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DEEP STATE

Liza Minnelli zong het al: "Monev makes the **'o 
lri De deep støtg

i;:;;i;;- j:;*naiistwillemMiddelkoopbeschri'
in ziin nieuws teboekPatronenvanbedrog"tn."Y".l..-^ 'Deception.is I s!ø,te t!.?-i!d

äH"tä;ñ._'H ;lä,"ä iJ::.ï.ilffiX lid ín' nind of the støte'

verstrengeling tussen 8e

En de lezer i' gt*""t"hiïtätî;î;tt;;à"-t'i'i' 'it t'- James resus Aneleton (1e17-1e871'van 1es4 tot 1e75 direc-

aan re komen, \Mant er f.f"i" Jã"r Ñlidd.lkoop nu nog ;;;;;". clA countêrintellisence

meer nepgeld ¿oo' ¿" *t"td dan voor de bankencrisis

en dan úebb"t' *t t'"t "ãf 
niet gehad "]t:9: Ïll:; Er schuilt een onzichtbare macht achter de macht' Een

sie van de dollar or a. ,*"g.tiitJconFrontatie tus 
seheime ,,"", o* f'år,""i "t 

een riike en invloedrijke

Amerika, Rusland en China'' 
r,a",,ijn boekArsde iì,'ìii*o**q n,i ï_Í.:,ï,0 i[iiïå:'HnËä:Tî'J,"rtï]ili;Tå:i"'åä:"";

**ä *iåãtlkoop betchteef daarin hoe Amenl'

zich sreeds ver¿", m a. ,lf,,rfden steekr.en ."rr,å" i,?;t;:t"Y'? ü;';;? ;tän verhaal van alle tiiden

banken wereldwiid S.fd;.ãr.r., uurruit t.r rr".riil, 
't-"îi" 

t""d""' fiidt"' het Ottomaanse riik gebruikte

was maar één uitkomst ä"g'iiir'' ¿: '':"Î:'-"11"'ãìu' 
á; i"'ry ::":i*";ådilî;Jü:':þi'i'"å'i'"ïå: 

":

f ;5x¡åìfl 
.,ffi 

f ;*îJî', : ï:f'ff ,Íï.äîl i:, iJ"i.ï: i.i+;ä¡. e . ilir. b and en wa re n'i u s s e n de

rrok zijn consequentiel,î;;;f:-,.,0 o,¡ *r, äÏ,ït ;;ffi; "" ¿' tiä' Å'i*ikaanse industriëlen werkten

financieel iournatist.r'riäri*-rnn "p 
a. rr..a"i'^ ;;;,;*t ¿ttii "ä"* 

tàltn ttt antidemocratische

soud, wat i,"rn i,.,mi¿i'.lrä;;;iþ;;î, ¡""ft *.tÏ"0,. k"tkntn in guråpa' De opkomstvan Hitler zagen

-D,r, u.rr,^rd uu^ g.ri"i..å""á" run ¡. t'r.rn'oi.ï'' "t "r' 
tt^ "'#Ji';"t;:;tit 

d'an het oprukkende

ontzeggen. zi¡r, tr"t t. uo-.t iit, n., ul,ittt *t'rt communi'tt]À'"""¡r."int" be{ii1en zoals General

waarin alle eerdere O*f.ã" r"*."komen. "O",îàpr," nOàìã"' t*¿' ä""ãt"iplttttit' DuPont' allen sterk

zegtMidderk""o "rJoìiä ia'räirràt**rrir..i'r'Ji gåii".rá""'r.iïã.ä"or"'iap'"de.nazi'svoorhunei-

ter dar her financieer-economisch systeem "^åììãtãi" 
!"n gewin' terwiil ze"volledig op de hoogte waren van

van ee n geopor iti ek .r *;; |k 
rea íi se 

;1d1 
*,;ää" ã' 

"ã'¿ ï1 fäïifî*iilif '::'¡*ix'i"if; 
ï*

geoporitieke 'r""'ïï'äiut¡ 
a.s*'11 ]:-",1""',ïi; 

