
Het plan 

achter 

de gebeurtenissen

Een beknopte beschouwing bij de presidentsverkiezingen in de VS in 2016

Het volk van de zo 
moeizaam verworven 
rechten en vrijheden 
beroven en de massa 
opnieuw tot het 
gehoorzame trekpaard 
maken — niets minder 
dan dat is in twee 
woorden het plan van 
een financiële elite 
achter de 
gebeurtenissen in de 
nieuwste 
wereldgeschiedenis.



Het is ontegensprekelijk zo dat de mens zich op menig 
vlak heel duidelijk van de (andere) dieren onderscheidt en 
even onbetwistbaar is het dat dit onderscheid hem slechts 
zelden siert. Om het met een enkel beeld te zeggen, ziet 
men in een school vissen de kleintjes in het midden 
zwemmen, aldus beschermd door een schild van volwassen
exemplaren aan de buitenkant, terwijl in mensenscholen de
kinderen en de weerlozen het levend schild uitmaken 
omheen een kern met daarin veilig geborgen: koningen, 
presidenten en politici.

In nood zal een moederdier nog haar leven schenken aan 
haar jong en min of meer primitieve en derhalve nog 
natuurlijk levende ouders zullen zich in oorlogstijd het 
voedsel uit de mond sparen om hun kroost te redden maar 
de zogenaamd beschaafde leiders vreten en zuipen totdat 
zij uit hun maatpakken barsten terwijl zij de fijne neus 
ophalen voor de groeiende groep armlastigen die zij 
pluimen en ontvlezen tot op het bot. Tevens maken zij ook 
nog eens de botten zelf ten gelde, precies zoals slagers dat 
met slachtvee doen en zo is er geen misdaad om de heel 
eenvoudige reden dat er ook geen slachtoffers zijn want 
van de prooi rest helemaal niets meer. En gebeurlijke 
toeschouwers kijken voor de verandering wel een keertje 
de andere kant op.

De zelfbevrijding van (een deel van) het volk heeft vele 
eeuwen van niet aflatende strijd gekost en het bloed van 
talloze martelaren maar de geëmancipeerde mens is een 
doorn in het oog van het tanende potentatendom omdat de 
onverzadigbaarheid nu eenmaal het kenteken bij uitstek 
van de hebzucht is: zelfverklaarde koningen, edellieden en 



andere rovers willen hun buit van weleer terugnemen, zij 
wanen zich nog ver verheven boven alle anderen alsof 
dezen niet hun soortgenoten waren en morren nijdig bij het
zien van zoveel kampioenen van modeste komaf aan wiens
kunsten zij niet eens tippen kunnen: wetenschapslui 
afkomstig van vluchtelingen, homofiele uitvinders aan wie 
zij de computer danken en de overwinning op de nazi's, 
joden die met quasi alle Nobelprijzen aan de haal gaan en 
ongeëvenaarde virtuozen uit de favelas op wiens Bach-
interpretaties zij tegen heug en meug verslingerd raken. 
Groot zijn de frustraties bij een elite die, geheel blasé, nog 
slechts beschikt over haar eigendommen en haar 
allergrootste en ook meest geheime wapen, zijnde de 
volstrekte immoraliteit. 

Want listigheid, vals spelen, verraad en immoraliteit zijn 
een en hetzelfde, terwijl de list tot het strikken van 'het 
plebs' dit keer bestaat in een complex spel dat zich voltrekt 
in verschillende fasen. In een eerste fase wordt het volk 
van zijn vrijheden beroofd middels een wel beproefde list: 
eerst wordt angst geschapen met de creatie van een gevaar 
tegen welk het volk beschermd moet worden, terwijl het 
waarborgen van de veiligheid onmogelijk is zonder een 
inperking van de vrijheid: is men achter de tralies dan niet 
veilig tegen wilde dieren? 

In een tweede fase wordt het volk 'ontvet' of dus ontdaan 
van zijn reserves (namelijk: reserves aan financiële 
middelen) zodat het nooit meer tegenpruttelen kan — lees: 
nooit meer staken. Daartoe werken de corrupte regeringen 
samen met de banken die hun electorale overwinningen 
garanderen en zij voltrekken hun strooptocht haast sneller 
dan het licht, want tegen de tijd dat het goed en wel gaat 
doordringen tot het volk dat het bestolen werd, is het al 



veel te laat voor verweer. Men dwingt het volk om de 
banken te redden, die echter hun verborgen schatten in 
belastingparadijzen blijken te verstoppen — het wit te 
wassen misdaadgeld van de politici die naar hun pijpen 
dansen. Het stakingsrecht wordt onderuit gehaald, de 
minimumlonen worden ondergraven en middels 
bombardementen op probleemgebieden wordt een 
vluchtelingenstroom op gang gebracht, bestaande uit 
werkkrachten die in de slavernij belanden omdat zij 
illegaal arbeiden en derhalve niet protesteren kunnen 
terwijl zij evenwel zoals elk ander hun honger moeten 
stillen. En dan komt de kers op de taart, de superlist.

In de superlist laat de elite het volk zichzelf in de boeien 
slaan en alvast in de VS blijkt dit bedrog echt kinderspel: 
een populist die álle wensen van het volk belooft in te 
willigen, wordt met zekerheid tot president verkozen; hij 
faalt uiteraard in de uitvoering van zijn beloften maar 
precies dat was de bedoeling, want een afspraak waarvan 
wij niet op hoogte waren, luidt dat hij als vicepresident een
agent van de elite zou aanduiden, een dwingeland die 
zonder die doortrapte aanstelling door één man, geen 
enkele kans maakte op ook maar één stem. 

Reeds kort nadat de deportatieplannen van Trump (met 
betrekking tot maar eventjes een paar miljoen 
zuiderlingen) naar de papiermand zijn verwezen wegens 
totaal onuitvoerbaar zonder genocide, zal de man aan het 
verstand worden gebracht dat hij maar best aftreedt en dan 
treedt Pence als nieuwe president naar voren. Of hoe in de 
grootste democratie ter wereld de meest afschuwelijke 
dictatuur schuilgaat. 

Van de gouverneur van Indiana weet men dat hij als rechtse
katholiek niet alleen het homohuwelijk terug zal 



schroeven: in zijn eigen staat heeft de jurist er reeds voor 
gezorgd dat verhuurders van huizen of winkeliers, 
homofiele klanten kunnen weigeren met als argument... de 
godsdienstvrijheid! (*) Uitgerekend datgene wat men het 
meeste verafschuwt bij uitheemse fundamentalisten, plant 
en kweekt men voortaan prompt op eigen grondgebied. 
Maar dat is slechts één voorproefje van een bedoeld 
repressief beleid dat in geen tijd voor een heuse 
burgeroorlog zorgen zal, eerst in de VS en vervolgens in 
Europa, een makkelijke prooi voor de communist die zijn 
likkebaarden al niet verbergen kan.

(*) http://time.com/4406337/mike-pence-gay-rights-lgbt-
religious-freedom/ 

(Jan Bauwens, 13 november 2016)
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