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Een
macht achter de macht'
Er schuilt een onzichtbare
invloedrijke
en
riike
een
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van De Nederlandsche Bank, maarverztimde publiekelijk te melden dat hij ook lid was van de Trilateral
Commission, een Amerikaanse eliteclub die de
Amerikaanse belangen dient. Minister Ollongren,
die har ð. bezigis om met haar nepnieuws - richtlij nen
de media steeds meer aanbanden te leggen, was jarenlang de rechterhand van Rutte en maakt nu deel
uit van de Bilderberggroep. Dat clubje invloedrijke
personen en vertegenwoordigers van zelfs koninklijke
families dat eenmaal per iaar achter gesloten deuren
bij elkaar komt. Jij kunt wel zeggeîdat ik spoken zie,
maar ik word daar ergwantrouwig van."
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economische elite wordt slechts in ongeveer 18 procent
van de gevallen aangenomen, terwijl een voorgestelde
verandering met grote steun van de elite in ongeveer
45 procent van de gevallen wordt aangenomen. Ze
stellen dan ook dat'als het beleid wordt gedomineerd
door machtige bedrijfsorganisaties en een klein aantal
welgestelde Amerikanen, het idee dat Amerika een
democratische samenleving is, ernstig wordt bedreigd'.
Middelkoop: "Ook in ons land komt een geheime
staatsstructuur voor en heel soms komt-ie even aan de
oppervlakte. Zoals recent met de dividendbelasting.
Dat was natuurlijk een een-tweetie tussen Rutte en
de top van Shell en Unilever, waarbij de wensen van
de bedrijven in stilte het regeerakkoord werden binnengefietst. Eenpaar dagen nadat Rutte bekend gemaakt had dat de dividendbelasting werd afgeschaft,
liet Unilever weten het hoofdkantoor in Nederland
te vestigen. lk twijfel er dan ook niet aan dat er hier
deep state-achtige structuren bestaan en dan moet je
vooral denken aan topmensen als Demmink, Wellink
en Ollongren. Allemaal topbestuurders die opvallend
genoeg ook een lijntje naar Amerika blijken te hebben.
Wellink profileerde zich als onafhankelijk bestuurslid
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Hoezo gifgasaanval in Douma? Sinds de beelden van
de slachtoffertjes in Syrië de wereld over gingen, regent het complottheorieën. De een spreekt van een
opzetje van Rusland, de ander beschuldigt Amerika en
danzijner natuurlijk ook nog de rebellen, Assad, enzovoort. Zie uit die chaos aan halve waarheden en hele
leugens maar eens wijs te worden. Het is een typisch
fenomeen dat hoort bij elke oorlog ofterroristische
aanslag. Feit is dat BBC-coryfee Robert Fisk kort na de
aanslag in het gebied was en niemand kon vinden die
(hetzij vrijwillig of onder dwang) een gifgasaanval kon
bevestigen. Middelkoop twijfelt er dan ook niet aan
dat het eenfalse flag betreft waarmee VS opnieuw een
legitieme reden creëerden om Syrië aan te vallen en
ons land bombardeerde de afgelopen jaren vrolijk mee.
Waar of niet waarÌ Hetzou de eerste keer niet zijn.
Inzoo3 misleidde de VS de wereld met de boodschap
dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had.
Middelkoops boek staat vol met dergelijke voorbeelden: de Zweedse koning Gustaaf lll wilde in r78o zijn
populariteit bij het verdeelde volk vergroten. Een oorlog met Rusland zou een uitkomst zijn en dus liet de
koning de hoofdkleermaker van het operahuis enkele
Russische militaire uniformen maken waarin Zweedse
troepen vervolgens de eigen Finse grenspost aanvielen.
(Finland maakte destijds deel uit van het Zweedse
rijk -red.) De burgers, die geloofden dat het een echte
Russische aanval was, waren woedend en de ZweedsRussische oorlog (r788-r79o) was begonnen.
Een ander voorbeeld: in augustus 1964 deed de VS
voorkomen alsofer een aanval had plaatsgevonden
van de Noord-Vietnamese marine op een Amerikaanse
torpedojager in de Golf van Tonkin. De VS had nu een
reden om een oorlog te starten in Vietnam, waarbij
miljoenen doden en gewonden vielen en de VS op
grote schaal chemische massavernietigingswapens
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Zonder de macht van de dollar zou het Amerikaanse
imperium waarschijnlijk allang ziin verdwenen' Een
land dat de dominante reservevaluta in handen heeft,
krijgt namelijk een bijna onbeperkte macht om andere
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Rusland, voor de VS niet handig om openlilk militair
geweld inte zetteî omzljn imperium uit te bouwen.