'",?iiåüil;; 
''* nff ""å' 

n*"'ituun" *"'1d-

mate van bedrog. o", g.g.*" íit,1"i.t i5t 
o 

oominantie. t#r;;i;;.de wereldoorlog doet de

*." *, de bovenwereld' Vandaar dit boek"

Niet zelden woro, n!'*.gg.zet als complotdenker' vs er alles "ü;; 
ziin macht zo'groot mogelijk te

Dat is waar.^ "*, 
*ïå,",-.åäiir. r'ni¿¿"rÉo".r.,äi: SIHJf.f;i,""";l'*.o/ïåliLT,ï:T".t3,i,Ti""'

ã*rrt .o'nptotten' maar hii is journalist gen(

ziin bewering"n .. ,iu1".', *er tronnen .r ,.;:ï;* ,i.nt"tltn ':';;;;;;;;;í^"ho's';'*oordaanslagen
f,ir^t^u,eenrrac,ieiilil#,;;J;;r"ï'rii'liI;"**Ïl*ruUf4i*ffçi':*1ili:.:."
;;;ii; waard' Hii geeft nameliik woorden aa

ïîî.,ä:ffi :::ä;xi***:;y";;::i::'å:ä;äË,ffi ;:rruir:Sï-'1îiï3:]i::::'"

is een goed g.a".rå";""J. iåt".pr.t ^'*"îÅîJ'"o 
deerden i";;;;;""grijk onderzoek dat'economi-

gebeurrenisse" *;:ä."r'"ü^".ï",, ¿""råä.*"* sche elires *î*te""ii":t* r:^"-rlii;åî^'fåtilÏ;*.

stiigt dit werk urternàeliik het niveau van ".tiUì¡"."¿" 
belangen vertegenwoordigen' een t1'¿riïiäiåt*Ut

en ongerunde.,o' JJln"ì"i'ä;i:;l; H.":ïi.,i ;;:- 1;uu; q;'*iï: åffiåTåiÏ;"* Een voor-

riljlii;h"å"1:Jiitl1x;*liermeerenniet 
å:ru:ru;ä;;,;;il;g,.tr"g;it.uno.derde

Arnerikaansebet:Jl5åí;,xt;.iîerar
ùfotorsr Ford en G

hielpen õ;" zi,svãor hun eigen gewin.

van De Nederlandsche Bank, maarverztimde publie-

kelijk 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 ja-

renlang 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."

Følseflø¿ls
'Het pløn (Operøtion Northuoods)
døt tuøs geschreven met de loedlçarin!
vøn de voorzitter en el\lid aøn de

loint Chiefs of Stffi riep op tot het neer-
schieten uøn (eigen) onschaldige mensen
op Am e rilg ø ns e s trø te n.'

James Bamford, Amerikaans auteur en journalist

(

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 bin-
nengefietst. Eenpaar dagen nadat Rutte bekend ge-

maakt 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

Hoezo gifgasaanval in Douma? Sinds de beelden van
de slachtoffertjes in Syrië de wereld over gingen, re-

gent het complottheorieën. De een spreekt van een

opzetje van Rusland, de ander beschuldigt Amerika en
danzijner natuurlijk ook nog de rebellen, Assad, en-

zovoort. 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 voorbeel-
den: de Zweedse koning Gustaaf lll wilde in r78o zijn
populariteit bij het verdeelde volk vergroten. Een oor-
log 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 Zweeds-

Russische 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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> - zoals Asent oranse - inzette. Later werd toegege- PlÚkl "1T:d:'"ffi:î*i::îå:lj:.ìilJüiLïi" ¿r'

ven dat de USS Maddox nooit was âangevallen en in Vinciguerra' e'

¿rufi:lî:i#iîï*ilîï_l,liÌ;:ruîLî-".,? 
" m;.u"'"';,*,r:;å;iti.- de overheid geprande

laten lijken alsof er een aãnval had plaatsgevonleî' u"*lugt'l r"uu* tii -i;n weten in-Nederland nooit

De gehele Vietnamoorlog was dus gebase*u "n".ï'" 
pî"^ïtg*""¿ "n'^uâ' 

we ziin NAVO-tid en dus nauw

valse_vlagoperatie. 

