk. d.w.z. de beslissing van een ons 

blindelings toegewijde meerderheid te verkrijgen.

21ste eeuw

Het beeld wat we nu zien waar enkele geesteszieken het 

voor het zeggen hebben in een land. Rutte, Trump, Merkel om er 

maar enkele te noemen die werkelijk waanideeën lanceren om zo 

de mensen uit hun tent te lokken. Maar wederom komt duidelijk 

naar buiten hoe de vrijmetselarij club te werk gaat en weer zie je 

het afpersen en opleggen door die groep.

16. Bovendien zullen wij hem het recht overdragen de 

staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste voorrecht zullen wij 

daarom in het leven roepen, omdat de president als hoofd van het 

leger het recht moet hebben de nieuwe republikeinse grondwet, 

waarvan hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te ver-

dedigen.

21ste eeuw

Putin, Xi Jinping, maar ook andere wereldleiders ziet men 

nu soms vreemde zaken uit de kast trekken. Frappant zijn de zaken 

die nu vrijgegeven worden en je laat denken dat er een algehele 

ommezwaai zal komen. De illusie die dus nu duidelijk gaande is 

en vele mensen in trappen en geloven.
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17. Onder deze omstandigheden zal de sleutel tot het 

heiligdom in onze handen liggen en niemand buiten ons zal de 

wetgeving leiden.

21ste eeuw

We gaan het nu in een keer op heiligdommen gooien maar 

wat men bedoelt is het woordje “macht”! Er is niets heiligs bij 

en men weet ook de kracht die er op sommige plaatsen zijn onder 

de eenlingen. Dat is wat men doet om alles onder één persoon te 

brengen en dat zal de kracht moeten brengen naar de algehele 

wereldmacht! Maar is het ook niet een verkapte omschrijving 

over vanwaar de absolute macht werkt namelijk het Vaticaan? 

Want veel wordt opgedragen van achter deze hoge muren. Vergeet 

niet alles kan niet zo maar zwart op wit gezet worden en moeten 

omschreven worden.

18. Zodra we de nieuwe republikeinse grondwet ingevoerd 

hebben, zullen wij verder de volksvertegenwoordiging het recht 

van interpellatie ontnemen, onder het voorwendsel, dat het staats-

geheim in acht moet worden genomen.

21ste eeuw

Deze wetten zijn er en staan vast in de Quantum Syntax 

Grammar. Dat station zijn we ondertussen al gepasseerd. De volg-

orde van dit hoofdstuk is dus even wat anders als dat dit werkelijk 

loopt in de huidige wereld.
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19. Ook zullen we het getal der afgevaardigde tot een 

minimum terugbrengen. Daardoor verminderen we ook naar 

evenredigheid de politieke hartstochten.

21ste eeuw

Ook dat zien we al gebeuren door nu een absolute chaos 

te kweken in de politiek. Er zijn nu regeringen die bestaan uit 

vele verschillende partijen. Partijen die te pas en te onpas weer 

net zo snel uit elkaar vallen. Precies om zo dadelijk te stellen om 

het partijenstelsel rigoureus aan te pakken en af te schaffen. Het 

proces is al in werking en de tijd zal het bevestigen.

20. Tot de bevoegdheden van de president behoort ook de 

benoeming van de voorzitters en vicevoorzitters van de volksver-

tegenwoordiging en van de senaat. In plaats van de doorlopende 

zittingen zullen wij de vergadering duur van, de volksvertegen-

woordiging tot enige maanden beperken. Bovendien zal de pre-

sident als drager van de uitvoerende macht het recht hebben de 

volksvertegenwoordiging bijeen te roepen of te ontbinden en in 

dit laatste geval het opnieuw bijeen roepen te verdagen.

21ste eeuw

Nu gaande en alsmaar trapt het volk er in om het spel mee 

te spelen onder het mom van vrijheid en van meningsuiting. Men 

heeft niet door dat er niets verandert en dat alleen die personen 

aangepakt worden die met “vreemde” oplossingen komen. Het 

uithoren en bespelen van de mensen maakt dat het systeem weet 
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waar de diverse gevaarlijke haarden tegen hen zijn en zo zijn ze 

op een vrij gemakkelijke manier te lokaliseren en uit te bannen. 

We zien het nu dagelijks en niemand heeft dit kennelijk nog door.

21. Opdat de president echter vanwege al deze duidelijk 

onwettige handelingen niet ter verantwoording wordt geroepen, 

nog voor wij onze plannen uitgevoerd hebben, zullen wij de mi-

nisters en overige ambtenaren uit de omgeving van de president 

verleiden, zelfstandig maatregelen te nemen, waarvoor ze zelf de 

verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen echter adviseren deze 

zaak aan de senaat of de raad van state of de ministerraad toe te 

vertrouwen en niet aan afzonderlijke personen.

21ste eeuw

Zoals al eerder aangehaald we zien dit nu al gebeuren en 

de vraag is wanneer de laatste klap komt van dictatorschap en 

alleenheerser. Het werken via spionnen van de elite om zo de poli-

tieke top aan te pakken is ook hier op onze eilanden duidelijk waar 

te nemen. Men zet er een regering neer met een minister-president 

en dan plotsklaps gaat men als eenling verder en probeert zo de 

president op andere gedachten te krijgen. Het is wel of niet steunen 

en niet meedoen is het laten vallen van deze regering. In 2 jaren 

tijd hebben we zoal 5 regeringen gehad en diverse “staatsgrepen” 

al zegt men dat deze legaal zijn. Legaal omdat ze uitgevoerd zijn 

in opdracht van de elite en hun club!
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22. De president zal de bestaande wetten, die voor ver-

schillende interpretaties vatbaar zijn, in de door ons gewenste zin 

uitleggen. Hij zal ze buiten werking stellen, zodra wij hem op de 

noodzakelijkheid zullen wijzen. Hij zal het recht hebben voorlo-

pige besluiten te nemen met kracht van wet en zelfs om de grond-

wet te veranderen, beide onder voorwendsel van staatsbelang.

21ste eeuw

Een duidelijke herkenbare weg zeker in Amerika onder 

heer Trump. Maar we zien het ook lokaal waar het blijkbaar moei-

lijk is bepaalde wetten die de maffia niet aanstaan, door te voeren.

23. Deze maatregelen zullen het ons mogelijk maken al-

lengs alles te vernietigen, wat wij in de tijd, dat we naar de macht 

grepen - noodgedwongen in de staatsregelingen – moesten opne-

men. We zullen hierdoor ongemerkt tot een terzijdestelling van 

alle grondwetten komen, zodra de tijd gekomen zal zijn, dat we 

alle regeringen onder ons gezag zullen brengen.

21ste eeuw

Erg uitvoerig om zo te rechtvaardigen om het volk weer 

als slaaf te gebruiken en algehele controle er over te krijgen. 

24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de 

grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afge-

mat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, 

welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen 
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uitroepen: “Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is 

ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. 

de staatsgrenzen, godsdiensten” staatsschulden te verwijderen 

een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze 

tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden.”

21ste eeuw

Venezuela, Cuba en zo nog enkele landen die nu al in dit 

proces zitten. Maar ook Nederland en de eilanden zijn duidelijk 

deze weg aan het bewandelen. Men schreeuwt naar “rust” ter-

wijl er geen onrust is! De onrust die er is, is door de politiek zelf 

gecreëerd!

25. Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke 

eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen 

tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door 

onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberin-

gen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken 

door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen 

anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan 

onze overheersing volkomen te onderwerpen.

21ste eeuw

De duidelijke weg van de 21ste eeuw. Door de chaos wil 

men meer en meer vrede, kost wat kost. En de vrijheden worden 

steeds meer beperkt. Zie de controles bij vliegvelden maar ook de 

vele camera’s overal op de wegen en gebouwen. Deze camera’s 
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staan er echt niet om u te beschermen! Ook dat hebben we al 

meerdere malen mogen ervaren. De politie is er niet voor u maar 

puur om te controleren, te jennen en door zaken uit te lokken bij 

die personen die aangewezen worden van bovenaf. Probeer simpel 

de politie te bellen bij een moeilijke situatie. Men zal u zeggen 

dat ze geen wagens hebben of dat er geen politie momenteel vrij 

is! En zo maakt men mensen slaaf van angsten en pijnen, en pakt 

men elke kans aan om een deel vrijheid af te nemen.

26. Als we de volkeren tijd geven om op adem te komen, 

dan komt het gunstige ogenblik misschien nooit weer.

21ste eeuw

En ook dat zien we nu waar vele aanslagen, verkrach-

tingen, moorden en ziekelijke geesten bezig zijn alles uit elkaar 

te trekken en uit balans te brengen. Allemaal politiek gericht en 

allemaal gedirigeerd vanuit de club en hun elite. De rust wordt 

duidelijk niet gegund en die zal er ook niet komen omdat deze 

molen nu optimaal draait! Er is een duidelijk beeld wat nu mo-

menteel gaande is en de vele mensen trappen er allemaal in wat 

er met hen gebeurt. De opzet van chaos, angst en pijn is gelukt 

en de haat naar andere geloven en personen is nu op zijn top. Het 

wachten is nu op het juiste moment om de laatste klap uit te delen. 

De klap van de totale dictatuur en wereldmacht.
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PROTOCOL - 11 (De Totalitaire Staat)

1. De 'raad van state' zal tot taak hebben de macht van de 

regering te onderstrepen. Het zal slechts in schijn een wetgevend 

lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie 

zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen.

21ste eeuw

Duidelijke taal en ook nu duidelijk hoe het er al geruime 

tijd aan toe gaat. We zien dat dagelijks in de politiek en je vraagt 

je inderdaad af wie wat dirigeert.

2. Een wezenlijk deel van het program van onze staats-

regeling bestaat daarin, dat wij de wetten maken, dat wij recht 

spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is. 

Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen:

a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.

b. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene 

besluiten, door terzijdestelling van de senaat en door beslissingen 

van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten.

c. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.

21ste eeuw

Dat laatste onder C is de vraag. Want het is iets wat het 

volk al doorheeft dat het gaat gebeuren. Maar er zijn duidelijk 

tussenwegen gevonden en een werkelijke staatsgreep is niet meer 

nodig. Via de regels van de wet is het nu toch mogelijk  de algehele 
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macht te verwerven en dat allemaal met medewerking van de rech-

terlijke macht en zijn dienaren. Deze zijn allemaal chantabel en 

zo ook bij machte om zaken op te leggen die niet geheel duidelijk 

zijn voor de buitenwereld.

Wat we ook duidelijk zien, en dat lijkt duidelijk op een 

staatsgreep, is dat het volk kiest voor een bepaalde politieke for-

matie en dat deze dan niet aan de macht komt maar dat andere 

politieke partijen een pakt vormen en zo de macht nemen. Het lijkt 

of dit wereldwijd de mode is. Dus steeds meer lijkt het er op dat 

onder punt C gestelde nu in werking is.

3. Nu wij ons plan in grote trekken ontworpen hebben, 

willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten, waarvan wij 

ons tot de opbouw van onze staat in onze geest zullen bedienen. 

Hiertoe behoren de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging 

en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele andere 

dingen, die uit de menselijke gedachten wereld moeten verdwijnen 

of grondig moeten worden veranderd, zodra de nieuwe staatsrege-

ling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste ogenblik zullen wij 

onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en om de volgende 

redenen. Wanneer de verandering met grote gestrengheid wordt 

gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er 

kort geleden geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daar-

entegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij onze fouten 

ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van 

onze regering verwoesten of men zal zeggen, dat we bang zijn 
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en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons 

dankbaar zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een 

en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar schaden.

21ste eeuw

Zaken die nu in deze eeuw duidelijk spelen en ook zo aan 

het volk voorgedragen en zelfs opgelegd worden. Het is duidelijk 

dat het gehele proces al geruime tijd in gang is getreden en dat 

alles volgens het plan van de elite, hier in de protocollen, duidelijk 

gehanteerd wordt. Laten we eerlijk zijn, waar zijn onze vrijheden? 

Onze rechten ten opzichte van vergaderen of verenigingen star-

ten? Als men te veel politiek denkt en of te veel tegen het systeem 

ageert, kun je deze rechten allemaal vergeten en is er altijd een 

wet die deze zaken verbiedt!

4. Op de dag van haar afkondiging, als de volkeren door 

de juist volvoerde staatsgreep nog geheel versuft en angstig en 

radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zo sterk, machtig en 

onkwetsbaar zijn, dat wij ons over hen niet meer bezorgd behoe-

ven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op 

hun beschouwingen en wensen, maar dat voorbereid zijn op ieder 

ogenblik en op iedere plaats elke tegenstand en elke demonstratie 

te onderdrukken. De volkeren moeten weten dat wij de gehele 

macht met één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze 

macht in geen geval met hen zullen delen. Dan zullen zij de ogen 

sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.
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21ste eeuw

Over ego gesproken en de manier men denkt. Men stelt 

zich duidelijk op als een god. Hier in dit stuk zijn wederom de 

zwakheden van deze elite te vinden en al denkt men met bluf en 

zogenaamde knowhow de zaak over te kunnen nemen, is het duide-

lijk dat het niet die weg is die zal slagen. In de geschiedenis en in 

alle geschriften is duidelijk uit op te maken dat ego en arrogantie 

het niet kunnen winnen van welke machten dan ook. Zelfs in een 

casino verliest men als met te veel bluft en daar zijn vele poker-

spelers ten onder gegaan in hun eigen ego en arrogantie dat ze 

onverslaanbaar zijn! Dit maakt dat we weten, dat hoe het nu ook 

allemaal loopt deze elites zullen allemaal vallen in een diep ravijn 

en dat het dominantie plan geschoeid is op verkeerd schoeisel. Al 

zijn oude geschriften overduidelijk, men begrijpt ze kennelijk niet.

Het deel over vergaderingen of demonstraties neer te slaan 

is het punt waar we duidelijk in deze eeuw geconfronteerd mee 

worden. Wederom een bewijs dat deze protocollen weldegelijk 

een leidraad zijn vanuit bepaalde groepen die aan de macht zijn. 

5 De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. 

En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde 

binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun 

de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra 

wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen 

tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet 

behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden 
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zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitge-

vonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar 

diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen 

datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg 

niet zou kunnen bereiken?

21ste eeuw

Een punt wat we inderdaad goed kunnen zien. Het volk 

vecht verkeerd, puur omdat men niet weet hoe men zaken moet 

bevechten. Dat is bewust zo gecreëerd en heeft duidelijk nu de 

voordelen voor die elite en de nadelen voor de mensen die hen 

bevechten. Doch dat is de status waar we nu in verkeren. Helaas, 

door de grote verdeeldheid en onderlinge onvrede is het moeilijk 

om als eenling deze zaken aan te pakken. Deze eenling vecht niet 

alleen tegen de elite maar ook tegen zijn eigen volk.

6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de 

vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet ver-

moeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun 

broeders zand in de ogen kunnen strooien.

21ste eeuw

Hier wordt overduidelijk de rol van de vrijmetselarij 

beschreven. De hyena’s onder het volk. Men werkt op de achter-

grond, veel is geheim en men zaait onrust en bepaalt zaken in de 

maatschappij en onder het volk.
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7. De genade van god heeft ons over de gehele wereld 

verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze kracht, die 

ons heden op de drempel van wereldheerschappij heeft gebracht.

21ste eeuw

En dan halen we god maar weer even aan en plaatsen we 

ons er maar weer eens even langs. Nu, ook zij weten dat er geen 

god is en dat dit menselijk denken is maar het is wel een goede 

tool om het volk te vernederen en laag te plaatsen op de ladder 

van het leven. Duidelijk wordt ook gesteld dat de drempel van de 

heerschappij over de wereld is behaald maar door het woordje 

“gebracht” te gebruiken is deze heerschappij dus nog niet kenne-

lijk in volle sterkte. Dat klopt want enkele zeer belangrijke zaken 

zijn nog niet honderd procent doorgevoerd en zijn er nog duidelijk 

enkele missende linken.

8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk 

alleen nog voltooien.

21ste eeuw

Hier is dus de bevestiging dat men er nog niet is en dat 

geeft ons eenlingen zeker hoop. Het is duidelijk dat de energie 

hen niet goed gezind is maar we zullen daar dan ook optimaal 

gebruik van moeten maken. Er zijn duidelijke wegen en die geven 

deze 33ste graad mason duidelijk aan. Het is duidelijk dat hij met 

een bepaald doel in zijn achterhoofd bepaalde boodschappen naar 

buiten wil brengen en dat zijn de zwakheden van zijn club en de 
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zaken die ze vrezen. Hoe dit allemaal aangepakt gaat worden, 

ligt aan ons eenlingen en wat belangrijk is, is dat we meer begrip 

en steun van het volk moeten hebben. Nu worden we meer als 

gekken gezien of personen die dom bezig zijn. Dat is omdat men 

niet begrijpt waar we mee bezig zijn en ook niet de moeite willen 

nemen om het te begrijpen!
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PROTOCOL 12 (Controle over de pers)

1. Het woord ‘vrijheid’, dat men op verschillende manieren 

kan verklaren, leggen wij zo uit: Vrijheid is het recht om te doen 

wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrij-

heid volledig in onze hand, omdat de wet datgene zal vernietigen 

of oprichten wat volgens de boven ontwikkelde richtlijnen - voor 

gewenst houden.

21ste eeuw

De beste omschrijving ooit gegeven van het woordje “vrij-

heid”.

Met deze uitspraak zijn vele zaken bewezen en is het dui-

delijk waar het woordje vrijheid voor staat! Het is een perfecte 

definitie die we alsmaar gehanteerd zien worden. Wetten worden 

namelijk te pas en te onpas gebruikt en misbruikt en zo is alles 

te brengen onder de wet en kan alles en elke uitspraak verboden 

worden. 

2. Met de pers zullen wij op de volgende wijze te werk 

gaan. Welke rol speelt thans de pers? Zij dient er toe de hartstoch-

ten van de mensen te doen oplaaien of het zelfzuchtige streven 

van de partijen te bevorderen. Ze is hol, onrechtvaardig en leu-

genachtig. De meeste mensen weten in het geheel niet waartoe 

de pers eigenlijk dient.
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21ste eeuw

Zo, dat is duidelijk; de pers is zelfzuchtig, hol, onrecht-

vaardig en leugenachtig en dat gesteund door de wet zolang de 

elite dit toestaat! Men gaat er vanuit dat de pers staat om zaken 

te signaleren en te registreren en deze doorgeeft aan het volk. 

Nu, dat is een absolute leugen en de pers is ervoor om de mensen 

werkelijk verkeerd te informeren en te overladen met onzinnige 

zaken. Dat om zo het volk dom te houden en om een complete 

wereld te creëren van leugens en bedrog. We gaan even eerst de 

protocollen verder doornemen.

3. Wij zullen haar ten toom aanleggen en de teugel strak 

voeren, op dezelfde wijze zullen wij met andere drukwerken 

handelen, want het zou geen enkel nut hebben, als we alleen een 

wakend oog over de pers lieten gaan, maar de aanvallen van de 

boeken en brochures buiten beschouwing lieten. Wij zullen de 

producten van de publieke opinie, die thans nog veel geld kosten, 

door middel van de censuur tot een bron van inkomsten voor de 

staat maken. We zullen een speciale krantenbelasting heffen en 

bij het oprichten van kranten en drukkerijen waarborgsommen 

eisen om zodoende onze regering te vrijwaren voor iedere aanval 

door de pers. Worden wij dan toch aangevallen, dan zullen wij 

zonder genade geldstraffen opleggen. Belasting waarborgsommen 

en geldstraffen zullen de staat reusachtige inkomsten opleveren. 

Zeker, de partijbladen laten zich door geldboeten niet bang maken, 

maar bij de tweede aanval zullen wij ze eenvoudig onderdrukken. 

Niemand zal onze onfeilbaarheid in regeringsaangelegenheden 
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ongestraft kunnen aantasten. Als voorwendsel voor het de kop 

indrukken van een krant, zullen wij zeggen, dat het betreffende 

blad de openbare mening zonder rede heeft opgezweept. Ik ver-

zoek U er op te letten, dat er onder de kranten, die ons aanvallen, 

ook zullen zijn, die wij zelf opgericht hebben. Deze zullen echter 

uitsluitend die punten aanroeren, welke verandering wij zelf zul-

len voorstaan.

21ste eeuw

Zie hier hoe beschreven is eind 19de eeuw, hoe men de 

pers en geschreven woord aan pakt maar ook de publieke opinie 

wat zeer duidelijk nu nog gaande is en waar men werkelijk het 

woord van het volk censureert en misbruikt. Zie het opleggen van 

censuur en als dat niet mag werken, opleggen van geldstraffen! 

Zaken die ik in levende lijve heb meegemaakt! Zie ook de pers die 

bescherming geniet van de elite! Ook een tak die we duidelijk zien 

en ook zo betaald wordt door een elite. Lokaal hebben we zo’n 

zogenaamde vrije journalist die duidelijk de zaken van de vuile 

elite naar buiten brengt en hun bescherming geniet! Je ziet ook 

duidelijk dat er niet één werkelijke vrije journalist bestaat puur 

omdat hij zijn artikelen wel moet verkopen, donaties of er spon-

soren of geld voor moet zien te krijgen. Allemaal onder het mom 

“ik moet te eten hebben”! Een waardeloze smoes want iemand 

die oprecht en eerlijk is zal altijd blijven eten en leven zolang hij 

werkt vanuit zijn hart en ziel. Zelf heb ik boeken vol aan bewijzen 

geleverd hoe de pers werkt en door wie ze betaald worden.
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4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar 

worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat 

alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureaus sa-

menkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts 

datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

21ste eeuw

Reuter, ANP, Bloomberg, TASS Bureaus die tot voor kort 

het nieuws bepaalden. Nu zijn deze bureaus niet meer de ware 

persagentschappen en we zien duidelijk dat internet klad gegooid 

heeft in deze opzet. We zien duidelijk dat nieuwsgroepen als een 

NOS, CNN valse berichtgeving verspreiden en dat ze zwaar ter-

rein aan het verliezen zijn. Niet alles meer wordt gecontroleerd 

door de elite. En zo druppelt ware informatie verder door naar 

het gewone volk.

5. Wanneer we het thans reeds verstaan moeten we de ge-

dachtewereld van de niet ingewijde kringen zodanig beheersen, dat 

bijna alle mensen de wereldgebeurtenissen alleen nog maar zien 

door de ‘gekleurde brillen’ die wij hun opgezet hebben. Wanneer 

er reeds nu geen slagbomen meer zijn, die ons zouden kunnen 

verhinderen om binnen te dringen in datgene wat het volk in zijn 

domheid staatsgeheimen noemt, hoe zal het dan worden, als wij 

de aardse goden in de persoon van onze wereldvorst zullen zijn?

21ste eeuw

Twee belangrijke zaken worden hier aangehaald. 
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Een; het manipuleren van de hersenen wat nu zich duidelijk aan 

het manifesteren is.

Twee; De manier hoe men denkt zaken in de hand te krijgen.

Dat laatste is wel gaande maar door de tussenkomst van de 

nieuwe technieken heeft het een grote achterstand. Nu pas zijn ze 

bezig om de techniek ook naar hun hand te zetten en elke hacker 

te pakken die hen hier verder in kan helpen. Door deze jongens 

zeer zware straffen op te leggen zijn ze vrijwel allemaal bereid 

in zee te gaan met het vuile systeem. Dat samenwerken geeft hen 

in ieder geval wat vrijheden maar trekt het internet steeds verder 

dicht. Bijvoorbeeld een Twitter, Facebook en andere social media 

is niets anders als controle te krijgen over het “domme” volk. Men 

weet precies wat ze doen en ze zijn helemaal te volgen. Een domme 

manier om je leven zo open en bloot daar ten toon te stellen.

6. Keren wij tot de toekomst van de pers terug. Wie uitge-

ver, drukker of boekhandelaar wil worden, moet een vergunning 

hiertoe hebben, welke in geval van twijfel onmiddellijk wordt 

ingetrokken.

21ste eeuw

De absolute controle die ik 2 maal heb mee mogen maken 

bij 2 verschillende radiostations die na mijn interviews de zend-

vergunning werd ingetrokken! Zo weet men iedereen te beheersen 
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en te bepalen wat wel en niet naar buiten mag komen. Ook is dat 

duidelijk te merken vanuit de journalistenwereld, kranten en TV. 

In alle gevallen is er een verbod opgelegd dat ik nog gehoord 

word door hen of dat er enig contact is. Ik had het laatst bij RTL 

waar de uitzending verbroken werd en de heer M. Mastenbroek 

mij na het gesprek niet meer durfde te spreken. Luguber en zeer 

ernstig maar de controle op de reguliere pers is enorm. Brand-

punt Nederland deed ook een interview. De dag van de uitzending 

werd van hogerhand opgedragen mijn aandeel in het interview te 

schrappen en zo zijn over de honderd gevallen alleen door mijzelf 

meegemaakt!

7. Door zulke maatregelen wordt het instrument als een 

middel tot opvoeding in de hand van onze regering, die het niet 

meer zal toestaan, dat de massa over de zegeningen van de voor-

uitgang vals wordt ingelicht. Wie van u zou niet weten, dat deze 

bedrieglijke zegeningen regelrecht tot dromerijen leiden, waaruit 

de anarchistische verhoudingen van de mensen onder elkaar en 

tegenover de overheid geboren worden, omdat de vooruitgang 

of liever de gedachte van de vooruitgang de meest verschillende 

voorstellingen van de zelfstandigheid heeft voortgebracht zon-

der haar grenzen vast te stellen. Alle zogenaamde liberalen zijn 

anarchisten, zij het dan niet in hun handelwijze, dan toch in hun 

denken. Ieder van hen jaagt het drogbeeld van de vrijheid na en 

komt in de willekeur terecht, waarbij hij slechts protesteert ter 

wille van het protesteren.
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21ste eeuw

Hier is dus waar de elite en hun club bang voor zijn en 

nu duidelijk via het internet aan het voltrekken is. De algehele 

controle is er niet meer en men verliest dagelijks terrein. Daarom 

zijn ze overgestapt naar andere middelen om mensen op internet 

tegen elkaar op te zetten, af te persen en te bedreigen! Trollen 

en spammers zijn veelal mensen die werken in opdracht van een 

macht die zij schijnbaar zelf niet weten wie ze zijn. Het ontkennen 

en belachelijk maken van berichten is nu een full time job en wordt 

goed betaald. De oorlog in de pers is nu op andere plaatsen en 

de reguliere kranten, TV en radio hebben hun positie verloren.

8. Thans zullen wij ons met de boeken bezighouden. Wij 

zullen ze, evenals alle drukwerk, met zegelbelasting naar het 

aantal bladzijde belasten en waarborgsommen eisen. Boeken met 

minder dan dertig bladzijde worden dubbel belast. Deze zullen we 

rangschikken onder de brochures om enerzijds, het aantal van deze 

geschriften, die het ergste gif uitstrooien in te perken. Anderzijds 

om de schrijvers er toe te brengen zulke omvangrijke geschriften 

te produceren, dat men ze alleen reeds door de hogere prijs weinig 

zal lezen, Wat wij daarentegen zullen uitgeven om de mensen in 

de door ons gewenste richting op te voeden, zal heel goedkoop 

zijn en door iedereen gelezen worden. De belasting zal de ijdele 

schrijfwoede tot zwijgen brengen en door de vrees voor bestraffing 

worden de auteurs van ons afhankelijk. Wanneer mensen tegen ons 

willen schrijven, zullen ze geen uitgever vinden. Voordat een werk 

wordt aangenomen, moet de uitgever of drukker zich tot de over-
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heid wende om de druk vergunning te verkrijgen. Op deze wijze 

zullen wij van te voren van iedere tegen ons gerichte aanval op 

de hoogte komen en wij zullen hem daardoor onschadelijk maken 

door over het betreffende onderwerp een verklaring te publiceren.