Er moest dus een andere manier worden bedacht om
de geopolitieke en economische doelen te behalen.
Washington zag al snel de potentie van de dollar als
economisch wapen. Daarom werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog al hard gewerkt om de dollar als wereldmunt naar voren te schuiven. Toen de VS in r97I
te weinig goud in kas bleek te hebben om de dollar te
dekken, koppelde president Nixon de dollar los van
het goud enzochtin olie een vervangende waarde
(de petrodollar). De petrodollar bleek een goudmijn.
De OPEC moest beloven olie alleen nog in dollars
te verhandelen. Saoedi-Arabië zou dan een deel van
deze dollars in Amerikaanse staatsobligaties moeten
gaan investeren. Deze zogenoemde'petrodollars'
zouden op deze manier geherinvesteerd worden in de
Amerikaanse economie, wat een constante toename
van de hoeveelheid dollars tot gevolg had. ln ruil hiervoor ontving Saoedi-Arabië alle benodigde militaire
bescherming voor de koninklijke familie en het groei-
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landen te financieren. De monetaire hegemoon geniet een'exorbitant privilege', zei de Franse president
De Gaulie ooit. Omdat het land de wereldmunt kan
drukken, kan de VS alles kopen wat het wenst zondet
zichzorgente hoeven maken over ziin verplichtingen.
Oorlog na oorlog werd gefinancierd met vers geprinte
dollars. Door buitenlandse (centrale) banken over te
halen hun financiële reserves in staatsobligaties te
behouden, dwong de VS hen zelfs de Amerikaanse militaire uitgaven in het buitenland mee te financieren.
Om de controle over olie en de dollar te behouden
is de VS daarnaast bereid de ene oorlog na de andere te voeren. Vanwege de Koerdische olie steunde
Amerika aanvankelijk zelfs een organisatie als lS en
generaal Wesley Clark openbaarde in een interview
een lijst met zeveîlanden die moesten worden uitgeschakeld om de positie van de VS als wereldmacht te
verzekeren: te beginnen met lrak, en vervolgens Syrië,
Libanon, Libië, Somalië, Soedan en, afsluitend, lran.
Dat scenario - bedacht door een neoconservatieve
denktank waarin Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz
en Dick Cheney zittinghadden, influencers die belangrijke posities in de regering-Bush kregen - lijkt zich
de laatste jaren inderdaad te ontvouwen. Uit het boek
van Middelkoop: "Onder Obama's regime werden in
zor6, het laatste jaar van zijn presidentschap, ruim
z6.ooo bommen afgeworpen. De meeste daarvan
kwamen terecht op zeven landen: $ak, Afghanistan,
Pakistan, lemen, Somalië, Libië en uiteindelijk Syrië.
Allemaal landen die geen enkele bedreiging vormden
voor Amerika."
Middelkoop: "Er is eenbizar en pervers systeem
gecreëerd waarmee geld uit het niets kan worden
gedrukt en een kleine groep rijken steeds maar rijker
wordt, terwijl de gewone burger blijft ronddraaien in
een carrousel van schulden en hypotheken. Kijk naar
de bonussen. Er is elke keer weer gedoe over de bonussen van de CEO's, maar er is niemand die zich afvraagtwaa.r dat geld vandaan komt. Uiteindelijk kom
je uit bij iemand die op een kantoor nullen en enen in
een compLrter zítinte tikken. Al die leningen bestaan
uit extra ongedekt geld. Je ziethet systeem sinds zooS
barsten. Rusland en China doen niet meer mee. Ze
kopen weer massaal goud op en investeren liever in
euro's en grondstoffen."
Na de kredietcrisis stopte China zelfs met het grootschalig opkopen van Amerikaanse staatsobligaties,
wat aan Congreslid Mark Kirk de volgende uitspraak
ontlokte: "Het lijkt erop dat China stilzwijgend de
creditcard van de VS heeft geblokkeerd." Middelkoop:
"China en Rusland zeggeni tot hier en niet verder. We
stoppen met het subsidiëren van dit dollarsysteem.
Peking weigert mee te doen met de economische oorlogvoering tegen Moskou. De vraag is waar dat toe zal
leiden. De dollar is de achilieshiel van de Amerikaanse
wereldmacht. Het kan dus twee kanten op: of het
wordt oorlog en dan is het veertien vliegdekschepen tegen de anderhalve van China ofer komt een
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