:rogwas *'.*o:r"*".": - 
u"r*"u.. methetAmerikaanse geopolitieke systeem'

Middelkoop: 
,Als je dit soort zaken besrudeert, val Alles liikt eroP;;;l;ht "- -uu' i" de pas van Amerika

ievan de en. uerba,ini;-ã;;;;"""i1î ii'li:Í fiiff:l;'f;:6:'*l'l:-i'i'î'1ï'X""'l"ii9'bekend dat de VS er in de jaren zestig serreus o

heeft nagedacht een valse-vlagoperatie ,rlt t" uåli"'t potti"' Kiik ";;;á; 
M Hry'tamp' Rutte heeft gezegd

waarbij de vS Russisc;;t;;;i"þ" 'o" 
t"tt'-' ü1"" ã"t ¿" o"át"it 'ttt" 

uouttt 'ot' 
ko-"tt' maar alles

bouwen, om ,odo.r-dä ä ilH.h;;""r-,*t .riî,. i¡tt 
"'op 

gericht om de bovenste steen onder te hou-

voeren en daarmee een ooriog te fo'c"'en'.D"î't'*titt"t' den''ei t"igt K;"tlid dat hier'niet aan meewerkte

met bewijs 
"u..r, 

rrrrr"r,ä;;i;;";." p"gi""', "ìi 
h". (Pieter omt/i!;Ë;it een pitbull naar de waarheid

JFK-dossier dat werd vriigegeven door de atl #;""" )*ht, *t'd uflt"'utttd toen hii een oekraiense nep-

dergelijk plan h¡rt wei íålieel op de ,"-"rrr*"rirrg getuiqe 
""''' 

p-o-ai''- gaf' Dat was natuurliik een fout'

uit 196z die bekend w.rããr,¿., dä ,,uam op"råìt""" ä""r"R"'tut'd had gän enkel belang bii de MH'T-

Northwoods. t", nt^Ït îåiJ. ,.rr"rir,ir.',"îtät uu''t't"g oekraine i'el 
"n "r 

zrln genoegaanwiizingen

in Amerikaanse steden, opgezetdoor de aro "" "î-" 
ã"'a"ir""aîi"fL"t*"trt uá htt 

"thttrhalen 
van de

dere overheidsdiensten, om steun tt u"'*t""'i'oî "tt wau'heid' 'cit l;-i"" maar doorgaat met het beschul-

oorlog tegen Fid.l c;r;;. Dat het plan ni...." "*li"*, 
digen uun.låeii"' *"t it op zijn minst de indruk dat er

werd gebrach, *", ,"ä"^f."r, uur-, i*rla"", ¿;;å;, 
' 

""î"'" 
U"f""St;op dt'"tht"tgrond meespelen'"

ilË afwees. lk geloof niet dat ons politieke systeem

;"h;;";dergelijkeactiesleent'maarwe-"1îlI.* In de gfeep Van
Ñ.ã"¡^"¿ *á deel uit van een internationa¿
'a,^t¡otu 

¡tos-uchtig. operaties uitvoert' tut 
lïfil, de bankiefS

'åfiî*îåî*J;1Til3,"äâtîîffi$"r""' 
*'" 

,Mensen moeten-geholpen,taord€n om oler

""?J:ffîr*{äiÏrä 
åtr"'.'Ëå';Ï:- . çäi,1, - - *;;r;;:,":ii';qi'i,':i

ilüt,; l^ g'"i 
"å" 'en 

communistische machts- '- -' o- 
;;;;ilfu t7'cies zfin uan het hai-

overname in ltalië "ibt]ee;ili"ft" 
i"""1 in andere wøt de n

landen het ve rzette otgaîiseren. Het net*#;i;' dige .systee"n'-dat 
met een pøør mensen

decennia actief geblevJn 'Hetzaatde""" goru^" ttt- näiläs t;";;iö;i'indt' tontrole heeft''

t*t, *""t¡ti deîchuld in de schoenen van de com-

munisten werd g"*h;;' i" itdt' g*"t *u' Gluaio Henrv Ford (1863-1e47)