21ste eeuw

“Wanneer mensen tegen ons willen schrijven, zullen ze 

geen uitgever vinden. Voordat een werk wordt aangenomen, moet 

de uitgever of drukker zich tot de overheid wende om de druk 

vergunning te verkrijgen.” Een regel die er lang geweest is en on-

dertussen te omzeilen is. De uitgevers waren niets anders dan een 

censuur bureau en je ware verhaal mocht niet naar buiten komen. 

Daarom zijn vele boeken niets anders dan zielige romannetjes 

en worden nu mijn boeken verslonden dagelijks door duizenden 

lezers. Bijvoorbeeld het boek Curaçao maffia eiland heeft al de 

12 miljoen downloads gepasseerd! De stap hierboven is reeds 

achterhaald en heeft geen zin meer. Het was in die tijd nog een 

‘hot item’ maar sinds de nieuwe technieken is dit niet meer van 

toepassing.

9. Daar boeken en kranten de twee belangrijkste middelen 

tot opvoeding zijn, zal onze regering van het merendeel der bla-

den eigenaresse zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van 

de pers uitgeschakeld en wij verschaffen ons een buitengewone 

invloed op de stemming onder het volk. Wanneer we de vestiging 

van tien kranten toestaan, zullen we zelf dertig kranten uitgeven, 

enz. Het publiek mag daarvan niets vermoede. Onze kranten 
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moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en 

meningen vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de 

tegenstanders tot zich te trekken. Dezen zullen dan in de val lopen 

en onschadelijk zijn.

21ste eeuw

Deze strategie hanteert men nu ook op internet en wat dat 

betreft zijn ze niet erg speels in hun manier van zaken aanpakken. 

Helaas voor de elite en hun groep, is dat voor internet en de vele 

technieken niet de ware strategie en werkt hij dus duidelijk niet. 

Maar het is mooi te zien dat de elites hun kracht verliezen maar 

ook blijkbaar blind zijn geraakt door hun eigen ego. Het is inder-

daad duidelijk gebleken dat kranten, TV en Radio allemaal in het 

bezit zijn van vriendjes van de vrijmetselarij club! Lokaal is dat 

heel goed te zien en zelfs diverse zogenaamde vrije nieuwsgroepen 

en journalisten op internet worden angstvallig gefinancierd door 

de lokale vrienden van de club. Voorbeelden zijn Cooper en een 

knipselkrant.

10. Op de eerste plaats zullen de officiële kranten staan, die 

de opdracht zullen krijgen steeds onze belangen te vertegenwoor-

digen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend zijn.

21ste eeuw

Nu, dat zien we dus lokaal duidelijk bij enkele zogenaamde 

vrije kranten. Zelfs vrije kranten zijn in de tang van de elite en 

wordt er alles aan gedaan om het nieuws bepaald door de staat 



157- 21ste Eeuw -

te publiceren. Onze lokale o zogenaamd onafhankelijke journalist 

is zelf slaaf van de politie en Openbaar Ministerie! En zo zien we 

duidelijk hoe het volk belazerd wordt en zelfs deze journalisten nog 

betalen voor hun gemanipuleerd nieuws. Zie hun adverteerders 

en de rest zegt genoeg. Werkelijk onafhankelijk wil zeggen geen 

adverteerders en geen geld en goederen aannemen, van niemand!

11. Op de tweede plaats zullen er semi-officiële bladen 

komen, die de onverschillige en de lauwe voor ons zullen winnen.

21ste eeuw

De duidelijke opzet die we de laatste eeuw hebben gezien. 

Nu zijn deze bladen en kranten en bureaus zich bij elkaar aan het 

voegen en is duidelijk dat alles onder een paraplu werkt. Het is 

duidelijk dat deze opzet al voltooid is en op zijn einde loopt. Men 

concentreert zich duidelijk nu op het medium internet met hun 

kranten, blogs en filmkanalen. 

12. Op de derde plaats zullen de bladen van de voorge-

wende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover 

ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor 

echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

21ste eeuw

Een wereldbeeld en zeer herkenbaar. Helaas voor hen is 

dat zo overduidelijk, hè heer Cooper? Om er maar een te noemen. 
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Een man die zo overduidelijk een publieksliefje moet spelen en zo 

de politieke en sociale berichtgeving moet intimideren en bespelen.

13. Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende rich-

tingen behoren. Er zullen aristocratische, republikeinse, ja zelfs 

anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zolang de huidige 

staatsregelingen nog bestaan. Evenals de Indische God Wischnu 

zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand 

afzonderlijk de wisselende polsslag van de openbare mening zal 

betasten. Met iedere polsslag zullen zij de publieke opinie leiden 

in de richting, die ons welgevallig is, want een opgewonden mens 

verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordelen en is onderhevig 

aan iedere soort van beïnvloeding. Deze domkoppen, die geloven 

de krant hun mening verdedigd, zullen in werkelijkheid slechts 

onze mening weergeven, of in ieder geval één, die ons welgeval-

lig is. Zij zullen geloven, dat zij hun partijblad volgen en zullen 

in werkelijkheid slechts de vlag volgen die wij voor het heil laten 

wapperen.

21ste eeuw

Kranten, bladen en publicaties via papier is verleden tijd 

maar de structuur is elektronisch ook terug te voeren. Zie welke 

grote kranten vrij op internet staan! Zie welke je moet betalen! 

Streep en verwonder u.

14. Om ons leger van kranten in dezen zin te leiden, zullen 

wij de organisatie niet grote zorgvuldigheid moeten regelen. Onder 
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de aanduiding persgenootschap zullen wij de verenigingen van 

auteurs samenvoegen tot één geheel, waarin onze vertegenwoor-

digers ongemerkt, wachtwoord en strijdkreet zullen vaststellen.

21ste eeuw

Dat is allemaal via de centrale en wereldwijde persbureaus 

die lange tijd bepaald hebben hoe het nieuws is. Nu nog zie je 

duidelijk dat 50 verschillende nieuwskanalen hetzelfde nieuws 

afratelen en zelf niet een woord anders gezeggen! Als slaven van 

de grote persbureaus ratelen ze dag in dag uit de gemanipuleerde 

berichten uit hun mond! Zo wordt Jantje publiek dagelijks geïn-

doctrineerd en in een massahypnose gehouden. Zie de aanslagen 

die nu spelende zijn. Mensen reageren als apen zonder verstand 

op de berichtgeving. Als slaven plaatsen ze kransen en kaarsjes 

en staan vooraan te janken en te bidden. Niet willen weten dat ze 

alsmaar trappen in een toneelspel van het systeem. En als mooiste 

domme actie zie je dan ook nog dat deze slaven ook geld storten 

voor de nabestaande of slachtoffers. Geld wat gaat belanden in 

de staatskas en geen cent ergens zal komen omdat men niet weet 

wie de ware slachtoffers zijn! 

15. Onze bladen zullen over onze politiek oppervlakkig 

zijn - zonder ooit op de diepere zin in te gaan - over en weer 

schrijven met de officiële bladen polemische schermutselingen 

voeren om ons daardoor in staat te stellen, ons over datgene, wat 

we in de eerste publicaties niet duidelijker konden zeggen, nu 
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duidelijker uit te drukken. Natuurlijk zullen we dat echter alleen 

doen, wanneer het voor ons voordelig is.

21ste eeuw

Nieuws is altijd al oppervlakkig geweest. Niet één onder-

werp wordt werkelijk diep belicht en vervolg op gebeurtenissen 

wordt na enkele weken ook niet meer gedaan. Niemand krijgt ooit 

te horen hoe de gehele afloop is geweest! Natuurlijk niet want 

het kan een geheel andere wending hebben gekregen. Mooi is 

de allereerste interviews waar men nog aan het gissen is. Daar 

vind je de informatie naar de waarheid toe. Alsmaar wordt dat 

bewezen in de zogenaamde terroristische aanslagen die allemaal 

in scene zijn gezet!

16. Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, 

het volk te doen geloven. dat het vrijheid van spreken bezit. Op 

deze manier zullen onze vertegenwoordigers kunnen beweren 

dat de vijandelijke pers slechts kletst, omdat ze geen zakelijke 

argumenten tegen onze maatregelen kan aanvoeren.

21ste eeuw

Dit fenomeen vind je nu duidelijk op internet waar klok-

kenluiders en kritische mensen als dorpsgekken of gevaarlijke 

personen worden neergezet en men zelfs zo ver gaat dat deze 

openlijk bedreigd worden door bijvoorbeeld een PG of een 

Openbaar Ministerie! Het eeuwenoude spel is verplaatst naar 

de elektronische hoek.
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17. Door deze voor de openbare mening niet te onderschei-

den methode, zullen wij haar aandacht en haar vertrouwen winnen. 

Met behulp van deze methode zullen wij de openbare mening in 

alle politieke vraagstukken naar believen opwinden of kalmeren. 

overtuigen of verwarren, terwijl wij nu eens ware dan weer valse 

berichten publiceren, nu eens dingen beweren, dan weer recht 

zetten, al naar hun indruk op het publiek. Steeds zullen de grond 

voorzichtig betasten, alvorens er de voet op te zetten. Wij zullen 

onze tegenstanders zeker overwinnen, omdat hun als gevolg van 

onze maatregelen geen kranten ter beschikking staan, waarin zij 

hun mening vrij zoude kunnen verdedigen. Wij zullen niet eens 

gedwongen zijn ze definitief te weerleggen. Tegen de proef bal-

lonnetjes van onze semi-officiële kranten zullen wij zo nodig in 

de kranten van een derde groep energiek optreden.

21ste eeuw

Het duidelijke elektronische beeld.

18. De tegenwoordige journalistiek is een soort vrijmetse-

larij. Alle leden van de pers zijn onder elkaar door het beroepsge-

heim verbonden. Evenals bij de waarzeggers in de oudheid geeft 

geen van deze leden het geheim prijs, wanneer zij hiervoor geen 

opdracht krijgen. Geen krantenschrijver zal het wagen het geheim 

te verraden, want niemand wordt tot dit beroep toegelaten, wanneer 

hij in zijn verleden geen duister plekje heeft. Dit zou direct aan 

de dag gebracht worden. Zolang deze smet slechts aan enkelen 
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bekend is, trekt het aanzien van de journalist de meeste mensen 

aan en men volgt hem met verrukking.

21ste eeuw  

Mooi, dus hier wordt duidelijk gesteld dat de vrijmetselarij 

werkt met geheimen. En het was toch zo’n open en eerlijke groep? 

Wat interessant is, is de stelling dat je tot een bepaalde club moet 

behoren om journalist te zijn. Laat deze journalistenclub inder-

daad verbonden zijn aan deze vrijmetselarij! We zien lokaal dit 

verschijnsel ook al zal men het niet openlijk toegeven. Wat nog 

een mooi detail is, is “het geheim” onderling bij de journalis-

ten. Dat geheim is niets meer en minder dan dat deze personen 

hun leven kwijtraken als ze te veel loslaten of te veel tegen het 

systeem schrijven. We zien dat de afgelopen 100 jaar al heel veel 

gebeuren. Zogenaamd oorlogsslachtoffer of heengegaan via een 

“ongeluk” beroepsmatig natuurlijk! Maar het geheim is duidelijk 

en erg herkenbaar.

19. Wij houden bijzonder sterk rekening met de provincie. 

Het is voor ons noodzakelijk, dat we daar verwachtingen wekken, 

die lijnrecht tegenover die van de grote stad staan. De grote steden 

zullen we wijs maken, dat het daarbij zou gaan om zelf bedachte, 

met beïnvloede ideeën van de provincie. Het is duidelijk, dat de 

bron van deze ideeën altijd dezelfde zal zijn, ze zal de onze zijn. 

Zolang we nog niet de volle macht bezitten, zal het voor ons 

noodzakelijk zijn, d.w.z. van de mening der meerderheid, die door 

onze vertrouwensmannen gemaakt wordt. Op beslissende ogen-
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blikken mogen de grote steden dan de voldongen feiten niet meer 

bespreken, omdat ze reeds door de meerderheid in de provincies 

werden goedgekeurd.

21ste eeuw

Het manipuleren van het nieuws is duidelijk hier beschre-

ven en duidelijk de weg die we alsmaar zien. Men zegt hier dus 

duidelijk dat veel valse berichtgeving is en dat veel in een leugen 

is gehuld. Niets nieuws, en we zien dat tot en met deze eeuw nog 

steeds overduidelijk. Wel komen de leugens nu druppelsgewijs 

naar buiten daar er andere kanalen zijn die berichtgeving vanuit 

een ander oogpunt belichten en verslaan. 

20. Wanneer we het tijdperk van onze nieuwe heerschap-

pij zullen binnentreden, zullen wij de pers niet meer toestaan 

berichten over misdaden te publiceren. Het volk moet geloven, 

dat de nieuwe leiding iedereen zo volkomen bevredigt, dat zelfs 

de misdrijven hebben opgehouden. Aan het daglicht gebrachte 

misdrijven zullen slechts aan de slachtoffers en aan de toevallige 

getuigen bekend zijn.

21ste eeuw

Zie hier de toekomst! Zoveel als we nu lezen onder de 

zogenaamde slechte regeringen wat er mis is. Zo weinig gaan 

we later lezen over de vuile zaken van deze regeringen. Let eens 

lokaal op, als een tegenpartij de macht krijgt leest men dag en 

nacht de maffia praktijken en over de vele zaken die mis zijn. Als 
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de vrijmetselarij groep PAR aan de macht is dan praat men over 

rust, weinig negatieve zaken en alles is onder controle! Vreemd 

genoeg is er net zoveel rotzooi als het niet meer is maar onder de 

PAR is het verboden slecht nieuws alsmaar te publiceren! Deze 

zaken heb ik zelf meegemaakt toen een van deze PAR leden mij 

benaderde en dit uitlegde!

Nieuws is politiek gebonden en wordt gestuurd van ho-

gerhand. Het ware nieuws is te lezen en te zien zodra men daar 

voor open staat en werkt met de energie waarmee de elite ook 

denkt te werken.
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PROTOCOL 13 (Afleidingen)

1. De zorg voor het dagelijkse brood legt de mensen het 

zwijgen op en maakt hen tot onze toegewijde dienaren. Diege-

nen van hen, die we bij onze pers aanstellen, zullen volgens de 

voorschriften en over alles schrijven wat wij in de officiële bladen 

niet openlijk kunnen bespreken. Tijdens de hierdoor ontstane op-

winding zullen wij de ons nuttig lijkende maatregelen doorvoeren 

en het publiek voor, een voldongen feit stellen. Niemand zal het 

terugnemen van zo’n maatregel durven eisen vooral niet, als wij 

hem als een verbetering van de huidige toestand zullen voorstellen. 

Overigens zal de pers de aandacht direct op nieuwe vraagstukken 

richten omdat wij immers, zoals u weet, de mensen, er aan gewend 

hebben voortdurend naar iets nieuws te zoeken. Enige hersenloze 

politieke avonturiers zullen zich op deze nieuwe vraagstukken 

storten, zonder te beseffen, dat zij geen flauw begrip hebben 

van datgene waarover zij willen spreken. De vraagstukken van 

de hogere politiek zijn voor niemand begrijpelijk, uitgezonderd 

voor diegenen, die ze al sinds eeuwen hebben voortgebracht en 

beïnvloed.

21ste eeuw

Over hoogmoedswaanzin gesproken.  Uit dit stukje kun 

je duidelijk opmaken dat het mis zal gaan met alles wat men van 

plan is. Men is te verzekerd en in deze woorden zijn al mazen 

waar men kennelijk niet aan gedacht heeft. We praten even over 

internet en de grote groep hackers die hele systemen open kun-
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nen trekken. We zien het via de vele banken die geklapt zijn maar 

ook Xirtam wat zijn weg aan het vinden is. Dit zeer intelligent 

zelflerend “virus” programma is nu duidelijk overal in aan het 

sluipen. Het probleem bij de vrijmetselarij en de elite is dat ze te 

log zijn en weinig werkelijk begrijpen van de zeer oude teksten 

waaraan zij vasthouden maar (gelukkig) niet de volle betekenis 

meer van weten. “Meer” schrijf ik omdat het zo verbasterd is en 

hun kennis is zover gedaald dat ze niet meer de kracht kunnen 

ontvangen die er werkelijk aan gekoppeld is.

2. Uit dit alles zult U begrijpen dat wij slechts daarom de 

publieke opinie voor ons willen winnen om het werk van onze 

staatsmachine te verlichten. En U zult daaruit eveneens leren dat 

wij bij deze of gene gelegenheid slechts de goedkeuring van onze 

woorden binnenhalen, niet echter van onze daden. Ononderbro-

ken verkondigen wij, dat steeds alleen de hoop en de zekerheid 

om het ‘algemeen welzijn’ te dienen, de maatstaf is bij al onze 

maatregelen.

21ste eeuw

Erg zeker is men van de zaak en dat maakt dat er fouten 

al gemaakt zijn. Men zal zeker uit een andere hoek zaken moeten 

gaan benaderen daar deze hoogmoedswaanzin anders de zaak kan 

laten klappen. We zien deze instelling duidelijk onder de masons 

die ik zelf heb mogen spreken en toen ik ze stuk voor stuk met za-

ken confronteerde waren ze niet meer zo zeker. Men draaide om, 

begon te dreigen en begon uit een ander vaatje te tappen. Men 
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is duidelijk kwetsbaar en men heeft dit blijkbaar in de club nog 

niet helemaal door.

3. Om de al te onrustige mensen van de politieke vraag-

stukken af te leiden, zullen we schijnbaar nieuwe vraagstukken 

op de voorgrond stellen: economische vraagstukken. Laten zij 

hun woede op dit gebied maar uitrazen. De massa’s stemmen er 

in toe werkloos te blijven en uit te rusten van hun voorgewende 

politieke activiteit - waartoe wij hen overigens slechts opgevoed 

hebben om met hun hulp de regeringen te bestrijden - wanneer 

men hun nieuwe bezigheden verschaft, welke zij voor politiek 

belangrijk houden.

21ste eeuw

Om alles via werkgelegenheid te koppelen is ook geen optie 

meer. Er is een parallel systeem ontstaan via de elektronische weg 

waar ook veel geld in om gaat maar daarnaast maken jongeren 

veel geld en macht via het internet. Men is niet meer zo happig 

op een conventioneel baantje van 8 tot 5 bij een baas. Men reist 

de wereld af, doet werk via de elektronische snelwegen en men 

verwisselt gemakkelijk van baan. Het afdwingen via werk en on-

rust is nu zeker weer gaande maar men is er dus kennelijk in al 

die jaren nog niet in geslaagd het volk op een lijn te krijgen. Dat 

op een lijn krijgen zal moeilijker worden daar het volk nog nooit 

zoveel verdeeld is en het systeem te dealen heeft met vele kleine 

groepjes wat zeker veel energie en tijd zal vergen voor het systeem.
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4. Opdat de volkeren niet tot rustig nadenken komen, 

zullen wij ze door verstrooiing, spelen en ontspanning van harts-

tochten afleiden. Spoedig zullen wij alle mogelijke wedstrijden 

uitschrijven op het gebied van de kunst en van de sport. De be-

langstelling voor deze dingen zal hen dan definitief afleiden van 

de vraagstukken, waarin onze belangen tegenstrijdig zijn aan de 

hunne. Terwijl de mensen langzamerhand het zelfstandige denken 

afleren zullen zij ten slotte geheel in de lijn van onze ideeën spre-

ken, omdat wij de enigen zullen zijn, die nieuwe denkrichtingen 

naar voren brengen. Vanzelfsprekend alleen door bemiddeling 

van zulke personen, die er niet van verdacht worden niet ons in 

verstandhouding te staan.

21ste eeuw

Het was Julius Caesar al die het volk via brood en spelen 

zoet hield. Ook dat zien we duidelijk en er worden kapitalen uit-

gegeven in de spelenindustrie. Maar ook het feesten en het gokken 

zijn de dragers van de vele mensen die het leven als een feest zien. 

Men maakt zich niet druk over welke zaken dan ook en door roven 

en drugs is er toch een bestaan op te bouwen. Al is het maar van 

korte duur maar daar maakt men zich niet zo druk om. Wat hier 

duidelijk gesteld wordt is dat het volk niet zelf mag denken. Iets 

wat we terugvinden in de maatschappij en de werkgevers die dat 

alsmaar roepen en opleggen. Denken is uit den boze en men mag 

ook duidelijk geen andere weg nemen als die je verteld wordt.



169- 21ste Eeuw -

5. Elke rol van de liberale dwepers zal definitief zijn uitge-

speeld, zodra onze heerschappij erkend is. Tot dat moment zullen 

zij ons goede diensten bewijzen Daarom zullen wij de gedachten 

van de volkeren ook verder afleiden op fantastische theorieën die 

nieuwerwets en schijnbaar vooruitstrevend zijn; want niet het 

slagwoord ‘vooruitgang’ hebben wij deze domkoppen van ‘niet 

ingewijde’ het hoofd op hol gebracht en er is onder hen geen een, 

die zal begrijpen, dat dit woord altijd onwaar is, als het niet om 

materiële behoeften gaat, omdat er slechts één waarheid is, die 

lijnrecht tegenover het woord vooruitgang staat. Evenals iedere 

verkeerde gedachte dient de vooruitgang er toe de waarheid te 

verduisteren opdat niemand ze zal onderscheiden dan de bescher-

mers der waarheid.

21ste eeuw

De arrogantie werkt weer ten top en het woordje domkop-

pen is dus werkelijk zoals men vanuit de top over het volk denkt. 

Maar wie is dom? Want praten en denken over je medemens maakt 

dat je onvoorzichtig bent en denkt de absolute macht te hebben. 

Dat zien we ook wel duidelijk want deze “domkoppen” vinden 

dan toch wel manieren om een andere weg te gaan. Ook komt er 

steeds meer informatie naar buiten die dan voor het volk eigenlijk 

niet geschikt is. Daar proberen ze nu toch misbruik van te maken 

door valse informatie er tussendoor te gooien. 

6. Wanneer onze heerschappij gevestigd zal zijn, zullen 

onze sprekers over de grote vraagstukken van de mensheid spre-
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ken, die de hele wereld hebben bewogen, totdat zij tenslotte onder 

onze weldadige leiding kwam. Wie zou dan argwaan koesteren, dat 

al deze vraagstukken door ons volgens een politiek plan werden 

uitgedacht dat door zoveel eeuwen heen niemand geraden heeft?

21ste eeuw

Is het zo? Want het plan is al lang naar boven gekomen en 

vele tentakels van het plan hebben niet in zijn geheel door kun-

nen dringen. Het “domme” volk heeft al antwoorden op diverse 

zaken. Helaas, het volk gelooft nog in de mythe vrijheid en in de 

kracht van politiek voeren. Daarin is nog een lange weg te gaan. 

Mensen moeten gaan zien dat politiek de weg is die de mensheid 

beperkingen oplegt. Veel ellende begint juist in de kamers van 

politici daar zij de marionetten zijn van de elite. Het is dus zaak 

de politiek geheel plat te leggen en de elites te laten verstikken in 

hun eigen vuil spel.
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PROTOCOL 14 (Aanval op religie)

1. Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben 

zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan onzen enen god 

(satan), met wiens ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde 

en ‘geïllumineerde’ volk zijn en omdat door onzen God ons lot 

met dat van de gehele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten 

wij alle andere religies vernietigen. Wanneer ook het aantal der 

goddelozen zich zou vermeerderen dan zal deze overgangstoe-

stand onze plannen toch niet in de war sturen, maar veel meer 

de toekomstige generaties tot vermaning dienen. Wij zullen de 

geheimzinnige waarheid bewijzen, waarop de gehele kracht van 

onzen godsdienst berust.

21ste eeuw

Is dat ene geloof misschien het Jodendom? Is het nu zo 

dat, door de Islam hun gang te laten gaan dat we welk geloof ook 

moeten opgeven om zo weer aan dit oudste geloof aan te sluiten? 

Al het moorden en al de onrust lijken duidelijk uit deze hoek te 

komen! Het geloof is nog steeds de grootste speelbal van de vele 

partijen al heeft de elite de touwtjes in handen, veel wordt er 

gedirigeerd vanuit de joodse hoek en hun vrijmetselarij club die 

goede maatjes zijn met de heersers in het Vaticaan.

2. Dan zullen wij bij iedere gelegenheid verhandelingen 

publiceren, waarin onze zegenrijke regering met die van het ver-

leden zullen vergelijken. De voordelen van de vrede, veroverd 
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door eeuwen van onrust, zullen het zegenrijke karakter van onze 

heerschappij doen uitkomen. De fouten van de regeringen uit het 

verleden zullen wij in de felste kleuren afschilderen. Wij zullen 

zo’n afkeer tegen ze verwekken, dat de volkeren de lijfeigenschap 

zullen verkiezen boven de rechten van die veelgeroemde vrijheid, 

welke hen slechts heeft gekweld en de bronnen van het menselijk 

bestaan heeft uitgeput en die alleen door een troep avonturiers 

werd uitgebuit, die niet wisten hoe zij haar moesten gebruiken. 

De nutteloze revoluties waartoe wij de menigten dreven om hun 

regeringen te ondermijnen zullen hen dermate vermoeien, dat zij 

er de voorkeur aan zullen geven om van ons alles te verdragen, 

alleen om geen nieuwe onrust te moeten doormaken. Speciaal 

zullen wij de historische fouten van de regeringen uit het verleden 

onderstrepen, die, tegen, alle beter weten in, de mensheid zoveel 

eeuwen lang gekweld hebben, daarbij vage plannen van sociaal 

verkregen vrijheden najoegen zonder te merken, dat deze plannen 

de algemene verhoudingen van de menselijke samenleving niet 

verbeterde, alleen maar verslechterde.

21ste eeuw

Het slimme Joodse spel wat al eeuwen aan het spelen 

is. Listig achter de rug om en met veel venijn wordt het volk ge-

dwongen de opgelegde kant op te gaan. Nu wil het plan Israël niet 

werkelijk lukken maar daarom nu de sterke opkomst van de Islam. 

Want het is die religie die het Jodendom aan de macht zal helpen 

als de plannen lukken. Waar men ook hier weer over spreekt is 
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het uitmatten en bezighouden van het volk met oorlogen, ruzies 

en onderling geweld. Dat alles om hen alleen daar maar op te 

laten focussen. En zie heden ten dage, de mensen zetten miljarden 

berichten op hun internet die alleen maar gaan over onlusten en 

verkeerde zaken maar ze vergeten wat er achter hun rug gaande 

is en welke kant ze uitgeduwd worden. Te druk met ruzies en 

filmpjes plaatsen en niet meer oplettend wat er werkelijk om hen 

heen gebeurt.