äi,ïffi*fllinn*ru.?il'"tt,1$¡iîiliil , ^t'",::::teover 
de productie"distributie en priis.van

Oostenrijk, portugal, Spänje, Tyrkiie .rr,Z*iirJrt"rra, olie (en g"ti *t* de sleutel tot controle over de re-

terwijl oot i,.t v.iJ.,iããTå","fr,iú ""¿. 
väigá"' ttt tto"o"tiåluti lt ¿"" ook niet verwonderlijk dat

Staten een rot ,p."tà.i in de straregis.h. d*,'ñ zovee!t"tl";;;;" tilitaire acties van de VS zich

van het netwerk. De rol van Gladio in f,rrofu fr..ít concentr-erãi åp olie-gerelateerd-e gebieden' Voor het

in diverse landen tor parlementuir. o'd"rrã.k.n g"- uo-tUt't'in vånhetiuidige dollarsysteem is het

leid. Alreen ar in Italiå vielen vanaf err¿ irr.^').ï,"ù uoo, ¿. vöIu-åitìt """ 
c'riciaal belang om controle

r37 doden ." ,r,-T"" g.ronden bil b"**ns;;;î. 9.Y"'¿. 
pttit;åi-i^g uu''' otlt te hebben' Na de Tweede

Daarvan is een deel ioeie schri¡ven u"" ci,¿ìä, io'ì' wertldoo'iog *us hãt' met de nucleaire dreiging van

'Het liila erop datChina
rlifrúiigtnd de creditcard vari de VS

heeft geblokkeerd:

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 we-
reldmunt 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 hier-
voor ontving Saoedi-Arabië alle benodigde militaire
bescherming voor de koninklijke familie en het groei-

ende olie-imperium.

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

landen te financieren. De monetaire hegemoon ge-

niet 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 mi-
litaire 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 an-
dere 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 uitge-
schakeld 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 belang-
rijke 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 bonus-
sen van de CEO's, maar er is niemand die zich af-
vraagtwaa.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 groot-

schalig 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 oor-
logvoering 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 vliegdeksche-
pen tegen de anderhalve van China ofer komt een

4
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Amerikaans Congreslid Mark Kirk
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> geleidelijke transitie îãat eennieuwe wereldmunt: de

ãOR. p"t de tMF daar momenteel concrete stappen

toe zet,is een teken aan de wand"'
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De media
'Løøt mii de øediø controleren en

ikkan eilç nøtie Yeranderen in een

ludde uørftgns.'

Joseph Goebbels

Jarenlang werkte Willem Middelkoop voor Het Parool'

Eerst alr"freelance fotojournalist' Later als chefvan

de beeldredactie. Daar ontdekte hij dat de meeste

;;*pt niet alleen het werk ziin van nijvere journalis-

iã.r, -u". uu"k werden aangeleverd door belangheb-

bende partijen. Toch zijn de Nederlanóse mainstream

mediaiietie vergelijken met die in Amerika' Daar

is, volgens Middelkoop, structureel sprake van een

,t"rkJu.r*.uenheid tussen media en overheid' Deze

U"*.rit'tg *o.dt gestaafd door voormalige NewYork

n^, uiiu, nulistl ame s Risen, zoals geciteerd door

MiddelkooP.
Risen: "li geloof dat deTimes,TheWashington Post

en andere land"tlik. nieuwsorganisaties de dreiging

þan terroristische aanslagen - red') hebben'gehypet'

met verhalen over terrorisme en massavernieti-

girrgr*up.nr. De overdreven verslaggeving over het

i..rärir-. had een enorme politieke impact in de

Verenigde Staten en droeg bij aan het beëindigen van

de discîssie in Washington over het terugdraaien van

de meest draconische programma's voor contraterro-

risme, waaronder spionage door de NSA' (Die rr.aatre-

gelen werden dus niet teruggedraaid - *1ì'.
Dat er een nauwe band bestaat tussen CIA en pers

blijkt ook alweet zo'n'open deur" Met Operation

Nlált ittgulta Lteeft de CIA decennialang een flinke

vinger iã de mediapap gehad' Dat we rd zelf s b.evestigd

doo', ."n orrafhank"lí¡ke onderzoekscommissie die

iLnr)l\concludeerde: "De CIA heeft momenteel een

netlerk van enkele honderden buitenlandse personen

uun ou", de hele wereld die inlichtingen verstrekken

voor d.e CIA en soms proberen de opinie te beÏnvloe-

den door gebruik te maken van geheime propaganda'