3. De gehele kracht van onze beginselen en maatregelen 

zal daarin bestaan dat we ze in de lichtende tegenstelling zullen 

stellen tegenover het gevallen systeem van de oude ‘sociëteit 

verhoudingen’

21ste eeuw

Dat “goed” versus “kwaad” is wat we alsmaar zien in de 

politiek. Maar we zien het ook duidelijk bij de leden van de club 

die alles aanstuurt. Het ondertussen doorzichtig spel heeft een 

adder en die adder is ook duidelijk naar boven aan het komen. We 

zagen het al in het hoofdstuk van de pers en is ook een leidraad 

onder de Jezuïeten. Het meedoen en infiltreren en dan alles laten 

klappen is wat we overal om ons heen zien. Grote bedrijven vallen 

weer, minuscule zaken worden wereldconcerns en dan, pats boem 

ook deze verdwijnen of worden opgeslokt. De wereld is verhard 

en menselijkheid is er niet meer. Geweten en begrip zijn vieze 

woorden en dat maakt dat deze elites hun spel kunnen spelen.
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4. Onze filosofen zullen alle gebreken van de Christelijken 

godsdienst bespreken. Nooit zal iemand echter onzen godsdienst 

vanuit zijn ware gezichtspunten aan een beoordeling onderwerpen 

omdat niemand hem ooit begrijpen zal, uitgezonderd de onzen, 

die nooit zijn geheim zullen verraden.

21ste eeuw

Weer zo’n arrogante opmerking vanuit het Joodse geloof. 

Er is weldegelijk veel beschreven de afgelopen jaren. De meeste 

religieuze Joden volgen niet alleen de Thora, maar ook de Misjna, 

de mondelinge wet, die inmiddels wel is vastgelegd. Ook is de 

mentaliteit en werkwijze steeds duidelijker aan het worden van 

deze joodse gemeenschap. Een groep die van leugens en bedrog 

aan elkaar hangt.

5. In de zogenaamde vooruitstrevende landen hebben wij 

een onbeduidende, smerige, afschuwwekkende literatuur gescha-

pen. Deze literatuur zullen wij nog enigen tijd na de instelling 

van onze heerschappij onderhouden om de tegenstelling tot onze 

uiteenzettingen en leerstellingen te laten uitkomen. Onze ‘Wijzen’ 

zullen redevoeringen, plannen, verhandelingen en opstellen ont-

werpen met behulp waarvan wij de geesten beïnvloeden en in de 

richting van die ideeën zullen leiden die wij hun willen ingieten.

21ste eeuw

“onbeduidende, smerige, afschuwwekkende literatuur 

geschapen”. Wat hier gezegd wordt is dat het woordje literatuur 
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vervangen moet worden door het woordje “geld” want door het 

geld te introduceren met het aangekoppelde belastingsysteem 

heeft men alle vooruitstrevende landen in hun greep. Nu is dus ook 

helemaal duidelijk waar zogenaamde “uitgevers” voor staan dat 

samen met de managers en de vele productie maatschappijen zijn 

ze niets anders dan manipulerende instituten en personen in dienst 

van de vuile elite en hun club. Maar zoals ik al eerder aanhaalde, 

macht via geld is aan het afnemen daar er alternatieven zijn! Ook 

hier is men door de arrogantie en in hun ogen onfeilbaar systeem, 

de macht door de vingers aan het glippen. Men kan deze macht 

omzeilen alleen moeten we het volk weer het denken en het leren 

handelen bijbrengen. Iets wat we de laatste 15 jaren weer zien 

opkomen. Ook door het massaal opkomen van de vele bijzondere 

kinderen die scholen niet meer als hun databank zien, krijgt men 

een totaal andere inbreng van het systeem en ook een hoek waar 

het joodse oude vrijmetselaars systeem geen antwoord op heeft en 

terrein aan het verliezen is. De superkinderen gaan zaken geheel 

omgooien.
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PROTOCOL 15 (Meedogenloze 
onderdrukking)

1. Wanneer wij met behulp van de door ons overal op 

dezelfde dag voorbereide revoluties - en nadat alle regeringen 

haar onbekwaamheid hebben erkend - eindelijk aan de macht zijn 

gekomen (het zal misschien nog een eeuw duren) - dan zullen er 

voor zorgen, dat tegen ons geen samenzweringen worden gericht.

21ste eeuw

De eeuw zijn we gepasseerd en het is duidelijk wat er 

gaande is. Toch is het nog niet helemaal gelukt om de totale macht 

en regeringen totaal te onderdrukken en daar is zeker het inter-

net een van de schuldige. Mensen lezen meer, zien meer en gaan 

vragen stellen. Maar ook bepaalde regeringen zie je terugtrekken 

en een andere weg aan het volgen zijn. Men heeft door wat men 

aan het spelen is en de grootmachten China en Rusland hebben 

duidelijk een ander plan voor ogen. Ze zijn niet zo gecharmeerd 

van de joodse invasie en dictatuur. 

2. Tot dit doel zullen wij allen ter dood laten brengen, 

die de komst van onze regering met de  wapens in de hand be-

groeten. Iedere nieuwe oprichting van het een of andere geheime 

genootschap zal eveneens met de dood worden gestraft. De thans 

bestaande ons bekende geheime genootschappen, die ons goede 

diensten bewezen hebben en nog bewijzen zullen wij opheffen. 
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Hun leden zullen naar ver van Europa gelegen delen der aarde 

worden gezonden.

21ste eeuw

Okay, het spel wat nu aan het spelen is. Veel verderf, vele 

verdwijningen en vele doden zien we maar blijkbaar helpt dat niet 

om de totale macht in handen te krijgen. China met 1.4 miljard 

inwoners en Rusland met een kleine 145 miljoen inwoners hebben 

andere plannen. De Chinezen hebben duidelijk een plan en heb-

ben in elk dorp en stad van de wereld wel bewoners zitten. Zelfs 

de eilanden waar we op wonen zijn overspoeld met Chinezen! 

Steeds meer kopen ze op want geld is niet het probleem. Voedsel 

is nu hun probleem nummer één maar door overal ter wereld hun 

agenten te hebben zitten, zal vanuit de gehele wereld wel voedsel 

aangevoerd gaan worden. Daar gaat het plan van de joodse elite, 

dat steeds duidelijker aan het worden is. Want de elites vergeten 

kennelijk dat China ook het meeste geld in handen heeft en zij zo 

die macht ook aan het verliezen zijn.

3. Op deze manier zullen we handelen met hen die tot 

vrijmetselaarsloges behoren en daarvan te veel weten. Diegenen, 

die wij om de een of andere reden zullen sparen, zullen onder de 

voortdurende druk staan van te worden uitgewezen. We zullen een 

wet uitvaardigen, volgens welke alle oud-leden van de geheime 

genootschappen uit Europa, de zetel van onze regering, verbannen 

zullen worden. De besluiten van onze regering zullen definitief 

zijn en zonder mogelijkheid tot hoger beroep.
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21ste eeuw

Nu, hier staat het dan precies wat er met mij is gebeurd! Al 

heb ik me nooit aangesloten bij een van die genootschappen toch 

heeft men mij op deze manier behandeld. Namelijk door het nee 

zeggen tegen het leveren van kinderen aan de koninklijke loge en 

het tegenwerken door boekjes uit te brengen over de vrijmetselarij 

maar ook het kinderleed, heeft men mij op de lijst van ongewenste 

gast gezet en onder curatele gezet van de veiligheidsdienst! Pre-

cies zoals het hier “bevolen” wordt. Het bewijs heb ik duidelijk 

in handen en is mooi in deze oude protocollen terug te vinden en 

bevestigd te zien!

4. De samenleving, waarin wij de kiemen van de twee-

dracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan alleen door 

onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer 

in orde worden gebracht. Daarbij mag het op het aantal offers, dat 

voor het toekomstig welzijn gebracht moet worden, niet kijken. 

Het is de plicht van iedere regering, die zich op haar bestaansrecht 

beroept, niet alleen haar voorrechten te genieten, maar ook haar 

taak te vervullen, al kost dit ook nog zoveel offers.

21ste eeuw

Ja, wat is een mensenleven? Niets en onbelangrijk als het 

gaat om die ziel die tegen de draad ingaat. Het afslachten van 

mensen is in alle geloven, sektes en clubjes de normaalste zaak. 

Dit zien we in de huidige tijd, niets anders en is blijkbaar aange-

scherpt gezien het vele wat er om ons gebeurt. 
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5. Wil een regering onwrikbaar staan, dan moet zij het aan-

zien van haar macht versterken en dit aanzien wordt slechts door 

een alles overtreffende onbuigzaamheid van de macht bereikt; die 

het teken moet dragen van een geheimzinnige onkwetsbaarheid, 

de uitverkorenheid door onze god. Zo was tot in de laatsten tijd de 

onbeperkte heerschappij van de Russische tsaren ingesteld, onze 

enige vijand in de gehele wereld naast het Pausdom. Herinnert U 

zich het voorbeeld van het in bloed gedrenkte Italië, dat Sulla - die 

dit bloed vergoot - geen haar krenkte; het volk, dat hij gepijnigd 

had, verafgode hem en zijn onverschrokken terugkeer naar Italië 

maakte hem onkwetsbaar. Het volk vergrijpt zich niet aan hem, 

die het door zijn moed en zijn geestkracht in de ban doet.

21ste eeuw

Het uitroepen van goden blijft een belangrijke zaak al weet 

men ook dat het schijn is wat er naar buiten wordt gebracht. De 

innerlijke kracht die individueel is, is de ware kracht maar die 

wordt nog steeds niet beheerst, gezien het alsmaar vormen van 

clubjes. Dat wil zeggen zolang er clubjes zijn, is er geen waar 

gevaar. Zodra die opgeheven worden dan is het oppassen want 

dan is de kracht bij één persoon.

6. Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen 

wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en 

vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het 

openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. 
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Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen 

te verkrijgen en invloed uit te oefenen.

21ste eeuw

Dit is dus gebeurd en in volle werking. Wel zijn er loges 

die er een andere kijk op na houden en zelfs denken zelf de mach-

tigste te zijn. De hoogmoedswaanzin is duidelijk in deze groep 

ingeslopen en de ritualen zijn zeer zeker niet begrepen door de 

huidige orde. Het is nu wel overduidelijk waar de vrijmetselarij 

loges mee bezig zijn. Het is dan ook lachwekkend als men open 

dagen heeft waar men de loge voordoet als zijnde een welzijns-

plaats waar begrip en samenwerking is. Dit alles is werkelijk een 

farce en je ziet zelfs al bij de laagste trede van masons dat er de 

hoogmoedswaanzin erin zit. Men wordt beloond als “tegenstan-

ders” buitenspel wordt gezet. Het infiltreren in de bestuurlijke top 

is zaak nummer een en het dan afdwingen en afpersen van die top 

is de meest belangrijke zaak van deze groep.

7. Wij zullen alle loges in een hoofdleiding samenvatten 

die alleen aan ons bekend zal zijn en uit onze ‘wijzen’ zal bestaan. 

De loges zullen haar voorzitters hebben om de eigenlijke leidende 

personen te verbergen. Slechts dezen hebben het recht het wacht-

woord uit te geven.  In deze loges zullen wij alle revolutionaire 

en vrijzinnige elementen verenigen. Zij zullen uit alle lagen van 

de maatschappij zijn samengesteld. De meest geheime politieke 

plannen zullen ons reeds op de dag van hun ontstaan bekend zijn 

en tot onze beschikking staan. Bijna alle politie -autoriteiten, zowel 
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van de staat als ook van de internationale politie, zullen leden van 

de loges zijn, omdat hun diensten voor ons onontbeerlijk zijn, want 

de politie is in de gelegenheid niet alleen slechts maatregelen tegen 

weerspannigheid te nemen, maar ook onze eigen handelingen te 

verbergen en de voorwendsels tot ontevredenheid te scheppen. 

De meesten, die tot geheime genootschappen toetreden, zijn 

gewoonlijk eerzuchtige avonturiers en in het algemeen mensen, 

die voor alles te krijgen zijn, bij wie het ons niet veel moeite zal 

kosten hen voor onze plannen te winnen.

21ste eeuw

Interessant dat men de vrijmetselarijleden in eerste in-

stantie onder de politie zocht maar dan ook nog plaatst! Hier is 

dus ook een wijziging gekomen al zullen op sommige strategische 

plaatsen zeker nog leden rondhangen. Maar men is duidelijk de 

leden gaan plaatsen in Justitie en haar rechters. Deze zijn nog 

machtiger en ook zeer zeker eerzuchtig. Ze zijn, door met kinderen 

te rommelen, gemakkelijk af te persen als dat nodig blijkt en een 

politie is niets meer dan de pias in dit deel van het systeem. Ook 

lokaal is deze lijn duidelijk te zien en dan hoeven we alleen de 

lijst pedofielen erbij te halen.

8. Wanneer het tot onlusten komt dan betekent dat, dat 

wij er behoefte aan hadden ze op te wekken, om een al te grote 

eensgezindheid te vernietigen. Komt het tot de een of andere sa-

menzwering. Dan zal het hoofd er van niemand anders zijn dan 

een van onze trouwste dienaren.
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21ste eeuw

Dus de denkwijze is hetzelfde gebleven en de kracht die 

men dacht te bewerkstelligen is niet geschoeid op de krachten 

van de energie maar door middel van afpersen en opleggen. Deze 

kracht heeft dan toch niet het behaalde resultaat gegeven al blijft 

men op deze voet doorgaan. Dat is omdat de club masons niet 

direct zo creatief zijn als hun vroegere meesters. De ware kracht 

weten zij niet meer te vinden en zeker niet mee te werken. Daarom 

lijkt het steeds meer een groepje maffia gangsters als nog intel-

lectuelen met bepaalde krachten.

9. Het is natuurlijk, dat alleen wij de werkzaamheid van de 

vrijmetselarij kunnen leiden, omdat alleen wij weten, waarheen 

wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is. De niet 

ingewijde daarentegen weten niets, niet eens de onmiddellijke 

resultaten. Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging 

van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden 

en merkten niet, dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn, 

maar hun door ons werden ingegeven.

21ste eeuw

De kracht van de vrijmetselarij is macht, afpersen en op-

leggen, niets meer! Er is geen ware kracht daar zij die niet bezit-

ten. Doordat ze de sleutelpersonen kunnen afpersen en opleggen 

lijkt het dat ze alles bezitten en over kunnen oordelen. Door de 

voorkennis weet men de stappen die de tegenstander gaat nemen. 

Denk ik even aan de verplichte rapportage die dagelijks gedaan 
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wordt aan het kabinet van de gouverneur die dat weer doorspeelt 

aan het kabinet van de koning! Men is het verplicht te melden en 

zo weet de top van Nederland precies wat er gaande is op deze 

eilanden. Verder is wel opmerkelijk dat hier beschreven wordt 

dat de onderlinge rangen niet weten waar ze werkelijk bezig mee 

zijn. Alleen de absolute top weet welke weg ze moeten volgen en 

alle 32 treden onder hen zijn niets anders dan robotten die hun 

opdrachten volgen.

10. Veel niet-ingewijde trede tot de loges toe uit louter 

nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te verkrijgen of van-

wege hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen 

spreken. Ze smachten naar uiterlijk succes en bijval, waarmee we 

steeds vrijgevig zijn. Wij gunnen hun gaarne dit succes om hun 

zelfvoldaanheid uit te buiten. Dan nemen de mensen onze inbla-

zingen in zich op zonder zich daarvan bewust te zijn; zij zijn in 

hun ingebeelde onkwetsbaarheid er ten volle van overtuigd, alleen 

hun eigen gedachten en niet die van anderen te hebben geuit. Gij, 

mijne heren, kunt U in het geheel niet voorstellen, tot welk een 

belachelijke graad van onnozelheid men zelfs de intelligentste 

mensen brengen kan, wanneer men hun ijdelheid streelt en hoe 

gemakkelijk het aan de anderen kant is om hen door de geringste 

tegenslag - zij het ook slechts door het uitblijven van bijval - te 

ontmoedigen en hen tot onderdanige gehoorzaamheid te brengen, 

zodra ze daarvan maar weer resultaat verwachten. Evenals de 

onzen ieder succes, dat hen niet tot doel leidt, geringschatten, 

evenzo zijn de niet-ingewijde ter wille van een uiterlijk succes 
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bereid al hun plannen op te offeren. Deze karakteristieke trek van 

de niet-ingewijde verlicht ons buitengewoon in onze taak hen af 

te leiden. Deze tijgers hebben zielen als lammetjes en door hun 

schedels waait de wind.

21ste eeuw

De eerste 20 graden in de loge zijn niets meer dan kin-

derlijk spel en een wereld van indoctrineren en manipuleren. 

Doordat men denkt macht te hebben, iets wat in hun ritualen 

alsmaar wordt herhaald, meent men zo ook in de maatschappij 

de kracht te hebben over andere. Deze kracht berust simpel op 

het opleggen en afpersen. Iets wat ik zelf heb mogen meemaken 

toen we weigerden kinderen te leveren. Door dat weigeren werd 

de wereld om je heen totaal verwoest, althans dat probeerde men. 

Het spel van deze club is erg doorzichtig en staat in dit deel dan 

ook heel goed omschreven.

Ook hier is weer wat opmerkelijks gezet en dat is de manier 

hoe de masons onderling elkaar voor de gek houden, dan weer 

ophemelen en dan weer neerhalen en afbreken. Wat zij dus doen 

met het volk is dus ook de tool die ze hanteren in hun eigen club. 

Het superieure wordt gebruikt maar ook misbruikt en daar gaat 

het duidelijk mis mee. Door wat ik zelf heb mogen meemaken, 

waren er gasten in die club die werkelijk dachten god te zijn en 

toen kwam de oppergod uit Nederland en die zorgde dat er niets 

meer van hen over bleef! Het is opmerkelijk hoe men te werk 
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gaat. Maar men beseft kennelijk niet hoe doorzichtig de zaken 

gaan in deze tijd.

11. Wij hebben hun een stokpaardje gegeven namelijk de 

droom, dat de afzonderlijke persoonlijkheid in een symbolische 

eenheid, in het collectivisme, moet opgaan. Zij hebben niet begre-

pen en zullen nooit begrijpen, dat deze droom in tegenspraak is 

met de grondwetten der natuur, die van de schepping der wereld 

af alleen van elkander verschillende, wezens heeft voortgebracht 

om iedereen zijn bijzondere persoonlijkheid te verlenen. Bewijst 

niet het feit dat wij de mensheid tot zulk een waanidee brachten, 

met verbluffende duidelijkheid, hoe weinig hun verstand in ver-

gelijking met het onze ontwikkeld is? Dit is de zekerste waarborg 

voor ons succes.

21ste eeuw

Oei oei wat een arrogantie want wat weet een mason 

meer dan de reguliere mens? Men heeft voorkennis zoals ik al 

schreef maar men heeft niet meer kennis van het leven. Als men 

zo ontwikkeld was, waarom heeft elke mason de eerste 20 graden 

doorlopen zonder het grote plaatje te zien? Als je de ritualen leest, 

zie je hoe je gehersenspoeld wordt en hoe men onderdanen nodig 

heeft om hun energie te lurken! Het succes blijft ook uit omdat 

hun superieur denken duidelijk gefaald heeft en vele delen van 

het leven niet hebben kunnen misbruiken. De weg van afpersen, 

voorkennis en opleggen heeft zeker de ware kracht beschreven in 

hun ritualen, vrijgegeven en afgeleverd aan deze vrijmetselarij 
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groep. Ik ben blij dat ik de ritualen allemaal heb kunnen lezen. 

Gezien door een heldere bril en de kracht van de energie wetende. 

De weg is nu duidelijk en als eenling is er nu veel aan te pakken 

zonder enige vrees voor deze satanische groep.

12. Hoe scherpzinnig waren toch onze oude ‘Wijzen’ toen 

zij zeiden, dat men, om een doel te bereiken, voor geen middel 

zouden mogen terugschrikken en de offers niet zouden mogen 

tellen. Wij hebben de offers van deze beesten van niet ingewijde 

nooit geteld en, ofschoon wij velen van de onzen moesten offeren, 

hebben wij ons een zo’n machtige positie in de wereld verschaft, 

waarvan het nooit zou hebben durven dromen. De naar verhou-

ding geringe offers van de onzen hebben ons voor de ondergang 

bewaard.

21ste eeuw

De oude wijzen hadden gelijk maar de vrijmetselarij 

vergeet in welke vorm deze wijzen dit gezegd hebben. Dat is het 

probleem met het dom opleggen van teksten die men niet begrijpt 

en zeker niet aanvoelt. Vele teksten zijn geschreven om de klank, 

het gevoel, de energie en daar ligt de weg der ware machtigen 

en wijzen.

13. De dood is het onvermijdelijke einde van alle mensen. 

Het is beter het einde te verhaasten van hen, die zich tegen ons werk 

verzetten dan ons einde, daar wij de scheppers van dit werk zijn. 

In de vrijmetselaarsloges vellen wij doodvonnissen op een manier, 



187- 21ste Eeuw -

dat niemand buiten de loges ook maar de geringste verdenking kan 

opvatten. Niet eens de slachtoffers zelf vernemen hun veroorde-

ling. Zij allen sterven, zodra het noodzakelijk is, schijnbaar een 

natuurlijke dood. Daar dit de logebroeders bekend is, durven zij 

daar niet tegen op te treden. Door deze maatregelen hebben wij in 

de vrijmetselarij iedere tegenspraak in de kiem gesmoord. Terwijl 

wij voor de massa’s het liberalisme prediken, houden wij ons volk 

en onze vertrouwenslieden als onvoorwaardelijk gehoorzaam.

21ste eeuw

Dit moorden van mensen die te lastig zijn is duidelijk terug 

te brengen naar de loge. Zie deze regel: “Het is beter het einde 

te verhaasten van hen, die zich tegen ons werk verzetten dan ons 

einde, daar wij de scheppers van dit werk zijn”. Deze doden zijn 

allemaal via een vast patroon. Dat is werkelijk dom voor een club 

die meent superieur te zijn. De manier van doodgaan en in welke 

toestand verraadt de vele moorden van deze club. Ook op onze ei-

landen is dit patroon duidelijk te zien en je weet precies wat en wie 

er achter zit. Als bewijs zie je dan hoe een justitie en de corrupte 

Openbaar Ministerie (waar sleutelfiguren van de vrijmetselarij 

zitten) stuntelen en er alles aan doen de bewijzen te manipuleren 

en te vernietigen. Moord Wiels, moord Croes, moord Wathey om 

maar enkele te noemen! De opdrachtgever van Wiels is duidelijk 

een mason en bezit een miljardenbedrijf!

14. Onder onzen invloed werd de handhaving der wetten 

van diegene die niet tot onze gelederen behoren tot een minimum 
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beperkt. Het aanzien der wetten werd door het liberalisme, dat 

wij ook op dit gebied tot aanzien brachten, ondermijnd. In alle 

politieke en grondwettelijke twistpunten beslissen de rechtbanken 

volgens onze aanwijzingen - en zien de dingen in het licht, zoals 

het ons belieft. Wij maken hiervoor gebruik van de bemiddeling 

van personen, van wie niemand vermoedt dat zij met ons in re-

latie staan, van krantenberichten en van andere middelen. Zelfs 

de leden van het Senaat en van het staatsbestuur volgens onze 

adviezen blindelings op.

21ste eeuw

“…. beslissen de rechtbanken volgens onze aanwijzingen 

- en zien de dingen in het licht, zoals het ons belieft.” Dat kan al-

leen als de rechters afgeperst zijn door deze club! Men werkt zeer 

duidelijk via afpersing want rechters zijn allemaal af te persen via 

het spelen en offeren van kinderen. Dat werd me eens verteld door 

een oud-rechter die niets meer te vrezen had. Door in de hogere 

graden te komen van de club moet men offers doen maar moet 

men ook “voorstellingen” bijwonen van kinderen verkrachten en 

met kinderen seks hebben. Eenmaal meegemaakt zal het je leven 

blijven volgen en de club heeft alle informatie haarfijn gedocu-

menteerd voor als het nodig blijkt te zijn.

15. Het zuiver dierlijke verstand van de volkeren is tot 

ontleding van een begrip en tot waarneming onbekwaam; en nog 

minder kunnen zij van te voren zien, waartoe een bepaalde ma-

nier om een zaak voor te stellen dient. In dit onderscheid van de 
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geestelijken aanleg tussen hun en ons kunnen wij het teken van 

onze uitverkiezing door god en onze boven de anderen uitstekende 

natuur herkennen. De niet-ingewijde laten zich alleen door een 

dierlijk instinct leiden. Zij zien wel, maar zij zien niet vooruit, zij 

kunnen niets uitvinden, behalve zuiver materiële dingen. Daaruit 

blijkt duidelijk, dat de natuur zelf ons tot de heerschappij over de 

wereld voorbestemd heeft.

21ste eeuw

Ja, wat arrogantie niet allemaal kan doen! Men is door 

god uitverkoren, men staat boven de natuur en dan denk je; beste 

masons wie zijn hier nu gehersenspoeld? Want ik zonder een god 

zonder uw ritualen en zonder enige band met welke macht dan 

ook, daagt u uit om de wetten van de natuur te gaan hanteren, de 

wet van de energie! U heeft uw eigen ritualen zeer duidelijk niet 

begrepen en erger nog, ze hebben u blind en arrogant gemaakt. 

De momenteel gehanteerde arrogantie is zeker in deze eeuw de 

grootste tekortkoming van de mensheid. Zo plaatst u zichzelf onder 

de mens onder de dieren en plantenwereld en bent u niets meer 

dan een korreltje zand in een lege woestijn.

16. Zodra de tijd van onze openlijke heerschappij gekomen 

is en op de zegeningen van onze regering kunnen wijzen, zullen 

wij alle wetten veranderen. Onze wetten zullen kort, duidelijk 

en onveranderlijk zijn en geen enkele interpretatie nodig hebben 

zodat iedereen ze begrijpen kan.
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21ste eeuw

De wetten zijn inderdaad herschreven in de Quantum 

Syntax Grammar maar of ze begrijpelijker zijn is nog de vraag. 

Het begrijpen zal nog moeten blijken zodra officieel naar buiten 

gaat komen welk deel wij mogen weten van deze wetten. Duidelijk 

is dat er nu nog zeer geheimzinnig over gedaan wordt en dat zeer 

vele niet eens het bestaan ervan weten. Of ze ooit vrijgegeven 

worden is een andere vraag daar ze al lang gehanteerd worden 

zonder enige kennis van vele juristen, rechters en verdere leden 

van justitie. Deze wetten zullen eerst naar buiten moeten komen.

17. De meest in het oog springende eigenschap van deze 

wetten zal de gehoorzaamheid tegenover de overheid zijn, die wij 

tot de hoogste graad zullen ontwikkelen. Dan zal ten gevolge van 

de verantwoordelijkheid van allen tegenover de oppersten verte-

genwoordigen der macht ieder misbruik van de wetten ophouden.

21ste eeuw

De wetten van afpersen, opleggen en misbruiken in het 

voordeel van de absolute macht. Wetten zijn geschreven door 

mensen en zijn nooit de weg die gevolgd moet worden in de ener-

giewereld. Men is dus blijkbaar nog niet zeker van deze nieuwe 

wetten en daar komt nog bij, er zullen eerst zaken gespeeld moeten 

worden zodat het volk gaan inzien dat de zogenaamde vernieu-

wing nodig is.
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18. Het machtsmisbruik door de lagere ambtenaren zal 

zo streng gestraft worden, dat iedereen de lust zal verliezen, zijn 

kracht in deze richting te beproeven. Wij zullen alle handelingen 

van onze regeringsambtenaren, van wie de gang der staatsmachine 

afhankelijk is, met de grootste aandacht nagaan, want tuchteloos-

heid in de regering leidt tot algemene wanorde. Elk geval van 

onrechtmatigheid of misbruik zal tot afschrik van anderen gestraft 

worden. Iedere heling, iedere ongeoorloofde verstandhouding der 

ambtenaren zal na de eerste voorbeelden van strenge bestraffing 

verdwijnen.

21ste eeuw

Hier staat het weer, een nieuw geloof is geboren en ISIS is 

gecreëerd door deze manier van denken. ISIS, wat een verlengde 

van de CIA is, laat er duidelijk geen gras over groeien hoe ze 

zaken willen zien. Men verwoest alles, gedraagt zich als beesten 

en terroriseert alles wat niet in hun weg past. Het verwoestend 

spoor van een Amerikaanse elite club totaal zonder hersenen en 

vol frustraties! Sommige delen zijn dus vol in werking al is de 

wereld nog niet onder één heerser! Maar we zien ook duidelijk 

deze zaken terug komen in het ambtenarenapparaat alhoewel er 

ambtenaren zijn die zonder erg te veel weten en toch machtiger 

zijn dan dat men gehoopt had.

19. Het aanzien van onze heerschappij vereist afdoende, 

d.w.z. harde straffen bij de geringste overtreding, die het aanzien 

van de overheid zou kunnen schade. Zou iemand voor zijn fout al 
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te streng gestraft zijn, dan zal hij niet zijn als een soldaat, die op 

het slagveld van de regering in dienst van de overheid, de grondwet 

en de wetten is gevallen; want deze laten niet toe, dat zij, die het 

schip van staat besturen, persoonlijke voordelen hoger stellen dan 

hun publieke plichten.

21ste eeuw

De gedachten van een gehersenspoelde club. En dan durft 

men te praten over een Hitler die zogenaamd niet goed bij zijn 

hoofd was? De vrijmetselarij is de sleutel die aangepakt moet 

worden met de kern in de Joodse gelederen en hun “geloof”. Daar 

zitten de “menselijke” rotte appels!

20. Onze rechters zullen weten, dat zij wanneer zij met 

dwaze goedertierenheid te werk gaan, het beginsel van het recht 

schenden volgens het welk begane fouten streng moeten worden 

gestraft en toegevendheid niet is toegestaan. Mildheid kan men in 

het privéleven uitoefenen, maar niet in de openbaren dienst, die 

de opvoedende grondslag in het staats-leven is.

21ste eeuw

Wederom haalt men er de gehersenspoelde rechters bij 

omdat zij de directe sleutel en kracht zijn van deze club.

21. Onze rechters zullen slechts tot hun 55 jaar in functie 

blijven en wel om de volgende twee redenen: In de eerste plaats 

omdat oude mensen hardnekkiger aan hun dogma’s vasthouden 



193- 21ste Eeuw -

en minder bekwaam zijn om zich aan nieuwe beschikkingen te 

onderwerpen.

In de tweede plaats, omdat daardoor een snellere mutatie 

van de rechters mogelijk wordt en dezen zich meer naar ons zul-

len schikken. Wie zijn functie behouden wil, zal ons blindelings 

moeten gehoorzamen. In het algemeen zullen wij onze rechters 

kiezen uit diegenen, die weten, dat het hun plicht is te straffen en 

de wetten toe te passen, maar niet tot schade van de staat en libe-

rale ideeën huldigen, zoals men tegenwoordig denkt dat goed is.

21ste eeuw

Een rechter die een gehersenspoeld vrijmetselarij club 

moet gehoorzamen! Lees ik dat goed! Ook staat er duidelijk dat 

ze uitspraken moeten doen in dienst van de staat! Zo niet, is men 

rechter af! Nu, waar is recht dan? Zijn de boeken dus geschreven 

om zo een verhaaltje op te hangen dat men aangewezen personen 

altijd kan berechten?

Het staat hier dus duidelijk dat recht en hun rechters niets 

meer is als een bescherming van de elite! Men manipuleert deze 

mensen en zet ze onder enorme druk. Een rechter is er niet om 

recht te spreken maar om uit de vele geschreven regeltjes zo de 

personen te kunnen veroordelen die te dicht bij de bron komen! Hoe 

men het ook went of keert dat staat hier dus duidelijk bepaald. En 

het wordt duidelijk gehanteerd door het huidig systeem. Bewijzen 

zijn er ten over als men de rechtspraken door gaat nemen.
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22. De uitwisseling van ambtenaren zal er ook toe bijdra-

gen om de korpsgeest te vernietigen en hen toegewijd maken aan 

de regering, van wie hun lot afhangt. De nieuwe generatie van 

rechters zal zijn opgevoed in het bewustzijn, dat handelingen, 

welke de bestaande orde in de wederzijdse betrekkingen tussen 

onze onderdanen zouden kunnen verstoren, niet geduld mogen 

worden.

21ste eeuw

Zie de macht die via de rechters opgelegd wordt. Iets wat 

we zeer duidelijk zien zeker bij de vele bedenkelijke uitspraken. 

Maar wat ook mooi is, is het lezen over de onderlinge band in 

de ambtenaarswereld alsmaar te onderdrukken en af te breken. 

De ambtenarenkliek mag geen hecht team worden! Nu, wat zien 

we in deze tijd? Haat en nijd onder vele collega’s en de een gunt 

de andere niet de plaats die men verworven heeft. Men gaat over 

lijken en men misgunt veelal de collega’s weinig of niets. Een weg 

die we nu duidelijk zien in deze ambtenaren molen.

23. Heden ten dage zijn de rechters tegenover alle misda-

den inschikkelijk, omdat zij van hun plichten geen juiste voorstel-

ling hebben en de regeringen er bij de benoeming van rechters er 

te weinig op letten, hun dat plichtsgevoel in te prenten en hun op 

de betekenis van hun taak te wijzen. Zoals het dier zijn jongen 

op roof uitstuurt, zo geven de overheden aan hun onderdanen 

winstgevende posities, zonder hen over het doel van hun posities 
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in te lichten. Daarom zullen hun regeringen zichzelf vernietigen 

door haar eigen ambtenaren.

21ste eeuw

Hier voeg ik niets meer aan toe omdat we dat overduidelijk 

zien in deze tijd. Uitspraken zijn lachwekkende kronkels van een 

scheef gerecht maar ook van een ziekelijk ambtenarenapparaat.

24. We zullen uit deze feiten verdere lering trekken voor 

onze regering. We zullen het liberalisme verdrijven uit alle be-

langrijke posten in de regering waarvan de sociale opvoeding van 

onze onderdanen afhangt. Op zulke plaatsen zullen wij uitsluitend 

slechts die personen inzetten, die wij voor onze regering speciaal 

opgeleid hebben.

21ste eeuw

Het manipuleren van politici en regeringen is overduidelijk 

wereldwijd te zien en mee te maken. Het volk kiest voor partij A 

en men maakt een regering met partij B en C! Er is duidelijk geen 

vrijheden van kiezen! Dat maakt dat politiek niets anders is dan 

het manipuleren van het volk. Dat is de reden dat mensen niet 

meer moeten gaan stemmen. Het stemrecht is een nodeloos en 

walgelijk slaafs zogenaamd recht. Maar recht bestaat niet dus zo 

ook niet het stemrecht! Wat men steeds weer ziet in vele landen. 

25. Op de tegenwerping, dat het ontijdig ontslag van ou-

dere ambtenaren de staat veel geld kost, antwoorden wij, dat wij 
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allereerst zullen proberen voor hen een particuliere betrekking te 

vinden als vergoeding voor het verlies en dat in de tweede plaats 

al het geld van de wereld in ons bezit zal zijn, zodat wij uitgaven 

niet behoeven te schuwen.

21ste eeuw

Zaakjes onderling regelen dan afdwingen via geld en dan 

de strop om de nek. Het overduidelijke vrijmetselarij beeld.

26. Ons absolutisme zal in al zijn handelingen consequent 

zijn. Daarom zal onze opperste wil worden geëerbiedigd en zonder 

tegenspraak worden doorgezet. We zullen noch van mopperen 

noch van ontevredenheid nota nemen; elk verzet tegen ons zal, 

tot afschrik van anderen, gestraft worden.

21ste eeuw

Ja, dictators dulden geen tegenspraak en dat is wat er 

komen gaat als het aan de club ligt.

Als ik dit allemaal lees vraag ik me af of deze wijsheden 

misschien van een voorloper zijn van Hitler? Maar dit document 

is al ouder en Hitler moet dit ook allemaal geweten hebben. Dui-

delijk is dat in zijn boek “Mein kampf” te lezen dat hij deze zaken 

juist tegen de club heeft gebruikt. Daarom dat de vrijmetselarij 

en de Joodse gemeenschap alles rond dit gegeven proberen af te 

dekken en te ontkennen.



197- 21ste Eeuw -

27. Het recht van beroep behouden wij ons slechts voor 

onze eigen doeleinden. Voor het overige echter zullen wij het 

afschaffen, want bij het volk mag de gedachte niet opkomen, 

dat de door ons benoemde rechters een onjuist oordeel hebben 

geveld. Zou zo iets voorkomen, dan zullen wij zelf het vonnis 

vernietigen, gelijktijdig echter met de rechter, die tegen zijn taak 

niet opgewassen was, en zo voorbeeldig straffen, dat zo’n geval 

niet meer zal voorkomen. Ik herhaal nog eenmaal, dat wij over 

iedere stap van onze ambtenaren zullen waken, opdat het volk 

met ons tevreden zal zijn.

21ste eeuw

Recht voor een doel, de mensen als slaven dicteren en 

regeren! We zien het al links en rechts en het is aan het uitbreiden 

maar het is een weg die niet de wereld zal beheersen mits we in 

gaan zien wat hier gaande is. Wetten en regels zijn niet voor het 

volk en recht halen doet men NIET via een rechtbank met hun 

corrupte rechters. Wat ook een mooi gegeven is, hoe men de rech-

ters aan pakt die niet mee doen aan dit spel. Men vernietigt het 

vonnis maar ook de rechter! Een beeld wat we al enkele malen 

hebben mogen zien. Wat men dan doet is dat de vuile was van die 

rechter op straat komt en het volk moet dan de rest doen. Men zal 

de gehele familie vernietigen en zorgen dat deze persoon nergens 

een leven meer kan opbouwen. Een beeld wat we al enkele malen 

zelf hebben mogen zien.
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28. Onze regering zal de schijn wekken van een patri-

archale, vaderlijke voogdij, die onze vorst uitoefent. Ons volk 

en onze onderdanen zullen in hem een vader aanschouwen, die 

zich om alle behoeften, alle handelingen en alle betrekkingen 

tussen de onderdanen onderling en in verhouding tot de regering 

zal bekommeren. Dan zullen zij van de gedachte zijn, dat men 

deze voogdij en heerschappij niet kan ontberen, als men in vrede 

en rust wil leven, daar zodanig van doordrongen zijn, dat zij de 

alleenheerschappij van onze regering met een aan verafgoding 

grenzende verering zullen erkennen, in het bijzonder als zij er zich 

van overtuigd hebben, dat onze ambtenaren de bevelen van de vorst 

slechts blindelings zullen uitvoeren. Zij zullen gelukkig zijn, dat 

wij hun gehele bestaan hebben geregeld zoals wijze ouders doen, 

die hun kinderen in plichtsgevoel en gehoorzaamheid opvoeden. 

Want de volkeren zullen evenals hun regeringen in de geheimen 

van onze politiek voor eeuwig onmondig blijven

21ste eeuw

Een deel wat dus duidelijk (nog) niet tot stand is gekomen 

en juist de andere kant aan het overslaan is. Er is een miscalculatie 

geweest tussen de goddelijke elite. Er is duidelijk nu voor een iets 

andere weg gekozen.

29. Zoals U ziet, grondvest ik ons despotisme op het recht 

en op de plicht. Het recht om plichtsvervulling te eisen is de 

voornaamste plicht van een regering, die voor haar onderdanen 

een dader wil zijn. Gelijktijdig bezit zij het recht van de sterkere, 
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opdat zij de mensheid naar de door de natuur gewilde ordening, 

d.i. gehoorzaamheid leiden kan. Alles op deze wereld bevindt zich 

in een verhouding van ondergeschiktheid, alles is onderworpen 

hetzij aan een mens, hetzij aan de omstandigheden, hetzij aan de 

eigen aanleg, maar in ieder geval aan een sterkere. Wij moeten 

zonder dralen afzonderlijke personen kunnen offeren, als zij de 

bestaande orde schenden, want in de voorbeeldige bestraffing van 

het kwaad ligt een grote opvoedende kracht.

21ste eeuw

Het recht van de sterken is ook een opvatting die verkeerd 

opgevat wordt. Was het vroeger de best vechtende personen die 

almachtig waren, zijn we nu beland bij de slimme/geslepen mensen 

die door te manipuleren en afpersen weten mensen onder zich te 

houden! Dat is de status van deze club. Maar de ware sterken 

onder de natuurwetten zijn totaal andere wezens en dat zijn de 

sterken die werken met de regels van de natuur. De natuur laat 

dagelijks zien wie de sterkste is en in de wereld van de energie 

is deze weg zeer duidelijk te herkennen. Nu, de machtigen der 

aarde interpreteren de sterken der aarde nog steeds verkeerd en 

men bedeelt deze nog steeds toe aan de zwakkeren die niet weten 

met energie om te gaan!

30. Wanneer de koning van Israël (antichrist) op zijn ge-

heiligd hoofd de kroon zet die heel Europa hem zal aanbieden, zal 

hij de patriarch van de wereld zijn. Het getal der onvermijdbare 

offers, die hiervoor werden gebracht, zal nooit zo groot worden 



200 - De protocollen van Sion -

als het aantal offers dat in de loop der eeuwen door de vorsten van 

de staten uit zucht naar macht en strijdlust werd gebracht.

21ste eeuw

Jodendom, Joden, Vrijmetselarij en Israël zijn dus de 

sleutel van de kromme gedachten van de elite! Veel gaat om dit 

gegeven en de werelddominantie draait om deze gedachtegang. 

Het kan al niet meer zo gaan daar de energiewereld duidelijk heeft 

laten zien dat het niet kan en toegelaten wordt. De nieuwe weg zal 

zich openbaren waar geen clubjes meer nodig zijn. 

31. Onze koning zal met het volk steeds in verbinding 

staan. Hij zal redevoeringen houden, waarvan de roem zich ter-

stond over de gehele wereld zal verbreiden.

21ste eeuw

“Wishful thinking” en een uitspraak van een dom, geher-

senspoelde mason die verstrengeld is in ritualen die hij duidelijk 

niet begrepen heeft. Al zijn de ritualen veelal vanuit de oude tijd, 

er zit een zeer moderne gedachtegang achter, alleen de masons 

interpreteren deze geheel verkeerd en weet men niet de ware kracht 

uit deze geschriften te halen. Men blijft in de tijd hangen van 

koningen en hun dienaren, wat een lachwekkend uitgangspunt is.
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PROTOCOL 16 (Hersenspoeling)

1. In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten 

de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de hogescholen ge-

heel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun 

rectoren en professoren zullen volgens nauwkeurige geheime 

plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze 

zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de 

regering afhankelijk zijn.

21ste eeuw

Het is mooi dit hier te lezen. We zien duidelijk dat er al-

les aan gedaan wordt om een richting te denken en al het andere 

te ontkennen of af te breken. We hebben gezien dat het gehele 

schoolsysteem niets meer is dan hersenspoelen. In de loop van 

de jaren duiken er nu scholen op die geheel anders te werk gaan 

en inderdaad allemaal kinderen afleveren die genieën zijn en 

compleet anders denken.

2. Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle 

politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen alleen aan een 

klein aantal bekwame mannen worden onderwezen die uit de 

kring der ingewijde zullen worden gekozen. Uit de hogescholen 

mogen geen onervaren mensen voortkomen, die staatsrechtelijke 

vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich 

met politieke vraagstukken bemoeien, waarvan hun vaders al niets 

begrepen hebben.
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21ste eeuw

Ook in dit onderwijs is men geheel een andere weg inge-

slagen. Het is zelfs zo dat mensen zonder enig extra staatkundige 

kennis toch de politiek in gaan en zelfs zich weten te handhaven! 

Wel is het dat deze eenlingen (nog) geen ommezwaai kunnen 

maken maar er zijn duidelijk mensen die wel deze weg kiezen om 

iets te veranderen.

3. Het verkeerde inzicht van de meeste mensen in politieke 

vraagstukken kweekt alleen utopisten en slechte staatsburgers. U 

kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten 

in hun opvoeding alle principes leggen, waarmee we de orde 

van hun maatschappij en van haar krachten beroofde. Zodra wij 

echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding 

alle onderwijs objecten weghalen welke verwarrend zouden kun-

nen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de 

overheid maken, die voor hun koning als steunpilaren zijn en de 

hoop op vrede en rust liefhebben

21ste eeuw

Het hersenspoelen is wel nu op een andere manier gaande. 

Via de draadloze telefonie en draadloos internet en de vele zend-

masten die daar voor nodig zijn, weet men de mens totaal zijn 

hersenen te bespelen. Het werken met frequenties maar ook met 

diverse golven maakt dat vele jongeren maar ook volwassenen 

de weg kwijt raken. De wereld van de zombies is gecreëerd en is 
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in volle gang samen met de drugs en met de nodige chemicaliën 

in de lucht.

4. In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude 

geschiedenis, welke meer slechte dan goede voorbeelden biedt, 

zullen wij de studie van de problemen der toekomst stellen. We 

zullen uit de gedachten van de mensen alle gebeurtenissen van het 

verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die bewa-

ren, welke de fouten van de regeringen uit het verleden aantonen. 

Vraagstukken van het praktische leven, van de maatschappelijke 

ordening, van de onderlinge betrekkingen der mensen, de strijd 

tegen het egoïsme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortge-

lijke vraagstukken in de opvoeding zullen in ons leerplan de eerste 

plaats innemen.

21ste eeuw

Was het niemand opgevallen de valse geschiedenisverha-

len die we alsmaar voorgeschoteld kregen? Verhalen totaal niet 

gebaseerd op werkelijkheid maar ons wel moesten verklaren wat 

bijvoorbeeld de Romeinen en Grieken deden honderden jaren 

geleden. Ook wordt er heel hard aan gewerkt dat ware verhalen 

niet naar buiten komen, want ja, ook nu nog is deze geschied-

vervalsing nog gaande. Een actueel verhaal is het zogenaamd 6 

miljoen joden vergassen in de tijd van Hitler! Deze leugen is zelfs 

via cijfers door het rode kruis aangetoond maar wordt door de 

joodse gemeenschap aangehouden omdat het hen goed uit komt! 
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Leugens worden er nu nog over en weer verkondigd. Zie 9/11 aan-

slagen en de zogenaamde terroristen die eigen CIA mensen zijn!

5. Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag 

in geen geval uniform worden gemaakt. Deze wijze van behande-

ling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een 

streng omlijnde opvoeding krijgen al naar zijn taak en arbeidsveld. 

Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en zullen haar altijd 

verstaan zich tot een hogere positie op te werpen; maar afgezien 

van zulke op zichzelf staande uitzonderingen zou het dwaas zijn de 

mensen in hogere klassen te laten komen, die anderen de posities 

wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht op 

hebben. Gij, mijne heren weet zelf, welk een onheil het voor de 

mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.

21ste eeuw

Alles gekoppeld aan arbeid en omzetten in het belang van 

… nee, niet het volk maar de rijkdommen van de elite! Scholen 

zijn niets meer dan hersenspoelfabrieken en moeten goedkope 

werkkrachten voortbrengen. Zelf denkende wezens en dan ook 

nog een eigen weg gaande, zijn uit den boze. Ook dat zien we 

nu nog, al zijn er steeds meer doorbraken van personen die lak 

hebben aan welke opgelegde weg dan ook. Deze personen maken 

veranderingen en zullen later zeker deel maken van een geheel 

andere wereld.
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6. Opdat de vorst de harten van zijn onderdanen zal ver-

overen, moet gedurende zijn heerschappij het gehele volk zowel 

in de scholen als op de openbare pleinen over zijn betekenis, zijn 

handelingen en zijn goede bedoelingen onderwezen worden.

21ste eeuw

Door valse informatie te blijven uitdragen krijg je mensen 

zoals we ze onder andere in Nederland zien. Het volk draagt een 

oranje huis nog op handen terwijl alles wijst dat deze “monsters” 

niet eens koninklijk bloed bezitten. Ze weigeren DNA af te staan 

om dat te controleren, maar ook dat zij in mensenhandel zitten, 

offeren van kinderen en in de drugshandel al eeuwen bezig zijn! 

Allemaal informatie die de laatste jaren naar buiten is gekomen 

en de aanwijzingen steeds sterker worden dat het allemaal zo is. 

Ondanks deze list en bedrog blijft het gehersenspoelde volk deze 

mensen steunen dat terwijl zij grote criminelen zijn. Door deze 

hersenspoelen is dus een geheel volk slaafs aan de onderwereld 

zonder dat ze het weten.

7. We zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs 

wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich met hun 

ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze 

bijeenkomsten zullen de professoren in hun vrije tijd zogenaamde 

vrije lezingen houden over de betrekkingen van de mensen onder-

ling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadelen 

van onbeperkte concurrentie en over de filosofie van nieuwe, de 

wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen 
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tot artikelen des geloof en ons er van bedienen om de mensen tot 

onze godsdienst te bekeren. Na de beëindiging van mijn uiteen-

zettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u 

de grondslagen van mijn theorieën bekend maken.

21ste eeuw

Hersenspoelen gaat nu niet meer zozeer via lezingen. De 

methodes eerst via radio later TV en nu computer zijn erg uitge-

breid en effectief. Nu nog zie je sterk vele mensen die blindelings 

zaken geloven en gaan we weer terug naar de holle aarde en platte 

aarde als leefomgeving. Hoe ver kun je een mens zijn hersenen 

ontnemen? Nu, dat kan tot waanzin toe tot zelfs zittend als een 

plantje achter een raam!

8. We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat 

de mensen voor hun ideeën leven en zich door deze laten leiden, 

dat zij deze ideeën alleen door de opvoeding in zich opgenomen 

hebben en dat zij zich op iedere leeftijd onder toepassing van 

verschillende middelen niet met hetzelfde succes laten opvoeden. 

In het besef van deze feiten zullen wij tot ons voordeel het laatste 

zweempje van zelfstandige denken uitwissen, dat wij al sinds lang 

in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onder-

drukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde 

aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal 

maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling 

nodig hebben om een zaak te begrijpen.
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21ste eeuw

Manipulatie is waar men in de vrijmetselarij club mee 

werkt en zeker gaat dat op in het onderwijs waar veel van deze 

laag gekwalificeerde masons zitten als leerkrachten! Het systeem 

van onderwijs zit vernuftig in elkaar want zelfs de leraren weten 

niet waar ze mee bezig zijn. Door de leerkrachten vast te pinnen 

aan schema’s, boeken en regels kunnen ze geen kant op. Wel hoor 

je alsmaar, zeker in het lokaal onderwijs, dat het peil steeds lager 

wordt en de kinderen expres dom gehouden worden. Het aantal 

laagafgestudeerde leerlingen is nog nooit zo hoog geweest. Men 

is zelfs in vele gevallen te dom om nog zelf te denken. Goed voor 

hoeren en drugskoeriers die zich niet afvragen waarom ze het 

doen maar gevleid zijn van het geld dat ze maken.

Het is duidelijk aan het lukken dat het onderwijs niets 

meer is dan dieren creëren die geen vragen stellen, niet denken 

en puur uitvoeren wat hen gezegd wordt! Zit nu! Sta nu! Mond 

houden en uitvoeren!
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PROTOCOL 17 (Machtsmisbruik)

1. Het beroep van advocaat kweekt koude, wrede koppige 

mensen zonder principes. Die zich bij iedere gelegenheid op een 

onpersoonlijk, zuiver wettelijk standpunt stellen. Zij zijn gewend 

bij hun verdediging alles slechts vanuit het gezichtspunt van hun 

voordeel en niet vanuit dat van het publieke welzijn te beoorde-

len. Ze slaan over het algemeen geen enkele verdediging af en 

proberen de vrijspraak tot elke prijs door te drijven, waarbij zij 

zich van juridische draaierijen bedienen. Daardoor bederven zij de 

zede van de rechtspleging. We zullen daarom het arbeidsveld van 

dit beroep beperken en zijn leden tot ambtenaren van de overheid 

maken. De advocaten zullen evenals de rechters het recht hebben 

met de partijen in verbinding te staan. De rechtszaken zullen hun 

toegewezen worden en zij zullen ze aan de bepalingen moeten 

toetsen; zij zullen hun cliënten op grond van de resultaten van een 

vooronderzoek verdedigen. Zij zullen hun honorarium bepalen 

zonder acht te slaan op het resultaat van de verdediging. Op deze 

manier zullen wij een fatsoenlijke onpartijdige verdediging ver-

krijgen, die niet geleid wordt door het loeren op voordeel, maar 

uit overtuiging. Dat zal ook de thans gebruikelijke omkoping 

wegnemen, waardoor hij wint, die meer betaalt.

21ste eeuw

Al zijn de juristen en advocaten niet allemaal in dienst 

van de overheid ze staan wel allemaal onder de vleugels van de 

vrijmetselarij en hun elite. Doordat ze duidelijk allemaal chantabel 
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zijn moeten ze op een of andere manier de zaken zo behartigen dat 

het goed uitkomt voor de elite. We zien dat zeer duidelijk in wereld-

rechtszaken. We hebben bijvoorbeeld nu in deze tijd de rechtszaak 

Cosby die voor kindermisbruik is aangeklaagd puur omdat deze 

niet meer naar de pijpen danste van de elites en hun club. Jackson 

en Simpson zijn ook enkele voorbeelden van rechterlijke dwalingen 

ten gunste van de freemasons. Praten we niet over de zeer vele 

lokale dwalingen en het sjoemelen in zaken, denkende aan Wiels, 

vd Sloot enz. Ook de vele uitspraken die totaal gebaseerd zijn op 

verklaringen die vervalst zijn of door marteling zijn verkregen, 

bijvoorbeeld bij de zaak Spelonk.

2. Wij hebben er al grote zorg aan besteed de christelijke 

geestelijkheid in de ogen van het volk omlaag te halen en haar 

werkzaamheid, die ons anders ernstige hinderpalen in de weg 

zou kunnen leggen, te ondermijnen. Haar invloed op het volk 

vermindert van dag tot dag.

21ste eeuw

Dat kerken en geloven omlaag gehaald worden, wordt 

wereldwijd niet bestreden en niet ontkend. Het is zelfs toegestaan 

om welk geloof dan ook te kleineren maar wel op EEN geloof na! 

Dat geloof is het Joodse geloof waar men niets over mag zeggen 

en niet tegen in mag gaan. Doe je dat wel word je aan de galg 

gehangen. Opvallend, niet waar? Want hiermee wordt duidelijk 

bewezen door wie het recht wordt aangestuurd en bepaald. Het 

heeft niets te maken met rechters, wetten of bepalingen, het is 
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het ongeschreven woord van een machtige club en hun joodse 

geldschieters!