Deze personen geven de CIA directe toegang tot een

groot aantal kranten en tijdschriften, talloze pers-

ãiensten en persbureaus, radio- en televisiestations'

commerciële uitgevers van boeken, en andere buiten-

landse media." Operation Mockingbird werd pas in

Voor eefi deep støte-achtige stfuctuur is
de sleepwet een zegenr, da CIA kriigt al ortze

pefsoonliike gegevens in handefl.

1976 door George Bush sr', die toen net ClA-directeur

was geworden, beëindigd'
Middelkoop: "ln de VS hebben de mainstream-media

,i.f-rlft doorgeefluik van de overheid ontwikkeld' ln

Nederland. is de situatie minder ernstig' toch zie ie ook

;ì;;ä;ä b"sisbeginselen van hoor en wederhoor

"" 
tã" U-" is geen bron' snel met voeten getreden

*àt¿"" 
"ft ", 

eã.t pe"bericht van het ministerie van

Iustitie of het Pentagon binnenkomt'
'"ió" -"¿it zijn geirakkelijk geworden in het be-

schuldigen va n zogenaamd 'foute' leiders' Elke kriti-

sche toãn ontbreekt. Kijk naar de berichtgeving over
"p""ii". 

nft er in Rusland iets gebeurt' is de wereld te

klein en wilst iedereen beschuldigend naar Poetin'

^u^, 
ut lsraël onbewapende Palestijnen doodschiet'

zeggen we niets' Een bevriend journalist (met een

furi¿'¿"" O o sten-achtergrond en - expertise) bii,een lan-

ã"i¡f." N.¿..landse krant zeí ooittegen mij: 'lk durf

het tiidens een redactievergadering ni,et op te nemen

uoo, ír"t. Dan word je afgeserveerd als Poetin-fan''
'"JS, 

h".rrt lt't d" *edia èen dominante groepscul-

tuur en wij willen onszelf gtaagzienals le goo.d guys'

eit *ii bombarderen, doen we dat voor de vrijheid'

W" voigens daarbli blindelings de overheidspropa-

g"rra"."r" veel verúalen afkomstig van de overheid

i;;¿" door onze med'ia voor zoete koek geslikt' Kiik

naar die giga-scoop van de Volkskrant oveÎ hackers in

RuslandJn eerste instantie leek het een reusachtige

r.åtf . U,.t Uleek dat de Volkskrant is getipt door de
' 

inlicirtingendienst - en dat hebben ze ook toegege-

,",n. Z"rr¿-erden zelfs ontvangen bij de CIA in Langley

(in de staat Virginia, waar het ClA-hoofdkantoor

iiaat - red.) voãr bevestiging van het verhaal' Logisch'

**"t "ff"t íi¡., "rop 
dat dit bericht door de CIA en de

Nederlandse inlichiingendienst is opgezet om Rusland

in diskrediet te brengen. Niemand heeft de iournalis-

ten in de diverse talkshows de enige juiste vraag 8e-

ri.fá' ,i;" ;"ffie gebruikt voor propagandadoeleinden?

"pit attés gebãurde twee weken voor het referen-

dum over de*sleepwet. Was dat toeval? Yoor een deep

state-achtige structuur is de sleepwet eenze,ge.ni

een organiiatie met een uiterst dubieus verleden als

de CtÀkrl;gt aI onze persoonlijke gegevens in han-

den. Dat weinig mensen zich daar druk om maken'

heeft alles te mãken met het traditionele beeld van

Amerika. Generaties zijn opgegroeid met het beeld

van de bevrijders. We spreken nog steeds van de VS

åitlp"riri."*n van de wereld', maar ie zou evengoed

k,rnï"r, spreken van Amerika als 'dictator van de

wereld'." /
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