3. Tegenwoordig wordt overal de geloofsvrijheid erkend. 

Daaruit vloeit voort, dat ons nog slechts weinige jaren scheidden 

van het tijdstip, waarop de christelijke godsdienst volkomen ineen 

zal storten. Met de andere godsdiensten zullen wij nog gemak-

kelijker tot hetzelfde doel geraken, maar het is nog te vroeg om 

daarover te spreken. We zullen de geestelijkheid met zulke nauwe 

grenzen omgeven, dat zij in vergelijking met haar vroegere invloed 

in de toekomst zo goed als helemaal  geen invloed meer zal hebben.

21ste eeuw

En hier komen we wederom op het punt welk geloof on-

schendbaar is en de joodse gelovigen kost wat kost beschermd 

worden ondanks hun vuile praktijken maar ook de vuile leugens. 

Niet dat de andere geloven zo heilig zijn! Want elk geloof is er 

alleen maar om mensen als onderdanen te krijgen en zoveel mo-

gelijk van hen te nemen. Geloof is een menselijk uitvinding om 

de massa te onderdrukken.

4. Wanneer het ogenblik gekomen is om het Pausdom 

definitief vernietigen, zal de vinger van een onzichtbare hand 

de volkeren op de Pauselijke stoel wijzen. Als de volkeren zich 

echter op de Paus zouden storten, dan zullen wij als de schijnbare 

beschermer optreden om bloedvergieten te verhinderen. Door deze 

afleidingsmanoeuvre zullen wij tot in het binnenste van het Vati-
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caan doordringen, vanwaar we niet eerder zullen wijken voordat 

we zijn macht volledig vernietigd hebben.

21ste eeuw

Van deze daad is men afgestapt daar de Jezuïeten reeds 

lang het Vaticaan en de kerk in handen hebben. De Jezuïeten zijn 

nu die groep die de Joden zelfs binnengehaald hebben en wachten 

totdat ze het mes in hun rug kunnen plaatsen! De kaarten zijn nu 

iets anders geschud en het zal een strijd zijn waar men elkaar de 

handen schudt en via de andere hand het leven wil ontnemen. Twee 

gelijke partijen waar van de uitslag nog niet helemaal duidelijk is.

5. De koning van Israël zal de ware Paus van de wereld 

en de patriarch van de internationale kerk zijn.

21ste eeuw

En zie hier, de ware paus, Israël en de Joden die dit alles 

via list en bedrog via hun freemason club in gedachten hebben. 

Ondertussen is Israël vreselijk aan het afbrokkelen en zijn er 

grotere obstakels gekomen maar duidelijk is dat de Joodse ge-

meenschap niets goeds voor heeft met de mensheid. Nu kan men 

zeggen dat dit document een ophitserij is tegen het Jodendom en 

de Joden maar wat alsmaar blijkt, ook in deze huidige eeuw zijn 

er deze zaken weldegelijk gaande en dat is niet meer te ontkennen. 

Of dit document nu een ophitserij is of niet, de zaken lopen dan 

wel zoals hier beschreven.
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6. Zolang wij de jeugd nog niet in de leerstellingen van 

het geloof, die na een overgangstijd tot onze geloofsleer zullen 

leiden, onderwezen hebben, zullen wij de bestaande kerken niet 

openlijk vervolgen, maar ze door kritiek en opleiding tot twijfel 

aan het geloof bestrijden. In het algemeen zal onze pers over 

alle regeringszaken en over godsdienst vraagstukken en over de 

onbekwaamheid der volkeren onthullingen brengen en wel in de 

meest verachtelijke uitdrukkingen om alles op zo’n manier omlaag 

te halen, zoals alleen wij in staat zijn dat te doen.

21ste eeuw

Het in twijfel brengen van zaken is iets wat alsmaar gaande 

is in deze tijd. Deze strategie wordt overal gebruikt en we zien 

overal in berichtgevingen, social media, radio en TV deze tactiek. 

Het openlijk aan een schandpaal nagelen maar ook het keihard 

ontkennen en met leugens overgieten, is duidelijk bezig en lijkt 

op volle toeren te draaien. Toen ik bepaalde zaken aankaartte 

over de vrijmetselarij en over politieke zaken heb ik deze beerput 

ook over me heen gekregen. Helaas is het geheel te doorzien en 

begraven ze zichzelf in hun eigen stront, dat door hun leugens en 

tegenstrijdige verklaringen. Zo slim zijn dus deze masons niet die 

dit uit moeten voeren. Duidelijk niet van goddelijke komaf!

7. Onze heerschappij zal gelijken op die van de Indische 

god Vischnu. Honderd armen zullen de veren van de sociale ma-

chine vasthouden. We zullen alles zien zonder de hulp van de of-

ficiële politie, die, zoals wij haar voor het volk hebben uitgezocht, 
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tegenwoordig de regeringen het zien belet. Volgens ons program 

zal een derde van de onderdanen over de anderen waken, uit zuiver 

plichtsgevoel, om de staat vrijwillige diensten te bewijzen. Het 

zal dan niet meer eerloos zijn om een spion of aangever te zijn. 

Ongegronde aanklachten zullen echter streng gestraft worden, 

opdat van dit recht geen misbruik wordt gemaakt

21ste eeuw

We gaan er god maar weer eens bijhalen want in de 

moderne tijd willen deze verschijningen kennelijk niet helemaal 

werken zoals men het gepland had. Kan ook niet anders, als je je 

eigen ritualen niet weet te hanteren en te interpreteren. Want het 

plichtsgevoel en het aangeven is niet in het voordeel van de elite 

uitgevallen maar in het voordeel van de massa. De klokkenluiders, 

hackers en aangevers zijn publiekelijk gegaan en hebben niet de 

kant gekozen van het systeem. 

8. Onze vertrouwenslieden zullen we uit de hoogste en 

de laagste klassen van de maatschappij kiezen, uit genotzieke 

ambtenaren, uit uitgevers, drukkerij-eigenaars, boekhandelaren, 

winkelbedienden, arbeiders, koetsiers, dienstbode enz. Deze po-

litie zal niet het recht hebben zelfstandig te handelen, maar heeft 

tot enige taak als getuigen te diensten, te bewijzen en berichten te 

verstrekken. Het toetsen van hun verklaringen en de daarop berus-

tende arrestaties zullen de taak van een groep verantwoordelijke 

politie-organen zijn. De arrestaties zelf zullen door de gendarmerie 

en door de plaatselijke politie worden uitgevoerd.
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21ste eeuw

De vertrouwelingen zijn nu leden van veiligheidsdiensten 

die niet meer weten waar te beginnen. De massa informatie is ook 

voor hen niet meer te filteren en de informatie wordt alsmaar via 

andere elektronische kanalen naar buiten gebracht! Ingekomen 

informatie bij deze diensten zijn niet meer de up to date data en 

de massa begint de structuren te zien van het bepalen, opleggen 

en afdwingen van zaken. Zo vist de politie naast vele zaken en 

zijn grotere diensten als de CIA, FBA enzovoorts niets anders dan 

slaven van de elite die bang aan het worden zijn. 

9. Wie over datgene, wat bij over politieke dingen ziet of 

hoort, niets bericht, zal wegens medeplichtigheid worden gestraft. 

Evenals onze geloof broeders reeds thans verplicht zijn uit eigen 

beweging allen uit hun gemeente bekend te maken, die van het 

geloof afvallen of in strijd met de gemeente handelen, evenzo zul-

len in ons wereldrijk alle onderdanen verplicht zijn de staat op de 

aangegeven manier te dienen.

21ste eeuw

De kronkel in de gedachtegang van het systeem. Helaas 

voor de elite is dit achterhaald en de wetten en regels zijn absoluut 

niet toereikend om boven gestelde op te leggen. Eerder nog; het 

volk ziet, rapporteert en publiceert en heeft lak aan de regels die 

men geschreven heeft om deze de mensen op te leggen. 
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10. Zulk een organisatie zal alle misbruiken van de ambte-

lijke macht, elke omkoopbaarheid, kortom alle fouten verwijderen, 

zoals onze theorieën die de niet-ingewijde tot gewoonte hebben 

gemaakt. Hoe zoude wij anders ons doel - de regeringen tot 

wanorde te brengen - kunnen bereiken? Een van de belangrijkste 

middelen vormen de ambtenaren. Hun moet men het mogelijk 

maken hun slechte gevoelens te ontwikkelen, hun ambtelijke 

macht te misbruiken en de omkoopbaarheid te laten domineren 

om daarmee anderen aan te steken.

21ste eeuw

Het signaleren en het rapporteren was een mooie tool die 

ik kon gebruiken tegen het systeem. Ik heb de kanalen overladen 

met zaken die hun eigen mensen aangaan. Tot de koning toe, die 

in de cocaïnehandel zit via onder andere het eiland Curaçao! En 

zo wist men werkelijk niet meer wat men moest doen. Zeer veel 

inside information is in mijn bezit. Niemand weet waar ik het van-

daan haal. Niemand weet de bronnen en deze staan ook nergens 

beschreven. De kracht van de energie is daar gelegd en is nu zijn 

vruchten aan het uitzaaien. Het virus is gepland nu gaat het zijn 

eigen weg. Hun eigen systeem wordt aangepakt door hun eigen 

gestelde wetten en regels!
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PROTOCOL 18 (Gevangenname van 
tegenstanders)

1. Wanneer wij het voor noodzakelijk zullen houden om 

verscherpte politiemaatregelen te nemen- het gevaarlijkste gif voor 

het aanzien van de staat - zullen wij met behulp van bekwame 

redenaars kunstmatig onlusten en uitingen van ontevredenheid te 

voorschijn roepen. Deze redenaars zullen bij velen instemming 

vinden. Dit echter zal ons als voorwendsel dienen om huiszoekin-

gen en bewaking te laten uitvoeren door onze vertrouwenslieden, 

die wij in de niet-ingewijde politie geplaatst hebben.

21ste eeuw

Een regel die duidelijk hier beschreven is die nu te pas 

en te onpas uitgevoerd wordt. Men denkt werkelijk dat je een 

persoonlijk bezit bent van de staat. Dit is theoretisch ook want de 

staat heeft op jouw naam veel geld staan maar dat het zo duidelijk 

voortaan naar buiten komt en letterlijk bewezen wordt, is toch 

wel opmerkelijk. Veel geheimhouding is daar niet meer bij. Weer 

haalt men de rechters aan die de valse uitspraken en opleggingen 

moeten bekrachtigen. 

2. Daar de meeste opruiers als het ware uit liefde voor de 

kunst der samenzwering handelen, zullen wij ons om hen niet be-

kommeren, zo lang zij niet tot de daad overgaan. Wij zullen ons er 

toe beperken, hen door spionnen in het oog te doen houden. Men 

moet in aanmerking nemen, dat het aanzien der regering verdwijnt, 
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wanneer zij zo vaak samenzweringen tegen zich ontdekt. Want 

dit sluit de bekentenis van de onmacht of, wat nog erger is, van 

het eigen onrecht in. Gij weet, dat wij het aanzien van de niet-

ingewijde vorsten ondermijnden door talrijke aanslagen, welke 

wij door onze vertrouwenslieden, als blinde schapen van onze 

kudde, lieten uitvoeren; met behulp van een paar liberale frasen 

kan men hen gemakkelijk tot een misdaad verleiden, vooral wan-

neer men er een politiek tintje aangeeft. Wij zullen de regeringen 

dwingen haar onmacht te bekennen door het feit, dat zij openlijk 

beschermingsmaatregelen nemen; want daardoor zullen wij hun 

aanzien verwoesten.

21ste eeuw

Deze infiltratie heeft Hitler in zijn boek “Mein kampf” ook 

duidelijk beschreven. In het begin waren er personen bij zijn bij-

eenkomsten die kwamen om rotzooi te scheppen onder de mensen. 

Hij heeft dat slim opgelost door een groep ex-soldaten in te huren 

die iedere onruststoker uit het pand sloeg. Er werd geen oproer in 

zijn lezingen getolereerd en dat had duidelijk werking in zijn suc-

ces om het volk te bereiken. Ook nu zie je dat vele bijeenkomsten 

eindigen in een totale ravage en die zijn duidelijk opgezet door 

mensen van buitenaf. Het is dus duidelijk dat deze methode nog 

steeds gehanteerd wordt al is het dan nu via elektronische weg 

waar “trollen” zaken proberen te verzieken en naar het negatieve 

om te gooien. Ook het uitlokken van geweld of door valse verkla-

ringen is men nog altijd bezig om zaken af te schermen.
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3. Onze vorst zal door een onzichtbare wacht beschermd 

worden want nooit mogen wij ook maar de gedachte laten boven-

komen, dat hij niet in staat zou zijn iedere opstand neer te slaan 

of dat hij zich daarvoor zou moeten verbergen. Wanneer wij zo’n 

gedachte zouden toestaan zoals men dat deed en nog doet, dan 

zouden wij daarmee het doodvonnis voor onzen vorst - en zeker 

voor zijn dynastie - ondertekenen.

21ste eeuw

De weg van totale tirannie en zien we duidelijk hoe de 

koninklijke huizen en de diverse presidenten met een leger aan 

mensen om hen heen beschermd worden. Simpel één sluipschutter 

kan zo’n heerser ongedaan maken! Een duidelijk voorbeeld is het 

ombrengen van Kennedy maar ook van Fortuyn. Dus een leger 

helpt niet en is dat alles dus een simpele show om macht tentoon 

te stellen! Eén geweer één man en het einde is er voor elke tiran, 

heerser of koning ter wereld! 

Eén geweer, één man! 

4. Onder strenge bewaring van de uiterlijke schijn zal onze 

vorst zijn macht slechts gebruiken tot het welzijn van het volk, 

nooit echter tot zijn eigen voordeel of dat van zijn huis. Neemt 

hij deze houding in acht, dan zal zijn macht geëerbiedigd en door 

zijn onderdanen zelf gerespecteerd worden. Zij zullen hem ver-

eren met de gedachte, dat het welzijn van iedere burger en van de 

maatschappelijke orde van hem afhangt. Een bescherming van de 
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koning door zichtbare machtsmiddelen zou de erkenning van de 

zwakheid van zijn heerschappij zijn.

21ste eeuw

Nu, dat voorbeeld zien we duidelijk bij Willem Alexander 

wat niets meer is dan een pias maar wel het volk zo weet te doen 

geloven dat hij de reddende koning is. Hoe gehersenspoeld is dan 

niet het Nederlandse volk? Maar is het ook niet een vorm van 

angst? Want men weet drommels goed dat deze personen de macht 

niet zo snel op zullen geven en zelfs hun eigen volk laten creperen 

als het nodig is. Als je als koninklijkhuis het zwaarste vergif in je 

land verhandeld (Cocaïne) puur om geld en macht en samenwerkt 

met een ex- CIA agent om dit allemaal binnen te krijgen wat ben 

je dan voor een mens? Je bent dan echt niet de koning van het 

beschermen van je volk maar de koning van het geld en macht.

5. Onze vorst zal, wanneer hij zich onder het volk be-

geeft, steeds door een aantal schijnbaar nieuwsgierige mannen 

en vrouwen omgeven zijn, die schijnbaar toevallig de eerste rijen 

innemen en de overige mensen onder voorwendsel tot handhaving 

der orde op een bepaalde afstand van hem zullen houden. Dit 

goede voorbeeld zal voor de mensen aanleiding zijn zich op de 

achtergrond te houden. Zou de een of andere adressant zich door 

de menigte willen dringen om zijn aangelegenheid naar voren te 

brengen, dan moeten de eerste rijen het verzoekschrift overnemen 

en voor zijn ogen aan de vorst overreiken. Iedereen zal dan weten, 

dat alle verzoeken hem bereiken en dat hij zich met alle kwesties 
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bezighoudt. De macht van de vorst geniet alleen dan aanzien, 

als het volk kan zeggen: “Als de koning het maar wist”, of “De 

koning zal het horen.”

21ste eeuw

Een duidelijk beeld wat we zeer regelmatig zelf hebben 

mogen ervaren maar dan is de koning toch zeer gemakkelijk te 

bereiken via zijn eigen club want vanuit de vrijmetselarij komen 

de zaken wel bij hem! Ook dat is mij meerdere malen gelukt en 

heb toen alle zogenaamde buffers omzeild. De leden van de vrij-

metselarij hadden het pas laat door en de informatie was al op de 

juiste plaats. Buffers zijn te omzeilen en zijn zeker niet waterdicht. 

Maar in het gestelde in deze paragraaf praat men meer en meer 

over een dictator en niet meer over een lid van een koninklijkhuis 

of koning zelf.

6. Met de instelling van een officiële garde verdwijnt het 

geheimzinnige aanzien van de macht. Iedereen, die over een zekere 

stoutmoedigheid beschikt; heeft dan praatjes, en de oproerling, 

die zich van zijn kracht bewust is, loert slechts op de gelegenheid 

een aanslag te plegen. Aan de volkeren hebben wij het weliswaar 

geheel anders gepredikt, maar wij weten, welke kwade gevolgen 

de openlijke beschermingsmaatregelen voor hen hadden.

21ste eeuw

Het spel der elite is een rookgordijn opvoeren en zo de 

toegang onmogelijk maken. Doch de ingang is NOOIT de voordeur 
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maar er zijn ook zijdeuren en daar kun je vrij eenvoudig gebruik 

van maken. De meeste van deze mensen zijn te herkennen aan 

hun overdreven vriendelijkheid en bereidwilligheid. Zo om meer 

informatie van je los te krijgen om dan later het mes tussen je 

ribben te plaatsen.

7. Wij zullen misdadigers bij de eerste min of meer gegron-

de verdenking in hechtenis nemen. De vrees voor een vergissing 

mag er niet toe leiden, dat mensen, die van een politiek misdrijf 

verdacht zijn, ontvluchten, want deze daden zullen wij werkelijk 

onverbiddelijk bestraffen. Het kan misschien geoorloofd zijn bij 

gewone misdrijven op de beweegredenen in te gaan; geen ver-

ontschuldiging echter is er voor personen, die zich met politieke- 

vraagstukken bezig houden, waarvan niemand, met uitzondering 

van de regering, iets kan begrijpen. Niet eens alle regeringen zijn 

in staat de ware staatskunst te begrijpen.

21ste eeuw

Een zeer hoogmoedig en weer duidelijk arrogante ge-

dachte die in deze eeuw niet werkelijk stand heeft weten te houden. 

Al zijn er nog landen waar men deze traditie denkt te kunnen han-

teren. In de meeste gevallen zijn deze stellingen al doorbroken en 

achterhaald. Verder is het ook duidelijk dat in de huidige tijd juist 

de grootste boeven veelal een baan of post hebben in de politiek. 

De maffia heeft duidelijk zijn weg gevonden en er is ondertussen 

veel gaande in de wereldpolitiek. Of de elite groep en de daaraan 

gekoppelde vrijmetselarij nog alle touwtjes in handen hebben, is 
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te betwijfelen gezien de soms noodsprongen die deze hoek maakt. 

Regeren is geen kunst meer maar meer het elkaar onmogelijk 

maken. Ook dat zien we daar de formatie van een regering niet 

meer gaat om de landelijke weg te volgen maar weer wie welke 

macht krijgt die hij/zij kan misbruiken. Om de touwtjes in han-

den te houden moeten de corrupte rechters en waardeloze vodjes 

papier in vorm van statuten en verdragen de zaak regelen. Men 

is werkelijk overgegaan naar een dictatuur van bovenaf. Alles er 

onder kan aanrommelen maar het land zal bestuurd worden zoals 

de top het wil.
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PROTOCOL 19 (Heersers & Mensen)

1. Ofschoon wij niemand toestaan zich met politiek te 

bemoeien, toch zullen we de rapporten en voorstellen aan de re-

gering aanmoedigen, die een verbetering van de toestand van het 

volk betreffen. Op deze wijze zullen wij de misstanden onder of 

de ideeën van onze onderdanen leren kennen. De laatste zullen 

wij dan uitvoeren of afwijzen op een manier, die het onverstand 

van de bedenkers van deze ideeën in het licht zal stellen.

21ste eeuw

Doet me denken aan woorden van een oud- gouverneur 

op dit eiland; “Signaleer en rapporteer”. Heb lang gedacht dat 

dit een goede zaak was en vele van de wereld vanuit het systeem 

kwamen voor informatie. Het was ooit zo dat mensen achter de 

schermen verboden werden nog contact met me te hebben, simpel 

omdat men de informatie niet mocht weten. Een van de zaken was 

de betrokkenheid van Willem Alexander en zijn lokale CIA vriend 

op dit eiland die zorgt (nu nog) dat containers cocaïne verscheept 

worden van Curaçao naar Rotterdam! Getuigen werden allemaal 

aan de galg gehangen op één na!

2. Opstanden zijn niets anders dan het blaffen van een 

kleine hond tegen een olifant. Is een regering, niet alleen met 

betrekking tot haar politie, maar ook in sociaal opzicht goed ge-

organiseerd, dan blaft de hond alleen tegen de olifant, omdat hij 

diens sterkte niet kent. Het is voldoende door een voorbeeld de 
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betekenis van deze sterkte te bewijzen en de hond zal direct ophou-

den te blaffen en met de staart kwispelen, zodra hij de olifant ziet.

21ste eeuw

En zo is het zaak niet een opstand te creëren maar de 

strijd aan te gaan zoals zij zelf ten strijde gaan. Via de achterdeur! 

Het is zaak dat men niet weet van waar bepaalde zaken komen. 

Men ziet nu veel te veel mensen, die gegroepeerd zijn, aangepakt 

worden en alles afgenomen worden. Eenlingen die men duidelijk 

vreest onder de elite, die kunnen die zaken omgooien. Hackers, 

alleen denkers en handelingen vanuit de achterkamer is de weg 

om een systeem totaal corrupt te maken als een virus in een com-

puter. Dat virus is ondertussen geplant en is volop werkende. De 

nieuwe revolutie is reeds geruime tijd gaande zonder dat de elite 

en hun club hier erg in hebben. De elite groep heeft het te druk 

met hun ego maar ook met de persoonlijke kwesties omdat ze de 

kracht van een eenling vrezen. Maar dat die eenling al lang zijn 

tentakels heeft uitgestrekt en in vastgezet, heeft men niet in de 

gaten. Men ziet de vele zaken die spelen allemaal als incidenten 

en niet als een afbraak van hun eigen imperium. Het mooie is dat 

hoe meer dat men nu deze zaken gaat aanvechten hoe slimmer de 

elektronische tegenstander wordt. Vandaar dat ik hier de sluier 

wat op wil lichten.

3. Om de politieke misdadiger de schijn van de held te 

ontnemen zullen wij hem op dezelfde beklaagdenbank zetten 

als dieven, moordenaars of andere gemene misdadigers. Dan zal 
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de openbare mening beide categorieën van misdadigers in haar 

voorstellingswereld met elkander verwarren en met dezelfde 

verachting behandelen.

21ste eeuw

De oude methode waar een elite zich aan vasthoudt. Werd 

men vroeger openlijk gehangen of later doodgeschoten, nu nagelt 

men hen juridisch aan een schandpaal. Het werkt kennelijk niet 

want vele gaan gewoon door en men weet nauwelijks waar de kern 

zit die dit allemaal mooi registreert! De macht van de elite is hen 

door de vingers aan het glippen omdat men te oude gebruiken 

er op na houdt en niet weet met energie om te gaan. Het aan de 

schandpaal nagelen heb ik meerdere malen zelf mogen ervaren 

maar helaas is dat een achterhaalde methode en heeft de massa het 

ondertussen door. Vele zaken zijn zo herkenbaar aan het worden 

dat je je gewoon gaat vervelen. De geschriften zijn nooit gelezen 

met een updated oog en daar gaat men de strijd door verliezen.

4. Wij hebben ons moeite getroost - en ik geloof met suc-

ces - om de bevolking er van af te houden politieke misdadigers 

op deze manier te behandelen. Met deze bedoeling hebben wij 

door de pers, door openbare redevoeringen en door goed samen-

gestelde leerboeken de geschiedenis van het martelaarschap - dat 

de oproerlingen om zo te zeggen voor het publiek welzijn op zich 

genomen hebben - geprezen. Deze lofzang heeft de aanhangers 

van het liberalisme vermeerderd en duizenden mensen in de rijen 

van onze kudde gebracht.
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21ste eeuw

Een deel wat meer een hoop was dan dat werkelijk is 

gebeurd. De laatste honderd jaren zijn duidelijk anders gelopen 

als dat in deze paragraaf is gesteld. Toch zijn er kernpunten die 

duidelijk geprobeerd zijn en bewijst toch maar dat deze protocol-

len een duidelijke leidraad is voor de elite en hun club. Zoals ik 

al juist stelde, men leest alles nog via een oude bril en met weinig 

kennis. Nu zeg ik niet dat ik alle kennis heb maar ik zie wel de 

energie die achter elk geschreven stuk zit en dat maakt dat ik elke 

regel kan plaatsen in de huidige tijd. Tijd, zoals we ondertussen 

weten, is een menselijke beperking net zoals afstand en dimensies. 

En daar gaat de gehele club de mist mee in. Want je kunt offeren 

en smeken zoveel je wil om macht maar je moet wel zien waar je 

die macht vanuit kunt halen en hoe mee te werken. Die kennis is 

duidelijk verloren gegaan en is nu op een laag niveau. U weet wel 

heren, de ware kracht zit bij die eenling, die eenling die u vreest.
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PROTOCOL, 20 (Financieel programma)

1. Nu zullen wij spreken over het financiële program, 

dat ik bewaard heb tot het slot van mijn  voordracht, omdat dit 

onderwerp het moeilijkste en het meest beslissende is in onze 

plannen. Voordat ik begin zou ik U, willen herinneren aan wat ik 

reeds eerder terloops aanhaalde, n.l. dat alles zich slechts in een 

kwestie van cijfers zal oplossen.

21ste eeuw

Het is hier nu duidelijk dat het een voordracht is van een 

persoon die zijn visie vast heeft gezet. Later zal blijken dat hij een 

33ste graad mason is wat verklaart de manier van denken en de 

manier van handelen. Dit deel kan interessant worden daar het 

gaat om hoe men mensen als slaven wil besturen en inpalmen dat 

allemaal door het macht van het geld.

2. Zodra onze heerschappij gekomen is, zal onze autoritaire 

regering alleen reeds uit drang naar zelfbehoud vermijden, het volk 

te hoge belastingen op te leggen, want zij zal nooit vergeten, dat 

zij de rol van de vader en beschermer te spelen heeft. Niettemin 

moeten de nodige middelen verkregen worden, daar het beheer 

van de staat veel kost. Daarom moet de kwestie van het evenwicht 

in de staatshuishouding met bijzondere zorg behandeld worden. 

21ste eeuw

Het woordje belasting is al lang een woord wat uit leugens 
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en bedrog bestaat. Men laat het volk opdraaien voor alle onkosten 

van het land en men zet er nog wat percentages op om zelf er nog 

wat beter van te worden door exorbitante salarissen en bonussen 

aan te koppelen. Laten we verder gaan lezen hoe ze ons willen 

verkopen en hoe, nu achteraf gezien, men aardig in geslaagd is.

3. Onze regering zal van de wettelijk vastgelegde fictie 

uitgaan, dat alles wat zich in het gebied van de staat bevindt, eigen-

dom van de koning is, een veronderstelling, die zonder meer in de 

daad kan worden omgezet. De regering zal daarom overgaan tot 

het onteigenen van de vermogens in baar geld, zodra zij dat voor 

de regeling van de geldomloop noodzakelijk acht. Daaruit volgt, 

dat het beste middel de invoering van een progressieve vermogens-

belasting is. Op deze manier kunnen belastingen zonder onbillijke 

verdrukking of benadeling worden geheven volgens een met de 

grootte van het vermogen overeenkomend percentage. De rijken 

moeten inzien, dat zij verplicht zijn een deel van hun overvloed ter 

beschikking van de staat te stellen, omdat deze hun de zekerheid 

van het resterende vermogen en een eerlijke winst waarborgt. Ik 

zeg uitdrukkelijk ‘eerlijk’, want de controle over het eigendom 

zal de roof onder het mom van wettelijkheid onmogelijk maken.

21ste eeuw

We beginnen dus al meteen scheef want wat gebleken is, is 

dat de rijken rijker worden en de armen armer. De belastingen zijn 

duidelijk niet zo verdeeld dat de grootste inlegger de rijken zijn. We 

zien dat in de laatste Panama papers waar vele rijke Nederlanders 
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kapitalen wegsluizen zonder dat de Nederlandse belasting er iets 

van kan nemen. Men mist per jaar, volgens de experts, miljarden 

aan inkomsten en dat allemaal met goedkeuring van de staat, is 

gebleken! De regels zijn zo dat de rijken het geld mogen behou-

den zonder er belastingen over af te dragen. Het is zelfs zo dat 

de rijken nauwelijks bijdragen en de juiste wegen kennen om zo 

belastinggelden te ontdoen van de staatskas! De gehele opzet is 

zoals hierboven beschreven dus voor hen helemaal niet geldend en 

is dus een sprookje wat het volk moet geloven. Ondertussen is dat 

sprookje ook doorgedrongen bij het volk en de slaven die jaarlijks 

de nodige procenten af moeten dragen aan de staat.

4. De sociale verandering moet van boven komen, want 

de tijd daarvoor is rijp en zij is als waarborg voor de vrede nood-

zakelijk.

21ste eeuw

De veranderingen zijn van boven gekomen maar niet door 

inleg van boven! Door smerige constructies zijn er fondsen ge-

creëerd die leeg zijn maar wel zogenaamd in grote cijfers lopen. 

Fondsen die vastgezet zijn op papier en dat papier heeft niet meer 

waarde dan toiletpapier. De vrede is dan ook ver te zoeken en de 

vraag is; wanneer klapt deze luchtballon?

5. Het opleggen van belastingen aan de armen legt de kiem 

voor de revolutie en is schadelijk voor de staat, die zodoende op 

de jacht naar het kleine het grotere voordeel prijsgeeft. Afgezien 
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daarvan vertraagt de vermogensbelasting het tempo van aangroeien 

der privé vermogens, waarvan wij de vermeerdering tot nu toe 

opzettelijk bevorderd hebben opdat zij een tegenwicht vormen 

tegen de sterkte van de regeringen en haar financiën.

21ste eeuw

De kleine man moet klein gehouden worden. Weet je de 

weg niet in het belastingparadijs ben je slaaf van een geldslur-

pend systeem. Onze eilanden maken miljarden door cijfertjes te 

manipuleren. Niets voor niets zien we regelmatig superjachten 

verschijnen en landen learjets met de meest vermogende mensen. 

Deze komen echt niet voor de witte baaien en de oude vervallen 

gebouwen!

6. Een progressieve belasting zal hogere baten afwerpen 

dan een voor allen gelijke belasting, die ons echter thans van pas 

komt om onlust en ontevredenheid onder de volkeren wekken.

21ste eeuw

Belastingen zijn het speeltje van de elite. Gaan de mensen 

te hard schreeuwen dan trekt men de percentages omhoog en als 

men persoonlijk iemand wil hangen, trekt men zijn aangiftes in 

twijfel en men zet hem vast wegens verduisteringen van belasting-

gelden. Het is een waar speeltje van de top en we zien de ellende 

dagelijks. 
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7. De macht, waarop onze koning zal steunen, zal bestaan 

in het evenwicht van de staatshuishouding en uit de waarborg voor 

de vrede. Tot dit doel is het noodzakelijk, dat de bezittende wat van 

hun inkomsten opofferen om de goede gang van de staatsmacht 

te verzekeren. De uitgaven van de staat zullen door diegenen be-

streden worden, die dit het gemakkelijkst kunnen dragen.

21ste eeuw

Een speeltje dus van de heren elite. Uit eigen ervaring 

heb ik mogen meemaken dat mensen die theoretisch miljoenen af 

moesten dragen het zo weten te spelen dat ze miljoenen vangen 

uit deze staatskas! Het is mogelijk omdat ook bewezen is dat het 

oude belastingsysteem niet meer bestaat en aan te vechten is. De 

rijken maken daar al lang gebruik van maar nu zien we de OPPT 

en enkele andere papieren openlijk verschijnen, ook voor jan en 

alleman.

8. Zulke maatregelen zullen de haat van de armen tegen de 

rijken wegnemen omdat de armen dan zullen inzien, dat de rijken 

de voor de staat noodzakelijke hulpbronnen en de steunpilaren van 

vrede en welvaart zijn en dat slechts de rijken de middelen voor 

het gedijen van de staat ter beschikking stellen.

21ste eeuw

Deze opzet is dus duidelijk niet gelukt en de belastinghaat 

tussen rijk en arm is juist ten top gestegen. Mensen pikken het 

niet meer en de constructies om belastingen te negeren zijn nog 
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nooit zoveel geweest. In deze hoek van het protocol is het duidelijk 

misgegaan.

9. Opdat de hogere klassen over de nieuwe belastingen 

niet al te veel klagen, zullen wij hun nauwkeurige rapporten uit-

brengen over de besteding van de gelden, uitgezonderd natuurlijk 

de bedragen, die op de uitgaven van de troon en de administratie 

betrekking hebben.

21ste eeuw

En dit zou een van de redenen kunnen zijn van de onvrede. 

Men heeft zelfs de top onderling willen belazeren en dat is een 

duidelijke teken dat dit via de joodse banken gebeurt. Een groep 

geldwolven die zich zeker niet in de boeken laat kijken. En ik denk 

dat het daar ook fout is gegaan.

10. Onze vorst zal geen privé vermogen hebben, omdat 

toch alles, wat zich in de staat bevindt, hem toebehoort. Twee 

verschillende vermogens van de koning zouden met elkaar in 

tegenspraak zijn, omdat de omstandigheid dat hij privé vermogen 

zou bezitten, zijn recht op het eigendom, dat zich in het bezit van 

anderen bevindt, zou opheffen.

21ste eeuw

Zo en hier gaan de koninklijke huizen wel erg goed de fout 

in. Duidelijk heeft de elite groep hier water bij de wijn moeten 

doen. Want als we naar de oranjes kijken hebben ze geld zowel 
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privé als van de staat en dan nog de vele vingers in diverse zaken 

als bedrijven maar ook drugs en maffia. De 33ste graad mason 

heeft dus niet genoeg aanhang gekregen om deze plannen door 

te voeren.

11. Alleen de troonopvolger zal door de staat onderhouden 

worden. De overige leden van de koninklijke familie moeten in 

de staatsdienst of in een ander beroep gaan, om een recht op een 

inkomen te verkrijgen. Het voorrecht tot de koninklijke familie 

te behoren, geeft niemand het recht om op staatskosten te leven.

21ste eeuw

Ook hier is dus de klad ingekomen en is het juist het te-

genovergestelde want de gehele familie plukt rijkelijk vanuit de 

staatskas.

12. Op het verwerven van eigendom en erfenis zal een 

progressieve zegelbelasting worden geheven. Voor iedere over-

dracht van eigendom, hetzij in baar geld, hetzij in andere waarde 

die niet gezegeld is, moet de vroegere eigenaar van de dag van de 

overeenkomst af tot aan de dag van de ontdekking van de belas-

tingontduiking een procentuele belasting betalen. De overdracht 

akten moeten wekelijks aan de plaatselijke belasting instantie 

voorgelegd worden onder opgave van de voor- en familienaam en 

woonplaats van de oude en nieuwen eigenaar. De door de overheid 

te registreren koop is alleen van een bepaald bedrag af noodza-
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kelijk; bedrijven in artikelen voor het dagelijks gebruik zullen 

slechts aan een kleine, procentuele zegelbelasting onderhevig zijn.

21ste eeuw

Een systeem wat nog steeds gaande is en met alle lust ge-

hanteerd wordt. De belastingplicht maar ook spionage is ten top. 

Of het nu je eigendom is, je blijft eindeloos belastingen betalen 

over je eigendommen. Wat ook gebleken is, is dat alles onder de 

staat valt en zelfs elk geboren mens ingeschreven staat als een 

bedrijf en dat op die naam miljoenen geleend wordt. Zo is iedereen 

een leenobject van de staat!

13. Rekent U uit hoeveel de opbrengst van deze belas-

tingen de ontvangsten van de niet tot ons behorende staten zal 

overschrijden.

21ste eeuw

De staat maakt veel geld met geld wat er niet is. Maar via 

de belastingen kunnen ze dat nog eens extra opschroeven en is al-

les in een land momenteel een zeepbel die any time kan knappen.

14. De staat moet een bepaald reservefonds bezitten; alles 

wat boven deze ruggensteun uitgaat, moet weer in omloop worden 

gebracht. Met deze overschotten zullen openbare werken worden 

uitgevoerd. De ter hand neming van zulke met staats middelen 

uitgevoerde werken zal de arbeidersklasse vast met de staat en de 
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vorst verbinden. Een deel van deze gelden zal voor prijzen voor 

uitvindingen en prestaties op het gebied der productie besteed 

worden.

21ste eeuw

Even een interessant woordje want hier staat “uitvindin-

gen”! Iets wat frappant is want zelden wordt er melding gemaakt 

van de mega bedragen die weggesluisd worden naar zogenaamde 

geheime operaties en wat al ook geruime tijd spelende is, zijn de 

steden voor de elite onder de grond! Het grootste deel wat aan 

geld binnen komt, gaat naar deze projecten dat samen met een 

geldverslindende defensie.

15. Buiten deze bedragen mag geen geld in de staatskas 

achtergehouden worden, want het geld is voor de circulatie be-

stemd en iedere belemmering in de circulatie van het geld kan de 

gang van de staatmachine storen. Het geld is de olie voor het rader-

werk van de staat. Ontbreekt de olie, dan hapert het mechanisme.

21ste eeuw

Nu, deze radar werkt perfect want er wordt alsmaar meer 

geld gepompt in de projecten waar wij niets van mogen weten maar 

ook de nodeloze oorlogen die ook weer eens meer geld opbrengen 

doordat er wapens gemaakt en verkocht moeten worden. De radar 

is duidelijk voor de elite en niet, zoals gesteld, voor het volk.
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16. De vervanging van een deel van baar geld door waar-

depapier heeft precies zo’n storing veroorzaakt. De gevolgen van 

dit feit zijn reeds voldoende voelbaar.

21ste eeuw

Deze storing is nog steeds gaande en is juist de opzet van 

de elite die zichzelf wel verrijkt met goud, edelmetalen en -stenen. 

Zij zullen hun geld niet vastzetten in waardeloos papier. Wat vast 

staat op papier is om hun tegenstanders te kunnen bewerken en 

bespelen.

17. We zullen ook een rekenkamer instellen. De rege-

ring zal daardoor ieder ogenblik een nauwkeurig overzicht over 

de inkomsten en uitgaven van de staat ter beschikking hebben. 

Uitgezonderd is slechts de nog niet afgesloten rekening over de 

lopende maand en de nog niet overgelegde afrekening over de 

vorige maand.

21ste eeuw

Ook deze rekenkamer is er nog steeds met dien verschillen 

dat rekeningen ooit jaren later goed worden gekeurd. Dat laat 

zien dat de rekenkamer een farce is en een papieren instantie is 

die nergens voor dient! Het is er om zaken te verdoezelen en op 

papier zo te laten lijken dat alles onder controle is.

18. De enige persoon, die geen voordeel heeft van de 

plundering van de staatskas, is haar eigenaar, de vorst. Daarom zal 
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de door hem uitgeoefende controle de verspilling en verkwisting 

van staatsgelden onmogelijk maken.

21ste eeuw

Reken maar dat de koning niet kijkt wat er met de staats-

kas gaande is daar deze al lang leeg is in werkelijkheid. Alles 

is veilig gesteld en alles staat daar waar het volk niet aan kan 

komen. Het is juist vanuit deze hoek waar het meeste gestolen en 

weggesluisd wordt.

19. De representatieve plichten, die de vorst van zijn 

kostbare tijd beroven zullen wij afschaffen opdat hij genoeg tijd 

voor zijn staats bezigheden over heeft. Zijn macht zal niet meer 

afhankelijk zijn van de gunstelingen, die de troon alleen om de 

pracht en de praal willen omgeven, maar uitsluitend voor hun 

eigen voordeel zorgen en niet voor dat van de staat.

21ste eeuw

Met vorsten is het niet alleen de oranjes enzovoorts be-

doeld maar ook de diverse dictators! Nu zit er momenteel niet veel 

verschil meer in, buiten dat men op een slimme manier het volk 

bespeelt maar waar de vrijmetselarij naar toe wil gaan is dat er 

een dictator komt voor elke regio op deze aarde en die gaat dan 

de zaken in handen nemen.

20. Terwijl wij het geld uit de, circulatie haalden, hebben 

wij een economische crises in het leven geroepen. Reusachtige 
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bedragen werden zo aan de staten onttrokken en deze zagen zich 

gedwongen, dezelfde kapitalen, die door ons werden opgehoopt, 

als leningen van ons aan te nemen. Deze leningen betekenen een 

zware last voor de staten, die er nu rente voor moeten betalen en 

schuldenaars zijn.

21ste eeuw

Dit geval is duidelijk uit de hand gelopen en is er meer 

geleend dan dat er aan geld is. De slimme constructies zijn 

overal te zien en men gelooft nog in sprookjes als men het over 

beurzen en beleggen heeft. De hoge elites geloven maar in een 

ding en dat is edelmetalen en -stenen! Daar zien we nu de ware 

verschuivingen plaatsvinden en is het interessant te zien hoe dat 

spel gespeeld wordt.

21. De samentrekking van de industrie in handen van het 

kapitaal, die de kleine bedrijven vernietigde, zoog het alle pro-

ductieve volkskracht en daarmee ook de rijkdom van de staten op.

21ste eeuw

Een spel wat nu nog gespeeld wordt. Vreemd te lezen dat 

het hier in het nadeel van de staat is als men juist voor het beste 

van de staat wil. Hier wordt dus gesproken in een andere vorm 

en is het niet vanuit de elite. 

22. Tegenwoordig houdt de geldcirculatie geen rekening 

meer met het zielen aantal en kan daarom geen rekening houden 
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met de behoeften van de arbeiders. De uitgifte van nieuw geld 

moet gelijken tred houden met de groei van de bevolking, waarbij 

ook de kinderen meegeteld moeten worden, daar ook voor hen van 

de dag hunner geboorte af geld nodig is. De reorganisatie van de 

geldcirculatie is een levensvraag voor de hele wereld.

21ste eeuw

Dit achterhaald systeem is er dus niet meer en de miljoenen 

worden in waardepapier uitgezet om zo de schulden te dekken. 

Overigens een verloren plan wat de elite heel goed uit aan het 

komen is.

23. U weet, dat de goud standaard verderfelijk werd voor 

de staten, die deze aanvaardden want hij kan de behoefte aan geld 

niet bevredigen, te minder nog toen wij ons best deden zoveel 

mogelijk goud aan de omloop te onttrekken.

21ste eeuw

Een weg die duidelijk is ingeslagen. Het is zelfs geweest 

dat goud gedumpt werd en in één nacht door een superrijke al-

les opgekocht werd. Het goud is nog steeds laag maar het is een 

bewuste stand van het goud. Wil men waar geld maken is ruwe 

stenen en diverse edelmetalen nog de beste optie.

24. Onze regering moet een standaard invoeren, die op 

de arbeidskracht berust waarbij het om het even is of het geld uit 

papier of uit hout bestaat. We zullen het geld uitgeven naar de door-
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snee behoefte van de onderdanen en de hoeveelheid geld bij iedere 

geboorte vermeerderen en bij ieder sterfgeval verminderen. Elke 

provincie, elke gemeente moet deze berekeningen overnemen.

21ste eeuw

Hier staat duidelijk het contract beschreven zoals de staat 

geld leent op jouw kinderen op het moment ze geboren zijn. Het 

volk is slaaf gekoppeld via dat document van lening voor hun 

leven via een belastingsysteem! 

25. Opdat de afzonderlijke overheden op tijd in het bezit 

van de door hen benodigde gelden komen, zullen de bedragen 

en de dag van de verzending door de regering bij verordening 

worden vastgesteld. Zodoende zal de bevoorrechting door de 

ministeries van de ene overheid ten nadele van de andere terzijde 

worden gesteld.

21ste eeuw

De handel in mensen staat hier duidelijk beschreven. Snapt 

u nu de plicht van geboorteaangifte en dag van sterven?

26. De voorlopige ramingen van de staatsinkomsten en 

uitgaven zullen naast elkaar gelegd worden, opdat men beide niet 

elkander vergelijken kan.

21ste eeuw

Regels, wetten en weer regels om zo zand in elkaars ogen 



241- 21ste Eeuw -

te strooien. Controle op controle en wie controleert nu wie ook 

al weer? Onzinnig en zonder enig werkelijk doel als alleen zaken 

complex maken voor het volk.

27. Hervormingen, die wij in de financiële instellingen 

willen invoeren, zullen op een manier voorstellen, die niemand 

verontrust. We zullen de noodzakelijkheid van deze veranderin-

gen voorstellen als gevolgen van de chaos waarin de financiële 

huishouding van de staten terecht is gekomen. 

We zullen bewijzen dat de hoofdoorzaak van dezen on-

gezonde toestand daarin is gelegen, dat men aan het begin van 

ieder jaar een begroting opstelt, die van jaar tot jaar aangroeit. 

Dan verlangt men een supplement, dat al na drie maanden uit-

gegeven is; hierop wordt een aanvulling budget gesloten en ten 

slotte begeert men nog een verder krediet om de eindafrekening 

te kunnen opmaken.

Daar de begroting voor het daaropvolgende jaar naar de 

totale rekening van het afgelopen jaar wordt opgesteld, bedraagt 

het jaarlijkse verlies vijftig procent en de begroting verdrievoudigt 

zich alle tien jaren.

Dank zij dezen gang van zaken, welke de regeringen in 

haar zorgeloosheid hebben toegepast, zijn hun schatkisten leeg. 

De daarop volgende leningen hebben het restant opgeslokt en alle 

staten tot het bankroet gebracht.
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21ste eeuw

Zie hier de manier van bekonkelen, schuiven en dat alle-

maal onder het woord “hervormen”. Als men al in deze tijd aan 

het hervormen was waarom is dat dan nu nog gaande in deze 

eeuw? Is het hervormen niet meer dan een alsmaar schuiven en 

manipuleren van het financiële geheel? Duidelijk staat hier dat 

hervormen een mislukking is maar deze mislukking is nu nog steeds 

aan de gang. Iemand maakt dus grof geld bij het mislukken van 

het regeren van een land!

28. U zult wel begrijpen, dat wij zo’n economie, zoals we 

haar aanbevalen, bij ons niet zullen dulden.

21ste eeuw

Als “ons” dat niet dulden waarom is dat dan nu nog 

gaande? Zijn de inzichten anders geworden of zijn de kaarten 

anders gaan vallen? Duidelijk is er nog geen alleen heersen en 

geld moet nog gedeeld worden. Ook is duidelijk dat de joodse 

absolute geldheersers niet meer de touwtjes in handen hebben 

via hun failliete banken en beleggingssysteem! 

29. Iedere staatslening bewijst zwakte en gebrek aan begrip 

voor de rechten van de staat. De leningen hangen als het zwaard 

van Damocles boven het hoofd der vorsten, die, in plaats van de 

benodigde gelden rechtstreeks bij de onderdanen te halen in de 

vorm van een belasting, met uitgestrekte handen bij onze banken 

komen bedelen. Buitenlandse leningen zijn als bloedzuigers, 
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die men van het staatslichaam niet kan verwijderen of het zou 

moeten zijn dat zij vanzelf afvallen of dat de staat ze met geweld 

afschudt. Maar de staten schudde deze bloedzuigers niet van zich 

af, integendeel, zij vermeerderen nog haar aantal, zodat zij aan 

deze vrijwillige aderlating ten slotte te gronde moeten gaan.

21ste eeuw

Dus de opzet is duidelijk, men moet ten onder gaan ten 

koste van de staat en hun koningen. Het spel is dus duidelijk dub-

bel en toen heeft men dus als joodse gemeenschap, gesteund door 

de vrijmetselarij, gekozen voor de jezuïeten methode!

30. Wat is in werkelijkheid een lening, vooral een bui-

tenlandse, anders dan een aderlating? Een lening bestaat uit 

staatsschuldverbintenissen, die de verplichting inhouden tot het 

betalen van een bepaalde rente, in verhouding tot de grootte van 

het opgenomen kapitaal. Bedraagt de rente vijf procent, dan heeft 

de staat in de loop van twintig jaar ten overvloede alleen aan rente 

een bedrag betaald, gelijk aan het bedrag der lening, in veertig 

jaar een dubbel zo hoog bedrag, in zestig jaar het drievoudige en 

de schuld zelf blijft altijd nog onbetaald.

21ste eeuw

Het systeem der joodse banken en hun financiële markt. 

Het is nog steeds gaande maar daar is dus de beurzen en het beleg-

gen nog bijgekomen. In die wereld worden de biljarden gemaakt 

al zijn het simpele getallen en is er niets meer gedekt door waarde 
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materiaal goud of geld. Het gehele financiële circus is niets anders 

dan een ballon die dikker en dikker wordt. De vraag is tot hoever 

zullen de constructies (rubber) het uit kunnen houden?

31. Hieruit volgt, dat de staat langs de weg van de belas-

tingheffing de armen de laatsten cent ontneemt, alleen om aan 

vreemde kapitalisten, van wie hij het geld leende, de rente te 

betalen, in plaats van de benodigde bedragen door middel van 

een belasting, die geen rente kost, uit het eigen volksvermogen 

bijeen te brengen.

21ste eeuw

En zie hier het verdere spel wat we nu nog steeds ondervin-

den en wat toegepast wordt. Het uitkleden via belasting is dus de 

enige troef die men nog kan uitspelen! Opmerkelijk en heel goed 

te weten dat men verder niet erg creatief is geweest.

32. Zolang de leningen in het binnenland werden opge-

nomen lieten de overheden eenvoudig het geld uit de zak van de 

armen in die van de rijken vloeien. Toen wij echter door omkoping 

personen kregen om in het buitenland geld op te nemen, verdwe-

nen alle rijkdommen van de staten in onze kassen en de mensen 

werden aan ons schatplichtig.

21ste eeuw

Het deel waar we nu in beland zijn en waar het volk en 

haar regeringen aan vast zitten. De wereld is nu een geldkist en 
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wie gaat deze verder beheren? Tot op heden maken de Chinezen 

een goede kans daar zij heel slim via de vele economieën van de 

diverse landen hebben binnen kunnen sluipen. Nu is het pay day 

aan het worden en hoe wil men dat gaan oplossen als er geen geld 

meer is? Het zal dan land worden of bezittingen. China lacht en 

lacht heel hard.

33. Door de nalatigheid in de leiding der staatszaken, door 

de omkoopbaarheid van de ministers, door de onbekwaamheid 

in economische vraagstukken hebben de regeringen hun lande 

dermate in de schuld slavernij van onze banken gebracht, dat zij 

hun schulden nooit zullen kunnen betalen. Gij, mijne heren, zult 

begrijpen, welke moeite en geldelijke offers ons het veroorzaken 

van dezen toestand heeft gekost.

21ste eeuw

En zo wordt er gewezen van bovenaf wie de schuldigen 

zijn! Het mooie is dat nu duidelijk naar boven komt dat alles ge-

dirigeerd is vanuit de bovenste kamer en zo de schuld geschoven 

kan worden naar hun slaven! Ondertussen zijn het de elite en 

de absolute top die dit dus allemaal opgezet hebben en van elke 

schuld veel geld uit hebben kunnen trekken.

34. Storingen in het geldverkeer zullen wij niet dulden. 

Daarom zullen er geen verschillende staatsschuldverbintenissen 

meer zijn, een enkele uitgezonderd, die één, procent rente zal 

geven; deze lage rente zal de staat niet meer de aderlating door 
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bloedzuigers doen ondergaan. Het recht tot uitgifte van waar-

depapieren zal uitsluitend worden toegestaan aan de industriële 

maatschappijen welke het niet zwaar zal vallen uit haar winst de 

rente te betalen, terwijl de staat uit zijn leningen geen winst kan 

trekken, daar hij die alleen opneemt om zijn uitgaven te bestrijden, 

maar niet om zaken te doen.

21ste eeuw

En zo gaat het geld verdwijnen en hangt de financiële 

markt sinds geruime tijd vast aan waardeloos toiletpapier en 

plastic kaarten, die op die manier zeer gemakkelijk na te gaan 

zijn wat de personen uitvoeren met hun geld. 

35. Zulke industriële papieren zal de staat ook kopen op 

deze manier verandert hij van een rente betalende schuldenaar, die 

hij tegenwoordig is, in een schuldeiser. Deze maatregel zal sto-

ringen in het geldverkeer, klaploperij en gemeenheid onmogelijk 

maken, die ons de tijd der heerschappij niet wenselijk voorkomen.

21ste eeuw

Waar men dacht om via waardepapieren alles te contro-

leren is er juist een parallel markt gekomen van zogenaamde 

“banken” die buiten het gehele joodse systeem om werken. On-

dertussen zijn er al wat meerdere mogelijkheden opgedoken die 

zich niet meer storen aan het slaven gekoppeld geldsysteem en 

haar beurzen. 
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36. De onbekwaamheid van de zuiver dierlijke gedach-

tegang van de overheden ligt duidelijk voor de hand; ze leenden 

bij ons geld tegen rente en dachten er niet aan, dat zij hetzelfde 

bedrag, vermeerderd met de rente, uit de schatkist moesten nemen 

om de schuld aan ons in te lossen. Zou het niet veel eenvoudiger 

geweest zijn, het geld door de belastingbetalers te doen opbren-

gen, aan wie zij geen rente moeten betalen? Dat juist bewijst het 

overwicht van onze geest, dat wij er in geslaagd zijn de staten de 

betekenis van de staatsleningen zo voor te stellen dat zij daarin 

zelfs voordeel voor zichzelf zagen.

21ste eeuw

Het voordeel is nu bij anderen gevallen en er is hier in 

deze gehele financiële beerput wat zaken gaande die het geheel 

binnenkort moeten laten klappen. Alles is op zijn plaats en via 

de elektronische weg is al enkele malen bewezen dat men gehele 

banksystemen kan hacken en al het kapitaal kan laten verdwijnen. 

Het moet allemaal nog “fine tuned” worden en dan kan de zaak 

springen.

37. Gesteund door eeuwenlange ervaringen, waarvan de 

grondslagen door de staten zijn gelegd, zullen onze instellingen 

zich van de hunne door duidelijkheid en doelbewustheid onder-

scheiden en iedereen van de nuttigheid van onze veranderingen 

overtuigen. Zij zullen een einde maken aan de misstanden, met 

behulp waarvan wij de overheden in onze macht hielden, maar 

die in ons koninkrijk niet meer geduld zullen worden.
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21ste eeuw

De bankiersgroep heeft duidelijk hier een steek laten val-

len want in de financiële markt is het toch wel wat anders aan het 

lopen. Men kan wel eeuwen ervaringen hebben en dan komen we 

weer op de arrogantie, men heeft dus ook hier niet van geleerd. 

Het koninkrijk van de machtige financiële persoon zal niet op 

deze manier zich laten herrijzen en het gaat zeer zeker al nu een 

andere kant op.

38. We zullen een zodanige wijze van verrekening instel-

len, dat noch de vorst, noch de geringste ambtenaar ook maar het 

kleinste bedrag ongemerkt aan zijn bestemming kan onttrekken 

of voor een ander dan het door ons voorgeschreven doel kan 

gebruiken.

21ste eeuw

We moeten ze wel even wat credit geven want de controle 

is inderdaad erg scherp en door elk persoon aan een nummer te 

koppelen is veel te achterhalen. Doch het domme beest, wat volk 

heet, heeft toch wat zaken geleerd en daar komen de elites nu wel 

achter. De constructies die rond de wereld mogelijk zijn en de 

elektronica hebben gemaakt dat men buiten het zwaar verouderde 

systeem kan leven en bestaan. De wereld van de drugs, gokken en 

de elektronica hebben nieuwe werelden geschapen. Een drugsdea-

ler kan onwijs veel geld onttrekken van het dagelijks geldverkeer 

en grote gaten vallen in het geldsysteem van de elite. En op dat 

punt zijn we nu beland.
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39. Men kan niet regeren zonder een vast plan. Zelfs helden 

gaan te gronde, als zij niet weten waarheen hun weg hen voert en 

als ze niet evenredig uitgerust zijn.

21ste eeuw

Zelfkennis of een uitspraak die men zelf niet begrijpt? 

Want men gaat ten onder aan arrogantie en ego en die blijven we 

teruglezen in de clubjes van de elite. Natuurlijk worden er nu nog 

veel fouten gemaakt in de nieuwe weg achter de schermen maar 

dat komt omdat men zich toch nog te veel vast houdt aan de oude 

constructies. Doch de nieuwe constructies werken al volop en zul-

len niet vallen door ego en overmoedigheid. Achter de financiële 

schermen is al veel gaande en dat allemaal zonder veel ophef en 

veel grootdoenerij.

40. De vorsten van deze wereld, die wij door represen-

tatieve plichten, feesten en besprekingen van de vervulling van 

hun vorstelijke plichten afhouden, dienden onzen vorst slechts als 

afscherming. De rapporten van de hovelingen en ambtenaren, die 

de vorst in het openbaar vertegenwoordigen, werden in werke-

lijkheid door onze vertrouwenslieden samengesteld. Ze bevatten 

voornamelijk blote beloften op bezuinigingen van de staat en op 

verbeteringen, waardoor de kortzichtige massa ten volle werd 

tevreden gesteld. De lezers van onze rapporten zouden wel heb-

ben kunnen vragen: “Hoe moeten bezuinigingen bereikt worden? 

Soms door nieuwe belastingen?” Maar zij stelde zulke vragen niet. 

Gij, mijne heren, weet, waartoe deze zorgeloosheid heeft geleid 
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en in welk een financieel warnet de staten zijn geraakt, trots de 

wonderbaarlijke arbeidskracht van hun volken.

21ste eeuw

Men heeft het nodig maar de huidige eeuw heeft duidelijk 

de klad gebracht in deze hoogmoedswaanzin van een vrijmetse-

larij club en hun joodse heersers. Maar men blijft doorgaan en 

inderdaad ze hebben zich wat aangepast om zo toch het gezette 

doel proberen te bereiken. Heren, de ritualen zeggen alles maar 

je neus steken in eeuwenoude geschriften, die verkeerd gelezen 

worden, brengen deze fouten duidelijk naar buiten. Het godde-

lijke van waar u denkt te handelen heeft dus toch wat hiaten en 

het “beestelijke” domme volk heeft toch kennelijk iets opgepakt 

wat u niet verwacht had. U weet wel de energie van een eenling.
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PROTOCOL 21 (Leningen & Krediet)

1. Aan mijn laatste beschouwing wil ik nu een uitvoerige 

uiteenzetting over de binnenlandse leningen toevoegen. Over de 

buitenlandse leningen zal ik niet meer spreken; ze hebben onze 

zakken met het geld van de volkeren volgepropt; in onzen staat 

echter zullen er geen buitenlandse leningen meer zijn.

21ste eeuw

Nu, deze buitenlandse leningen zijn zo ver gegaan dat de 

schulden van de zogenaamde rijke landen ver boven de baten 

staan. Is dat de reden waarom men al ruim 100 jaar geleden er 

al niet meer over durft te spreken? Het uitzetten van lenen is een 

goede stap geweest om mensen slaaf te maken. Slaafs aan het sy-

steem maar ook slaafs aan het geld. Maar datzelfde systeem van 

lenen heeft de lener verstrengeld in zijn eigen tentakels en dat is 

dat de lener nu anno 21ste eeuw slaaf is van andere grootmachten. 

Vandaar dat men er alles aan doet om geld te elimineren en over 

te gaan naar papier en loze afspraken.

2. Wij hebben de omkoopbaarheid van de staatsambtenaren 

en de nalatigheid van de vorsten gebruikt om onze gelden twee-, 

drie- en meervoudig terug te krijgen, terwijl wij de regeringen 

meer geld leenden dan zij onvoorwaardelijk nodig hadden. Wie 

zou ons dat kunnen nadoen? Ik zal mij nu met de bijzonderheden 

van de binnenlandse leningen bezig houden.
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21ste eeuw

Niemand kon het nadoen omdat de joodse gemeenschap 

gesteund door de vrijmetselarij een tirannieke bewind voert wat 

niets toelaat! Nu nog worden andersdenkende personen die op 

andere manieren willen werken vermoord en de das omgedaan. 

Men duldt geen andere systemen laat staan andere manieren van 

betalen of afrekenen. Dus hoe kun je stellen dat wie dit na had 

kunnen doen? Het is simpel slavernij aanvaarden of anders ster-

ven. Hoeveel mensen zouden vermoord zijn door bovengenoemde 

groepen puur om geld?

3. Als een staat een lening wil aangaan, dan stelt hij inte-

kenlijsten op. Opdat de uitgegeven staatspapieren door iedereen 

genomen kunnen worden, wordt de nominale waarde van honderd 

tot duizend gulden vastgesteld. De eerste intekenaren wordt voor-

gehouden, dat ze niet alles toegewezen krijgen. De volgende dag 

komt het tot een prijsstijging; naar men voorgeeft, wegens grotere 

vraag. Na enige dagen maakt men bekend, dat de staatskas over-

vol is en dat men niet meer weet wat met het geld aan te vangen. 

Waarom neemt men het dan aan? De intekening overschrijdt nu 

het gevraagde bedrag meermalen, en hierin ligt het bijzondere 

succes, want het publiek heeft daarmee zijn vertrouwen in de 

regering te kennen gegeven.

21ste eeuw

Het is de zogenaamde obligaties oplichting die al vele 

eeuwen gaande is. En is het werkelijk een vertrouwen van het 
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volk, of is het zo dat het volk hoopt ook een slag te kunnen slaan? 

Hoe is het mogelijk dat de vrijmetselarij en hun arrogante joodse 

gemeenschap dit zichzelf zo voorhouden. Wie is hier nu blind? Het 

gaat er steeds meer naar uitzien dat de club zijn weg is verloren! 

Of is het zo dat men moet geloven dat het goed mis is boven in 

die kamers?

4. Maar als de komedie afgelopen is, staat men voor een 

ongehoorde schuld. Om de rente te kunnen betalen, neemt de staat 

zijn toevlucht tot een nieuwe lening die de tot nu toe bestaande 

schuld niet wegneemt, maar integendeel vermeerdert. Als het 

vertrouwen in de staat dan eindelijk uitgeput is,  moet men door 

nieuwe belastingen niet eens de leningen, maar alleen de rente 

van de leningen dekken. Deze belastingen veroorzaken dus een 

schuld, waarmee men een andere schuld betaalt.

21ste eeuw

Lening op lening en obligatie op obligatie, precies waar 

het nu stuk op aan het lopen is. Niet erg want dit was men duidelijk 

van plan en maakt dat de mensen met al die waardeloze papieren 

van rijke naar arme sloebers vallen! Het is een vuile opzet die 

men mag doen van een gerecht dat deze zaken steunt en afdekt 

want natuurlijk is alles via de wetten en regels geregeld en gedekt! 

Het spel van het geld is nu pas werkelijk in volle gang. Doch als 

men ziet hoe andere mogendheden het aanpakken dan zie je dat 

ze verder denken en door een slinkse manier beetje voor beetje 

land veroveren van landen rond de wereld. Dat zonder oorlog en 
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zonder bloedvergieten maar simpel door schulden te claimen. 

Trouwens dit gebeurde ook lokaal door families waarvan de vaders 

artsen waren. Arme mensen werden wel geholpen maar men moest 

afstand doen van land en of huis maar het kon ook zijn antiek of 

waardevolle zaken. Zo zijn de meeste groot grondbezitters op ons 

eiland aan de grond en bezittingen gekomen. Dat ze er beter van 

geworden zijn, is nog de vraag want bezittingen vergaren op die 

manier is niet iets wat stand houdt.

5. Dan komt de tijd van de conversie, waardoor echter al-

leen de rentevoet wordt verlaagd en niet de schuld wordt gedelgd. 

Bovendien is zij alleen met toestemming van de schuldeisers door 

te voeren. Bij de aankondiging van een conversie moet men de 

schuldeisers vrijlaten of er in toe te stemmen of hun geld terug 

te vorderen. Als iedereen zijn geld terugeist, zou de staat in zijn 

eigen net gevangen worden en zou niet in staat zijn de vorderingen 

op terugbetaling na te komen. 

Gelukkig zijn de staten in geldzaken weinig bedreven en 

hebben zij nog altijd aan koersverliezen en renteverlagingen de 

voorkeur gegeven boven de onzekerheid van nieuwe beleggingen. 

Daardoor gaf men de regeringen meer dan één keer de gelegen-

heid zich van een schuld van enige miljoenen te ontdoen. Bij 

buitenlandse leningen wordt op deze wijze niet gehandeld, daar 

men wel weet, dat wij onze gelden gezamenlijk zouden terugtrek-

ken, wat het staatsbankroet ten gevolge zou hebben; de verklaring 

van de onmacht tot betalen van de staat zou tevens de volkeren 
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bewijzen, dat tussen hen en hun regeringen iedere gemeenschap-

pelijke band ontbreekt.

21ste eeuw

Vieze bancaire spelletjes die we iedere keer ook in deze 

tijd herkennen. De schulden zijn zo hoog dat alleen een totaal 

ineenvallen van het systeem er nog onderuit gekomen kan worden. 

Daarom worden de laatste centen gestoken in veelal projecten 

van waar wij geen weet van mogen hebben. Het uitzuigen van 

alle resources en plunderen van alles wat gemeenschap is, zijn 

spelletjes die al langere tijd spelen. Momenteel houdt men nog 

alles in stand door de leugens die er verteld zijn en men durft deze 

leugens niet te weerleggen daar men dan allemaal ten onder gaat. 

Het is het spel meespelen of verdrinken en dat laatste zien we nu 

wel erg veel gebeuren. 

6. Ik vestig Uw aandacht op dit feit en ook op het volgende: 

tegenwoordig zijn alle binnenlandse leningen in zogenaamde 

zwevende schulden omgezet, dat zijn schulden, die binnen een 

korter of langer tijdsverloop afbetaald moeten worden. Deze 

leningen worden onder absorbering van de in de staatsbanken of 

de spaarbanken liggende gelden opgenomen.

Daar deze gelden de regering lang genoeg ter beschikking 

staan, worden zij tot betaling van de rente der buitenlandse lenin-

gen gebruikt en in de plaats daarvan deponeert de regering een 
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zelfde bedrag in schuldbrieven. Niet zulke pandbrieven worden 

alle verliezen in de schatkisten der staten goedgemaakt.

21ste eeuw

Het zogenaamde WC papier. Duistere praktijken die je als 

burger niet mag uithalen maar als staat toegestaan is. Men wil 

niet weten hoeveel triljoenen hier op deze manier “gewassen” 

worden en verdwijnen in de speeltjes van de elite. Doch we gaan 

steeds meer zien wat er allemaal gebeurt en diverse zaken zijn 

al niet meer af te schermen. De vraag is wanneer laat men de 

zeepbel klappen?

7. Zodra wij de wereldheerschappij verkregen zullen heb-

ben, zullen al deze zwendelpraktijken ophouden, omdat zij onze 

belangen niet dienen. Eveneens zullen wij alle effectenbeurzen 

sluiten, omdat wij niet zullen dulden, dat het aanzien van onze 

heerschappij door koersschommelingen van onze staatspapie-

ren geschokt wordt. Door een wet zal worden vastgesteld, dat 

de nominale waarde tegelijkertijd de koerswaarde is en dat er 

geen schommelingen mogen zijn. Iedere koersstijging heeft een 

koersdaling ten gevolge en wij hebben daarom koersstijgingen 

in het leven geroepen om de koers der waardepapieren omlaag te 

kunnen drukken.

21ste eeuw

“Zodra wij de wereldheerschappij verkregen zullen heb-
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ben, zullen al deze zwendelpraktijken ophouden” Een regel die 

alles zegt waar men nu nog mee bezig is. Legale zwendel, die 

mag omdat je bij de juiste club zit met het juiste geloof. Het is 

wel mooi te lezen in deze protocollen en in de zaken waar we nu 

in verwikkeld zijn en nu spelen. De zwendel is ten top want men 

weet een compleet failliet systeem draaiende te houden! Of is dit 

het bewijs dat geld niet het ware middel is waar men een wereld 

regeert? Muammar Gaddafi was iemand die alles in goud om 

wilde zetten. Hij bezat genoeg goud om iedereen dit toe te wijzen. 

En toen werd hij vermoord en het goud verdween.

8. We zullen de beurzen vervangen door machtige staats-

kredietinstellingen, welker taak het zal zijn de koers van de indu-

striepapieren al naar de wensen van de regering te bepalen. Deze 

instellingen zullen in staat zijn op een enkele dag industriepapieren 

tot een waarde van vijfhonderd miljoen op de markt te werpen of 

aan te kopen. Op deze wijze zullen alle industriële ondernemingen 

afhankelijk van ons worden. U kunt zich voorstellen, welk een 

macht wij ons daardoor zullen verschaffen.

21ste eeuw

Dit is dus nog toekomstmuziek en er is kennelijk een andere 

koers gekozen door via de nieuwe Quantum Syntax Grammar 

alles nietig te verklaren en alles te schrappen. Op deze manier 

denkt men van alles af te komen en zo de troep over te laten aan 

het volk en zelf met een schone lei te beginnen. Het lijkt er op dat 
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deze weg de weg is die nu als de absolute weg naar de wereld-

heerschappij moet leiden. Opmerkelijk is wel het deel waar men 

als staat alle grote bedrijven in handen wil krijgen. Dit is toch 

via een andere financiële constructie uitgewerkt. Veelal in een 

verkapte vorm en veelal weten diverse bedrijven zelf niet wie de 

werkelijk geldschieters zijn. Duidelijk is dat alles gaat om en rond 

geld en macht en dat is frappant want geld heeft geen waarde en 

is blijkbaar volgens hun eigen regels dus macht waar het om gaat. 

En macht denkt men af te dwingen via dat geld. Kom ik even bij 

een natuurlijk gegeven: Er is geen tijd, afstand en zo zijn we bezig 

in een lijn in de wereld van dimensie. Wat weet deze club en elite 

werkelijk van dat gegeven af?
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PROTOCOL 22 (De macht van het goud)

1. In alles wat ik U tot nu toe uiteengezet heb, deed ik 

moeite U een indruk van de vroegere en de tegenwoordige ge-

beurtenissen te geven en U aan te tonen hoe alles in de stroom van 

het lot mee golft. Spoedig zult U de gevolgen herkennen. Ik heb 

U bekend gemaakt met de geheimen van onze verhoudingen tot 

de niet tot ons behorende kringen en van onze financiële politiek. 

Ik heb er slechts weinig aan toe te voegen.

21ste eeuw

Deze weg is duidelijk gaande en is niet eentje die niet 

voor onwaar aangemerkt kan worden. Duidelijk is te zien wat er 

besloten is en welke weg gevolgd wordt en al zijn er enkele zaken 

die niet geheel volgens dit plan lopen, het is voor het grotendeels 

wel het verhaal wat we tot de dag van vandaag mee zitten en ver-

der uitgewerkt wordt. Natuurlijk zijn er aanpassingen. Men praat 

hier over een “uitgezet” lot en de gevolgen maar ik denk dat het 

een beetje een misopvatting is van de ritualen van waar men uit 

werkt. Lot is een deel van de zogenaamde vele dimensies die in 

werkelijkheid een dimensie is maar die alles langs elkaar heeft 

lopen omdat er geen tijd en afstand is! Door dat gegeven kan ik 

bepalen en nu zien wat er duizendjaar vanaf nu gaat gebeuren 

omdat het nu in deze lijn gebeurt. Het is geen lot het is geen karma 

maar het is het opleggen van een bepaalde energie. 
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2. In onze handen bevindt zich de grootste macht van den 

tegenwoordige tijd! Het geld: Binnen twee dagen kunnen wij ieder 

gewenst bedrag terugtrekken, Moeten wij dan nog bewijzen, dat 

onze heerschappij door God (satan) voorzien is? Zouden wij bij 

zulk een rijkdom niet in staat zijn het bewijs te leveren, dat al het 

kwade, dat wij in den loop van zoveel eeuwen moesten doen, ten 

slotte toch tot de ware welvaart en tot de alomvattende orde geleid 

heeft? Misschien zullen er nog enige geweldige maatregelen nodig 

zijn, maar uiteindelijk zal de ‘orde’ worden ingesteld.

21ste eeuw

Geld is lang een grote macht geweest maar we hebben 

sinds de komst van internet ook de elektronische weg van betalen 

buiten de reguliere banken om. Natuurlijk worden die van alle 

kanten afgewezen maar ondertussen zijn de koersen zo hoog dat 

het reguliere systeem aan het kelderen is en niet meer geloofd 

wordt. Het stokpaardje geld is dus verdwenen met de komst van 

de Ethereum en Bitcoin.

Wat angstvallig is, is de arrogantie dat men denkt god te 

spelen en dat men kan bepalen binnen 2 dagen wat men wil. Ook 

hier zie je dat men niet veel begrijpt van de ritualen en geschriften. 

Doordat er geen tijd is, zijn er geen 2 dagen nodig om wat te doen! 

Verder het denken dat zij het goede doen, is werkelijk de top van 

arrogantie want hun goed is duidelijk gezien door duivelse ogen. 

Goed is er niet ook geen kwaad en ook dat is een zeepbel waarvan 

men uit de vele geschriften kan opmaken. Het zijn de geloven die 
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dit gesteld hebben want een god kan alleen maar schitteren als er 

een duivel langs staat! En daar zien we weer dat alles uit geloof 

wordt beslist en bedacht. Men neemt woorden en regels vanuit 

wijze boeken en geschriften en denkt dan de kracht te kunnen 

beheren en uit te dragen. Men vergeet dat geschriften meer zijn 

dan woorden van zwarte letters op wit papier. Woorden zijn een 

klank, een energie, en zolang je deze niet aan kunt voelen en kunt 

interpreteren zijn het loze tekens zonder enige kracht.

3. We zullen bewijzen, dat wij de weldoeners zijn, die de 

gekwelde wereld vrede en vrijheid hebben gegeven. We zullen 

haar gelegenheid geven zich in de rust en den vrede te verheugen, 

maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat onze wetten worden 

gerespecteerd. Gelijktijdig zullen wij allen opheldering geven. dat 

de vrijheid niet in zedeloosheid en teugelloosheid en dat ‘s mensen 

kracht en waardigheid nooit in de verkondiging van revolutionaire 

principes, zoals b.v., de gewetensvrijheid en de algemene gelijk-

heid, kan bestaan, evenzo ook dat de persoonlijke vrijheid nooit 

het recht geeft, zichzelf of anderen door opruiende redevoeringen 

op te winden. De ware vrijheid bestaat in de onschendbaarheid 

van de persoon. De waardigheid van de mensen bestaat in de 

erkenning van hun rechten, maar niet in fantastische ideeën over 

de betekenis van hun ik.

21ste eeuw

Mooi is hier te zien dat men praat over “vrijheid” maar 

dan wel de vrijheid zoals de elite hem wil! Regels en wetten worden 
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gezien als vrijheden en zijn nodig om de beesten van een volk te 

sturen naar de weg zoals deze bepaald is. Wat ook frappant is, is 

dat men voor de dood is als een persoon zelf gaat denken en dat 

lees je duidelijk in het laatste stukje van het protocol. Men moet 

recht erkennen maar mag niet gaan denken over fantasie ideeën! 

Dat wijst op dat je geen eigen gedachtes er op na mag houden en 

domweg moet volgen wat er opgedragen wordt. Vrijheid is een 

schijn woordje zonder gevoel zonder enige betekenis voor het le-

ven. Men zal moeten gaan leren voelen en de energie weer gaan 

zien eer men werkelijk over vrijheid kan beschikken. De dag dat 

je op dat punt beland bent, praat je niet meer over vrijheid want 

dan hoeft het niet meer daar je los boven alles staat wat de elite 

en hun club proberen door te voeren. Vergeet niet, zij zijn het niet 

die je vrijheden afnemen het is jezelf!

4. Onze heerschappij zal roemrijk zijn, omdat zij machtig 

zal zijn en regeren en leiden zal; ze zal zich niet op sleeptouw laten 

nemen door partijleiders en volksredenaars, die holle woorden 

uitschreeuwen, die ze voor hun principes uitgeven, maar die zuiver 

utopieën zijn. Onze heerschappij zal de gebiedster zijn over de 

orde, die het hele geluk van de mensen uitmaakt. Het hoge aanzien 

van deze heerschappij zal bij het volk mystieke aanbidding en 

verering opwekken. Ware macht mag voor geen recht, niet eens 

voor goddelijk recht, terugwijken; niemand mag het wagen haar 

te na te komen om haar ook maar het kleinste stukje te ontroven.

21ste eeuw
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Men gebiedt men heerst en het enige wat je mag doen is 

volgen. Volgen als een slaaf en een zombie vastgeketend aan geld 

die alles bepaalt en alles stuurt. Men gaat zelfs zo ver hier dat 

men denkt te kunnen bepalen wat geluk is! Door het geld in te 

korten moet je ongelukkig zijn. Heb je meer geld moet je gelukkig 

zijn! Deze koppeling is teweeg gekomen uit een zeer slechte inter-

pretatie van de ritualen en het denken van een zeer dom geloof. 

Want als een geloof gaat denken dat geld geluk is dan is men zeer 

ver afgedwaald. Doch we zien zeker in het joodse geloof dat al-

les gekoppeld is aan geld en dat geld bepaalt in welke klasse en 

welke rang je valt! Daarvoor hebben ze het banksysteem opgezet 

en van daar kunnen ze bepalen wie wel en wie niet gelukkig mag 

zijn. Dat geluk heeft niets te maken met de ware betekenis van 

het woord geluk. Het is een absolute leugen vanuit deze kringen 

en bij vele mensen zo ingestampt via hersenspoelingen dat men 

er zelfs in is gaan geloven.
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PROTOCOL 23 (Indoctrinatie van respect)

1. Om de volkeren aan gehoorzaamheid te wennen moet 

men ze tot bescheidenheid opvoeden. Daarom moet de productie 

van luxe artikelen ingekrompen worden. Daardoor zullen we de 

moraal verbeteren, die door den wedijver in pronkzucht bedorven 

werd.

21ste eeuw

Vanuit het oogpunt van regels en absolute heerschappij 

praat men ook nog over respect! Maar men heeft het in dit geval 

over luxe artikelen en het inkrimpen van deze. Iets wat ongelofe-

lijk is bij een joods geloof wat totaal van luxe aan elkaar hangt! 

Men zal in de joodse gemeenschap het verkregene nooit los laten 

en het wordt overgedragen van de ene naar de andere generatie. 

Alles staat in het familiebezit vast tot de kleinste tierelantijntjes! 

Dus hoe kan een geloof met hun vrijmetselarijclub deze regel 

stellen? Dat is puur om zelf nog meer te bezitten! De meest grote 

kunstschatten zijn in handen van de joodse gemeenschap! De 

meest waardevolle zaken zijn grotendeels in handen van deze 

personen en hun families! Maar “het volk” mag zich niet binden 

aan luxe artikelen! Dat om de moraal te verbeteren. Mooi, dan 

mogen we dus duidelijk stellen dat de moraal van die personen 

die dit opleggen wel heel erg ver gedaald is! Als men nog over 

moraal kan spreken.
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2. We zullen den handenarbeid weer bevorderen om de 

grootindustrie te benadelen; dit is ook daarom noodzakelijk, omdat 

de fabriekseigenaren dikwijls, zij het ook onbewust hun arbeiders 

in staatsvijandige zin beïnvloeden.

21ste eeuw

Men verbiedt eerst en dan stelt men de robot in de plaats 

van de arbeider. Heel interessant en deze zienswijze is duidelijk 

een begin van de opzet om zaken totaal uit de hand te laten lopen. 

Inderdaad zie je in deze eeuw buiten de industrialisatie ook dat 

kleinbedrijf oftewel eenmanszaak weer sterk opkomen. Natuurlijk 

allemaal weer gefinancierd door de elite banken. Dat dit spelende 

is, is duidelijk want waren het niet die banken die nog geen 30 jaar 

geleden alle eenmanszaken en kleinbedrijf de zeep om hielpen door 

vreselijke voorwaarden te stellen? Weer wordt de enkele persoon 

gebruikt om grootmachten aan te pakken. Zie je ook de angst?

3. Een volk, dat zich alleen met kleinbedrijf bezighoudt 

kent geen werkloosheid; het is aan de bestaande maatschap-

pelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regering. 

Werkloosheid is het grootste gevaar voor de regering voor ons zal 

de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben, zodra de macht in 

onze handen is.

21ste eeuw

Men vreesde duidelijk grote industrieën waar men via 

het geldsysteem kennelijk toch vat op heeft gekregen! Waren het 
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eerst dus de kleine bedrijven die men propageerde nu zijn het de 

multinationals waarvan men weet dat deze werelden in werelden 

zijn maar wel allemaal vallen onder één groep. Nu zijn we weer 

op het punt dat de grote moeten vallen en de kleintjes het weer 

mogen proberen. Het is duidelijk wat het systeem doet en het is 

duidelijk wie er achter zitten. Ga simpel maar eens de belangen 

op een rijtje zetten en vlieg eens over het geheel zonder naar de 

details te kijken. Verschiet niet wat je dan ziet.

4. De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden 

en als misdaad tegen de mensheid gestraft worden, omdat de mens 

onder invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.

21ste eeuw

Ja, dat is dus ook duidelijk herzien en drank, drugs en 

pepmiddelen inclusief medicijnen zijn nu de speeltjes van de elite. 

Wilde men in de top van het geldstroom zitten moest men wel aan 

deze handel meedoen. Lokaal zien we dat alle banken veel geld 

maken met deze handel en dat is echt niet alleen lokaal maar 

over de gehele wereld zo. De onderwereld met hun maffia staat 

in dienst van de kerken en de kerken worden gestuurd door het 

joodse geloof en hun banken.

5. De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen al-

leen maar blindelings aan een sterke, volkomen onafhankelijke 

macht, die zich met zwaard in de hand tegen iedere sociale opstand 

verdedigt. Waarom zouden de mensen een koning met een enge-
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len ziel nodig hebben? Ze moeten in hem de belichaming van de 

kracht en de macht zien.

21ste eeuw

Het heeft de bewuste groep dus echt dwars gezeten, de 

koninklijke huizen en hun rijkdommen. Ondanks dat ze ook weten 

dat deze huizen afhankelijk zijn van hun geldsysteem. Men heeft 

langzaam maar zeker wel de touwtjes in handen gekregen al is dat 

dan nog niet doordat ze het geld afhandig hebben kunnen maken. 

Wel is duidelijk de tendens dat men niet meer zo koninklijk gezind is 

en de groep van het fake blauwe bloed terrein aan het verliezen is. 

De enige kracht dat deze gezinnen hebben is dat ze onschendbaar 

zijn en dat is tijd dat deze middeleeuwse regels terneer worden 

geslagen en gaan verdwijnen. Dan kunnen al deze huizen gepakt 

worden op drugshandel en misbruik van kinderen, en het gebruiken 

van mensen als slaven. Het zal gaan komen daar de grote groep 

inziet dat deze structuur tegen alle natuurlijke regels is. 

6. De tegenwoordige regeringen leiden haar bestaan te 

midden van een door ons zedeloos gemaakte maatschappij, die 

zelfs de macht van God loochent en waar de vlam van de anarchie 

uitslaat. Onze vorst moet daarom voor alles dit verterende vuur 

blussen en tot dit doel de huidige samenleving, zij het ook door 

verdrinking in eigen bloed opheffen om haar dan in de gedaante 

van een goed georganiseerd leger weer te laten opstaan, die elke 

het staatslichaam bedreigende besmetting bewust zal bestrijden.
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21ste eeuw

De moraal ridders in actie. Dat terwijl zij met hun club en 

hun leden kinderen verkrachten, offeren en van vele mensen het 

leven afnemen. Vreemd dat juist uit deze hoek deze zeer vreemde 

uitspraken komen. Dan vraag je je af in hoeverre menen ze het om 

koninkrijken en landen te laten vallen als ze zelf aan de top staan 

van deze satanachtige zaken? Geloof me maar, niet één heilige 

uit een kerk of een mason zal door de staat berecht worden voor 

ontucht of het zogenaamd zedeloos maken van de mensheid! Het 

is werkelijk schuilen achter je eigen praktijken. Deze luchtbel is 

om zogenaamd zichzelf als goedheden neer te zetten. Iets wat je 

alsmaar ziet als je deze mensen ontmoet of mee te maken krijgt. Er 

is een financiële pot in de vrijmetselarij waar de hoogste graden 

mogen delen om mensen om te kopen. Ook dat heb ik persoonlijk 

mee mogen maken toen we bezig waren met sponsering van een 

groep sporters. Grote bedragen worden in omkoopzaken gestopt 

puur om mensen te binden en later af te persen met hun zoge-

naamde hulp.

7. Onze vorst zal door onze God zijn uitverkoren de zin-

loze krachten te vernietigen, die geleid worden door een dierlijk 

drijven en niet door het verstand, door de ruwheid en niet door de 

menselijkheid. Deze krachten vieren thans overwinning, terwijl 

zij onder de schijn van het recht en de vrijheid roof en geweld-

dadigheden uitoefenen. Ze hebben iedere maatschappelijke orde 

vernietigd om nu op haar puinhopen de troon van de ‘koning der 

joden op te richten. Maar haar rol zal uitgespeeld zijn, zodra onze 
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vorst de regering overneemt. Dan moeten zij van zijn pad weg-

gevaagd worden, opdat geen hindernis overblijft.

21ste eeuw

Blijkbaar hebben de elite groepen en hun clubjes een god 

die precies ingaat met wat zij stellen. Macht en vernietigen van 

het zogenaamde onzinnige! Met hun hoogmoed blijft men zich 

beroepen op zogenaamd verstand dat terwijl men weet dat alles 

draait via energie en niet via menselijk denken. Hun eigen oude 

geschriften komen daar steeds op terug. Desondanks wil men alles 

bepalen via denken en het verstand en daar zal het fout gaan. Men 

is duidelijk bang en men denkt zelfs in deze tijd zaken met geweld 

af te kunnen dwingen. Geweld is geen optie meer in deze tijd en 

geweld maakt alleen dat de mens immuun wordt en een andere 

weg gaat kiezen. Juist de weg die de elite zo vrezen.

8. Dan zullen wij de volkeren kunnen zeggen: Dankt God 

en buigt U voor hem, die op zijn voorhoofd het teken der voorzie-

nigheid draagt en wiens ster God zelf leidt opdat niemand buiten 

hem de mensheid van al het kwaad verlossen.

21ste eeuw

Nu praten we weer duidelijk over de god van de joodse 

gemeenschap zeker door de ster aan te halen die al veel bloed 

vergoten heeft op deze aardbol. Dit voor macht, bloedgeld en 

bezittingen. Want dat is de enige god die men aanbidt! Het gaat 

niet om het mens zijn, het gaat om indoctrineren, hersenspoelen 
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en bezitten wat hier duidelijk in deze protocollen uitgewerkt zijn. 

Iets wat we ruim 100 jaren later duidelijk terug kunnen plaatsen 

in de tijd en allemaal gebeurd is of nu nog gaande is. De mensen 

zijn nu pas wakker aan het worden. Al is het moeilijk na vele jaren 

gespoeld te zijn en afgeleerd te zijn het grote plaatje te zien.

Het gevecht om (Z)Sion is eindeloos en het gaat om bloed! 

Israël, het bedrog van het jodendom en het snakken naar macht en 

absolute heerschappij is allemaal terug te lezen in hun gebruiks-

aanwijzingen. Lees de boeken en geschriften maar eens na en je 

ziet dat we allemaal slaaf zijn van een vreselijk geloofsmonster 

wat men nog durft te noemen “god”.



271- 21ste Eeuw -

PROTOCOL 24 (Kwaliteiten van de heerser)

1. Ik ga nu over tot de middelen, waardoor het ‘Huis 

David’ voor de eeuwigheid gewaarborgd zal zijn. Onze methode 

zal op dezelfde principes berusten, die voor onze wijzen in alle 

wereld vraagstukken beslissend waren hetgeen betekent, dat wij 

de gedachtegang van de gehele mensheid bepalen.

21ste eeuw

Zie hier, men praat over “huis David” terwijl het over de 

koning gaat die het koninkrijk van Israël moet zijn! Door zeer 

verkapt en dubbelzijdig te hebben over koninkrijken en koningen 

is duidelijk dat men alles ziet in hun eigen totale wereldorder 

gestuurd vanuit de staat Israël! Men noemde het eens het nieuwe 

Babylonische rijk en is later geworden de nieuwe wereld. Al vele 

duizenden jaren is men vanuit de joodse gemeenschap bezig om 

alleenheerser te zijn over deze aarde. De geschiedenis laat dat over 

en weer zien. Men probeerde het via geweld, legers en overmacht 

maar dat werd meer list en bedrog! Men nam de weg aan van 

de Jezuïeten en men stak de dolk voortaan achter in de rug. Met 

slimme constructies van onder andere door geld in te voeren, is 

men nog steeds in deze 21ste eeuw bezig om de heerschappij over 

de aarde te verkrijgen. Men wordt beschermd door hun geschre-

ven wetten en regels en men mag nog steeds niet deze vieze weg 

openlijk aanvallen of beschrijven. De god wat we alsmaar lezen 

en die ons dagelijks voorgehouden wordt, is de duivel van macht 

en bedrog. God is duidelijk satan als we de vele oude geschriften 
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naast elkaar leggen en dat wordt bevestigd door bijvoorbeeld 

de ritualen van de vrijmetselarij en door de vele kerken! De ge-

schreven bijbel en vele andere heilige geschriften waarschuwen 

ons keer op keer voor god en zien god als de kern van het totale 

wereldprobleem en dat is de leer van de joodse gemeenschap.

2. Verscheidene medeleden van het ‘Huis David’ zullen de 

koningen en hun opvolgers op hun ambt voorbereiden, waarbij de 

laatsten niet volgens het recht van de erfopvolging, maar volgens 

hun bijzondere bekwaamheid uitverkoren worden. Zij zullen hen 

in de diepste geheimen van de staatskunst en van onze plannen 

inwijden, waarbij wij alle voorzichtigheidsmaatregelen zullen 

treffen, dat niemand anders van deze geheimen iets te weten komt. 

Hierdoor zal bereikt worden, dat ieder de overtuiging krijgt, dat 

de regering alleen aan hen kan worden toevertrouwd, die in de 

geheimen van de staatskunst zijn ingewijd.

21ste eeuw

Zie hier wederom huis David genoemd worden samen met 

zijn ster en zijn opgeleide onderdanen. Laten die opgeleide on-

derdanen nu allemaal van joodse komaf zijn! Men kijkt niet naar 

je ware kunnen, men kijkt naar in welke club je zit en tot welke 

familie je behoort. Hiermee zijn de protocollen een waar bewijs 

van de joodse gedachtegang en hun club. Het is niets voor niets 

dat deze protocollen totaal omstreden worden door deze gemeen-

schap en zelfs verboden zijn geweest ze zelfs te lezen omdat het 

een zogenaamde anti joodse propaganda was! Maar dat zien we 
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ook bij de leugen over de holocaust en de fictie verhalen over 

Hitler en vele andere zogenaamde beesten. O ja, die beesten hier 

zo duidelijk beschreven. 

3. Alleen deze uitverkorenen zullen in de uitvoering van 

onze - op de ervaring van eeuwen berustende - plannen, in onze 

kennis van de politieke. economische en sociale verhoudingen en 

in de geest van de wetten onderricht zijn, die de natuur zelf heeft 

opgesteld om de betrekkingen van de mensen te regelen.

21ste eeuw

Zie deze eeuw: Banken zijn allemaal in handen van de 

joodse gemeenschap. Social media in handen van de joodse ge-

meenschap. Nieuws agentschappen, wereld firma’s en de farma-

ceutische wereld allemaal in handen van een club! Hoe duidelijk 

moet het nog gemaakt worden? Of bent u zo gehersenspoeld dat 

u het allemaal wel gelooft wat “god” u zegt?

4. De onmiddellijke nakomelingen van de koning worden 

van de troonopvolging uitgesloten, als zij gedurende hun opvoe-

ding lichtzinnigheid, weekhartigheid en soortgelijke eigenschap-

pen vertonen, die hen voor de regering onbekwaam maken of het 

aanzien van de troon kunnen schaden.

21ste eeuw

Zie Engeland waar Charles het wel kan schudden! Maar 

deze deinen er zelfs niet voor terug om Diana te vermoorden en 
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die mensen die hen in de weg liggen! Maar dan zie je dat het in 

de absolute groep er zeer ziekelijk aan toe gaat! Men is tot alles 

in staat en niets kan in de weg staan om hun opgelegde ziekelijke 

gedachtes uit te voeren. Gesteund door het Vaticaan en absolute 

top kan alles gedaan worden zolang het maar meer macht, rijk-

dom en ego op brengt. 

5. Onze wijzen zullen de teugels der regering alleen aan 

hen toevertrouwen, die de bekwaamheid bezitten met onvoor-

waardelijke standvastigheid, ja, zo nodig zelfs met wreedheid te 

regeren.

21ste eeuw

Zie de twee manieren die god in de vorm van de joodse 

wetten en regels bepaald heeft en nu spelende zijn. We hebben de 

koninkrijken en we hebben de presidenten die beide vanuit een 

club werken die gestuurd wordt vanuit het Vaticaan! Zij moeten 

regeren volgens de regels gesteld door de ziekelijke club van Da-

vid. ALLE regeringsleiders en leiders van welk land dan ook op 

de wereld moet hun opdracht ophalen tussen de muren van dat 

Vaticaan. Ook daar wordt een bepaald ritueel afgehandeld en een 

gelofte gedaan naar de absolute heerser van de aarde aangeduid 

als zijnde “God”. Duidelijk is dat de zwarte paus meer krachten 

en rechten bezit dan de paus die de show op moet voeren onder 

het mom van de Katholieke kerk.
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6. In geval van ziek worden of van verlies der wilskracht 

moet de koning de teugels der regering in andere, meer bekwame 

handen leggen.

21ste eeuw

Een lachertje want men weet allemaal wie de ware regeer-

ders zijn. Men bedoelt hier te zeggen dat de juiste marionetten 

dan geplaatst worden die dan ook onvoorwaardelijk hun monden 

gaan houden! Het heeft niets met kennis, opleiding of wat dan ook 

te maken. Met moet doen wat er opgedragen wordt en uitvoeren 

wat nodig is. Regeren is niet bij de regeerders maar via de club 

van David.

7. De plannen van de koning voor het heden, nog meer 

echter die voor de toekomst, zullen zelfs aan zijn naaste raadgevers 

onbekend zijn. Alleen de koning zelf en drie ingewijde zullen de 

plannen voor de toekomst kennen.

21ste eeuw

Deze kennen deze plannen omdat ze gedeeltelijk opgelegd 

worden. Het grote plaatje zal niet een van de regeerders krijgen te 

zien of te horen! Het kan niet daar ze veelal niet van joodse komaf 

zijn en ook geen werkelijke hoge rang hebben in de freemasons! 

Alleen dan kan men weten wat de gehele wereldmap moet gaan 

worden en dan praten we over de onbesproken kamer van de 

34ste graad!
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8. In de persoon van de koning, die met onbuigzame wil 

meester over zichzelf en over de mensheid zal zijn, zullen allen de 

belichaming van het lot en zijn onbekende paden zien. Niemand 

zal weten wat de koning met zijn bevelen bereiken wil; niemand 

zal zijn onbekende weg durven kruisen.

21ste eeuw

Hier praten we niet over de landelijke koningen of pre-

sidenten maar over de wereldheerser in naam van god oftewel 

David! Dat David satan is, is ondertussen ook wel duidelijk en 

wie die dan door de eeuwen heen vertegenwoordigt, wordt be-

paald door de 34ste graad! Men ziet diverse clubjes en ook vele 

bijeenkomsten met veel offeren, verkrachten en bloed drinken. 

Verscholen onder kappen om zo   onherkenbaar te zijn, zit de ware 

satan verscholen die niemand zal vermoeden wie die is. Het staat 

zo beschreven en zijn geen woorden van mijn hand. Het is de weg 

waar de top aan moet voldoen en die is zeer duidelijk te vinden 

in de joodse god en hun protocollen.

9. Vanzelfsprekend, moet de geestelijke hoogheid van de 

koning overeenstemmen niet de betekenis van de hem toever-

trouwde plannen. Daarom zal de koning de troon eerst bestijgen, 

als onze wijzen zijn bekwaamheden hebben vastgesteld.

21ste eeuw

De kroon wordt overgedragen bij het offeren van een baby 

net zoals het hier op Curaçao is gedaan met de overdracht van 
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Beatrix naar Alexander. Een pasgeboren baby wordt geofferd en 

het bloed wordt gedronken. DAN PAS mag de opvolger zich ko-

ning noemen. Beschreven in hun eigen ritualen en duidelijk toen 

de gehele absolute top van de vrijmetselarij ook op dit eiland 

aanwezig was!

10. Opdat het volk zijn koning kent en liefheeft, moet hij op 

de openbare pleinen voor hen spreken. Dit leidt tot de zeer nood-

zakelijke vereniging van de twee krachten, die, wij tegenwoordig, 

door de terreur van elkaar scheidde. Deze terreur was voor ons tot 

nu toe onvermijdelijk, want alleen dank zij haar scheiding konden 

wij de beide krachten aan ons onderwerpen.

21ste eeuw

De show die we keer op keer zien en waar de gehersen-

spoelde mensen duidelijk van houden. Deze magische werking is 

nog steeds gaande. Vergeet niet, door de massa op te roepen kan 

men de energie nemen van deze massa. We zien dat bij alle grote 

bijeenkomsten zowel politiek als muziekwereld, sport, kerken en in 

de geschiedenis waar men werkt met zeer grote groepen. Als men 

goed kijkt, zijn de meest machtige mensen die in opleiding zijn te 

vinden bij zeer grote groepen. Pas later als men gaat begrijpen 

hoe te werken met de kracht, heeft men de massa niet meer nodig 

maar dat is voor zeer weinig mensen werkelijk weggelegd. Deze 

mensen komen dan nauwelijks nog in het openbaar laat staan 

in grote groepen. Dat is waarom men de eenling en de absolute 
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kracht zo vreest. Men weet wat de krachten zijn maar kunnen ze 

niet verder aan. 

11. De koning mag zich niet door hartstocht en zeker niet 

door zinnelijkheid laten beheersen; dierlijke drijfveren, die zijn 

geestelijke bekwaamheden zoude kunnen verzwakken, mag hij 

nooit laten opkomen. Zinnelijkheid vernietigt meer dan elke andere 

hartstocht de bekwaamheden van de geest en de klaarheid van de 

blik, zij leidt het denken naar de slechtste en meest dierlijke zijde 

der menselijke natuur.

21ste eeuw

Dat zal allemaal alsmaar gecorrigeerd worden door zijn 

club en dat vrijwel altijd via het Vaticaan. Zelf heb ik al enkele 

malen mee mogen maken dat mensen hoog in de top en ook bij-

voorbeeld een bisschop op het matje moest komen bij het Vaticaan! 

Het regelmatig corrigeren moet men wel want het is niet wenselijk 

dat deze persoon de fout ingaat zoals bijvoorbeeld Juliana op 

een gegeven moment dreigde te gaan. Men heeft haar nooit meer 

gezien net zoals Friso die een te riskant object werd. De regie 

wordt duidelijk tussen de muren van het Vaticaan gedaan maar 

de ware regie zit elders. 

12. De wereldvorst uit het heilige geslacht David, de zuil 

der mensheid moet al zijn persoonlijke neigingen aan het welzijn 

van zijn volk opofferen. 
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Onze vorst moet het voorbeeld van onberispelijkheid zijn.

Ondertekend door de vertegenwoordigers van Sion van 

de 33sten graad.

21ste eeuw

- David en de twee zuilen! 

- De tempel van Sion en deze bestaande in elke plaats op de aarde 

via de vele loges wereldwijd. 

- God, de “Satan” van het joodse geloof zal blijven waken. 

- Er zijn geen leiders die vrij zijn in de weg die ze willen gaan. 

Allen worden opgeroepen door het Vaticaan en de twee pauzen. 

Allen moeten zich onderwerpen aan de Jezuïeten. De Jezuïeten die 

via een geweldige constructie mee spelen in de wereldmacht die 

vanuit de tempel van David en het beschermende joodse geloof 

de touwtjes in handen hebben. 

Sion, oh ster van David wat heeft gij gedaan met de mensheid?
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Slot

We hebben heel wat informatie hier mogen lezen en bij het 

alsmaar lezen en terugkijken is het verbluffend wat er allemaal nu 

nog spelende is vele honderden jaren later. Wat duidelijk is, is dat 

inderdaad het joodse volk werkelijk van hun hoge troon is gevallen 

want ze hebben de laatste 100 jaren bewezen dat ze duidelijk deze 

weg wel aan het volgen zijn maar verschillende keren niet genoeg 

bijgesteld hebben. Een weg om heerser te worden over de aarde en 

over de mensheid. Er is geen twijfel meer mogelijk dat het anders 

is en of dat het anders is gegaan. De geschiedenis is een duidelijk 

bewijs en de huidige situatie bevestigt alles. Sommige zaken zijn, 

in verband met toen nog onvoorziene zaken, wat anders gelopen 

maar de gehele strekking en het handelen en zoals de wereld er nu 

voorstaat, is het precies zoals dan deze zogenaamde “raddraaier 

33ste graad mason” het gemeld heeft.

Israël, David en de ster hebben veel bloed aan hun namen 

kleven en dan praten we nog niet over de club die zich vrijmetselaar 

noemt, nu nog in deze tijd doet om hun zinnen door te drijven. 

Zelf heb ik meerdere malen hun vieze spelletjes mogen 

ervaren en die spelletjes gaan ver, diep en zonder enige schroom. 

Deze groep deinst nergens voor terug en die bewijzen heb ik al 

meerdere malen gepubliceerd. Men schuilt zich achter een geloof, 

achter een god maar zodra men door gaat zien wat werkelijk men 
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als god ziet en waar men die voor zet, zie je dat ze werken uit 

naam van satan. God is het verzinsel van satan hoe vreemd dat 

mag klinken maar zelfs in deze protocollen is dat op uit te maken 

en zijn er bewijzen dat men niet vanuit een god werkt maar werkt 

met bloed, offeren en macht.

Hoe meer ik me de afgelopen tijd verdiepte in deze 

protocollen en de diverse versies door nam en deze woord voor 

woord ontleedde, kwamen steeds meer de gedachten vrij van de 

woorden die ik las in de ritualen van de vrijmetselarij. Ik praat 

dan over de leer die er is als je boven de 30ste graad bent beland 

en hoe men elkaar aanspreekt, behandelt en werkt. Duidelijk is 

dit document opgezet door een van de hoogste graden van deze 

organisatie en soms denk je werkelijk dat het een verslag is van 

een bijeenkomst waar één man dit lanceerde als zijnde de weg die 

ingeslagen moet worden.

Het is mooi te zien dat zaken vanaf boven steeds duidelijker 

worden maar aan de andere kant ook steeds gevaarlijker omdat 

je wroet in de wereld van zeer gevaarlijke groepen en personen. 

Ze zijn verhuld in mysteries en daar willen ze zich ook graag in 

bewegen en vanuit werken maar steeds meer is er voor mij geen 

mysterie meer en is het met wat menselijk verstand op een rijtje 

te zetten. De machtigen van deze aarde zijn simpele personen die 

door het afdwingen van macht via afpersen, opleggen of geld, te 

werk gaan. Deze mensen deinzen werkelijk nergens voor terug 
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omdat ze menen de wereld al te bezitten. Hun controle is over 

het geheel en dat lukt aardig. Maar zoals ze zelf al schreven, de 

controle is moeilijk over eenlingen oftewel een alleenwerkende 

persoon. Ook weten ze dat er veel afhangt van de energie die je 

meester kunt zijn. Met al hun knowhow is het zeer duidelijk dat 

ze daar geen duidelijke kijk op hebben laat staan vat. Zeker niet 

als je nergens aan mee doet of aangesloten bent. De eenlingen 

zijn duidelijk een gevaar. 

Sinds ik de knowhow weet waar zij mee werken en het 

inzien van hoe ze denken, zijn er voor mij ook zaken veranderd. 

Ik heb gezien waardoor ik toch nog kwetsbaar zou kunnen zijn 

en die haarscheurtjes zijn nu gesloten. Ook weet ik nu hoe men 

in het totaal werkt en weet nu ook welke moderne kanalen men 

aanspreekt om het volk totaal in hun grip te hebben. Door het 

bestuderen van hun geschriften en documenten die nu wel op 

te vragen zijn, is er duidelijk een totaal plan te zien wie en wat 

er allemaal achter zitten. Het is daarom angstwekkend dat deze 

protocollen vele geschriften coveren en vastleggen zonder dat 

mensen er blijkbaar erg in hebben. Het is niet voor niets dat men 

zo deze woorden belachelijk maakt maar ook niet verwonderlijk 

dat men een ieder die deze woorden wel begrijpt het leven onmo-

gelijk maakt. Duidelijk het werk van deze vrijmetselarij die deze 

methodes alsmaar gebruikt, ook nu nog in deze tijd van het aardse 

bestaan. Ze blijven vastklampen aan slecht begrepen ritualen waar 

men meer gist dan kracht uit haalt. 
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De vrijmetselarij en hun absolute top zijn wat dat betreft 

een zeer stugge organisatie die moeilijk zaken anders aan pakt. 

Daardoor is hun werkwijze en hun manier van afhandelen duidelijk 

geworden en zijn vele zaken van hen nu voorspelbaar. Het blijft 

een elite persoon met een mes in de hand wat gezet moet worden 

achter in de rug van die mensen die niet mee doen aan hun ziens-

wijze en hun manier van leven. De weg van de Joodse Jezuïeten!

Ik hoop dat de wereld van de vrijmetselarij en hun elite, 

en de protocollen die hier duidelijk over gaan en dan gekoppeld 

aan de joodse gemeenschap en hun daaraan gekoppeld geloof, 

wat duidelijker is geworden voor de lezer. Het zijn juist dit soort 

publicaties vanuit het verleden die ons wakker kunnen maken 

en ons kunnen laten zien wat de wegen zijn die gebruikt kunnen 

worden om de mensheid te manipuleren en domineren. Het is zaak 

om het gehele plaatje te gaan zien en door te gaan hebben waar 

ook jij in verzeild bent geraakt. Je doet ongewild mee, al wil je 

niet meedoen! Er is nauwelijks een ontkomen aan. Het wil zeggen 

dat jij als eenling zaken kunt aanpakken en veranderen want daar 

ligt de weg die men vanuit de grote machtige club vreest.

Ik denk aan alle individuele hackers die stuk voor stuk 

het systeem in verlegenheid brengt maar ook aan die mensen die 

wroeten in de vele systemen en hun regels. Het systeem is duidelijk 

mogelijk te laten vallen simpel op haar eigen regels en wetten. 

Maar dan moeten deze eerst ook gaan gelden voor de elite. Dus 
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is het zaak hun codes te weten, hun afspraken en hun onderlinge 

overeenkomsten. En die zijn ondertussen ook veelal te vinden op 

plaatsen waar men ze niet verwacht. Het is gewoon heel simpel, 

speel het spel van de Joodse Jezuïeten en we zullen slagen om een 

geheel andere wereld op te zetten. Een wereld zonder goden en 

heiligen, een wereld zonder kerken, wetten en regels, een Utopia 

voor nu misschien, maar een mogelijkheid voor later voor onze 

indigo kinderen en allen die een of andere ziekte toegemeten heb-

ben gekregen omdat ze in het huidige systeem niet passen. Er zijn 

wegen en die wegen openen zich. Wel moeten we niet hun spel 

spelen! We moeten hun spel zetten naar onze weg onze energie 

en ons recht tot leven.

Wie gaat dit mee aanpakken, uw kinderen zijn al bezig! 

Laat hen gaan, laat hen omgooien wat de huidige elites bang voor 

zijn. Spuit hen niet plat, stomp deze kinderen niet af. Zij weten de 

weg en wij moeten hen steunen om die weg te kunnen gaan. Ze zijn 

er in overvloed, de zaak is hen te helpen en af te schermen zolang 

wij kunnen. De wereld van Xirtam is gaande en wat men in de 

protocollen alsmaar vreesde, de eenling heeft de kracht gevonden.

Duizenden jaren onderdrukking is genoeg geweest en 

dat weet de huidige generatie ook. We hebben nu geleerd en zelf 

gelezen wat de weg zal zijn als we als hersengespoelde schapen 

verder gaan op de oude manier vastgelegd door de elite. De keuze 

is duidelijk aan iedereen.
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Een nieuwe weg, een nieuwe wereld maar dan een wereld 

van energie, begrip en ware respect voor alles wat leeft.

John H Baselmans-Oracle
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