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Beste lezer,

Fundamentalistische bewegingen zijn op diverse plek-
ken in de wereld werkzaam en zijn in vele gevallen een 
bron van conflict en betrokken bij diverse oorlogen. 
Denk aan de permanente staat van oorlog in het Mid-
den-Oosten, Irak, Afghanistan en Pakistan, de Balkan, 
Tetsjenië. Het zijn maar een paar voorbeelden. 

Dikwijls wordt het ontstaan van dergelijke bewegin-
gen verklaard vanuit de gedachte dat sociologische om-
standigheden, zoals armoede, werkloosheid etc., mensen 
radicaliseert en ze zodoende in de armen laat vallen van 
extremistische bewegingen. We zullen echter laten zien 
dat deze sociologische verklaring slechts een deel vormt 
van de werkelijkheid. 

Het is de opgave van “Apokalyps Nu!” te laten zien hoe 
deze radicale bewegingen gevoed en in stand gehouden 
worden en dikwijls object zijn van manipulatie.

Voor de machten die achter de coulissen aan de touw-
tjes trekken maakt het kennelijk niet uit wat voor kleur 
een kat heeft, als het maar muizen vangt! Dit is dan ook 
de reden waarom het ‘Westen’ tegenover dictators altijd 
met twee maten heeft gemeten. Geschikt of ongeschikt.

In het eerste nummer van “Apokalyps Nu!” hebben we 
uiteengezet hoe de vijfdaagse oorlog in Georgie onder-
deel uitmaakt van de westerse drang om de heerschappij 
in de wereld in de komende decennia te blijven continu-
eren. 

De omcirkeling van Rusland geschiedde door het ac-
tief ondersteunen van zogenaamde ‘fluwelen revoluties’ 
in landen van de voormalige Sovjet-Unie. De uitbrei-
ding van de NAVO sinds de val van de Berlijnse muur in 
1989, laat zien dat de ‘koude oorlog’ politiek van na de 2e 
Wereldoorlog nog niet ten einde is. Gevolg is een inde-
ling van de wereld in twee machtsblokken die nog steeds 
een schaduw werpt op een zinvolle verdere ontwikkeling 
van de wereld en haar bewoners. De NAVO oefeningen 
die vanaf 6 mei dit jaar in Georgië plaatsvonden, zijn een 
signaal hoe explosief te situatie op dit moment is.

Met het oog op de actualiteit en de dreigende escalatie 
van de oorlog in Afghanistan en Pakistan, zullen we in 
dit tweede nummer van “Apokalyps Nu!” onze aandacht 
vooral richten op Centraal- en Zuidelijk Azië.

In een artikel van de Amerikaan William Engdahl zal 
hij uiteenzetten hoe Rusland reageert op de Amerikaan-
se troepenversterking in Afghanistan. Eén van speer-
punten van het buitenlandse beleid van Barack Obama 
is het verleggen van het militaire accent van Irak naar 
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Afghanistan en Pakistan. Een antwoord van Rusland kan 
niet uitblijven. We zullen zien waarom niet.

Dat eind jaren 70 voor de V.S. een belangrijke rol was 
weggelegd bij de creatie van de mudjahideen, waaruit 
een bijzondere fractie is ontstaan: de Taliban, wordt alom 
als bekend verondersteld. Dat de Britten al vanaf de 19e 
eeuw actief het Islam fundamentalisme ondersteunen is 
een minder bekend hoofdstuk in de geschiedenis. Aan de 
hand van een boekbespreking van dr. Phil. Henriette Han-
ke Güttinger zullen we zien hoe de Anglo-Amerikaanse 
hand al meer dan 100 jaar het Moslimfundamentalisme als 
instrument gebruikt om haar doelen in de wereld te reali-
seren. We zullen uit de doeken doen welke rol de mentor 
en belangrijkste buitenland adviseur en brein van Barack 
Obama, eind jaren zeventig hierin heeft gespeeld: Zbig-
niew Brzezinski. 

Als vervolg op het inleidende artikel over ‘occulte loges’, 
zullen we trachten dieper in te gaan op de belangwekkende 
mededelingen van Rudolf Steiner over de werkzaamheid 
van de in het verborgen opererende broederschappen. Hoe 
actueel Steiners inzichten zijn, laten we aan het oordeel van 
u als lezer over.

Met onze nieuwe rubriek: “het nieuws achter het nieuws”, 
willen we nieuwsfeiten vermelden die nauwelijks of geen 
aandacht krijgen in de main stream media en de moeite van 
het vermelden waard of object tot verdere studie zijn. 

Naast de vele positieve en opbouwende reacties die we 
kregen vanuit de lezers van het eerste nummer van ‘Apo-
kalyps Nu!’, waarvoor dank, werd ons tevens het verwijt 
gemaakt dat we ons schuldig maken aan stemmingmakerij 
en eenzijdige weergave van complotpolitiek.

Hiertegenover kan slechts gesteld worden dat wij uitslui-
tend de intentie hebben om de destructieve krachten in de 
wereldpolitiek in hun samenhang zichtbaar te maken. Wie 
niet in staat is om ‘oog in oog’ te staan met de doodskrachten 
die in de wereld werkzaam zijn, plaatst zich wat ons betreft 
buiten de werkelijkheid. Wij hebben in het eerste nummer 
gesteld dat het mysterie van ‘het Boze’ innig samenhangt 
met het mysterie van het Christuswezen. Het is onze over-
tuiging dat de immens grote en ingewikkelde vraagstukken 
van onze materialistische tijd uitsluitend tegemoet getre-
den kunnen worden vanuit het licht van dit Mysterie. Door 
Zijn dood én opstanding mag dan ook de hoop geput wor-
den dat er een weg uit deze van doodskrachten doordron-
gen materialistische tijd gegaan kan worden. 

Zij is confronterend. De wereldpolitiek is géén abstrac-
tie, zij wordt in toenemende mate door mensen bepaald. 
Maar de mens staat niet op zich zelf. Zij staat in verbinding 
met en is geheel doordrongen van een geestelijke realiteit, 
de geestelijke wereld. Ook dit is géén abstractie. De vraag 
is: met welke geestelijke realiteit wil zij een verbinding aan-
gaan? De mens is aan zet! Onze voorstellingen van vandaag 
vormen de kiemen voor de toekomst. In die zin hopen wij 
met ‘Apokalyps Nu!’, een bescheiden bijdrage te leveren.

Fredie de Mooy

Duivels spel
inleiding
Duivels Spel?

                      
Hoe de V.S. hielpen de 
fundamentalistische 
Islam te ontketenen 

Fredie de Mooy

Dr. Phil. Henriette Güttinger 

In 2005 kwam in de Engelse taal het boek uit van 
Robert Dreyfuss met daarin voor het eerst een vol-
ledig onderzoek naar een geheim hoofdstuk uit de 
buitenlandse politiek van Amerika. De ondersteu-
ning van het Islam fundamentalisme sinds de 2e 
Wereldoorlog tot heden (1). 

Het was het Britse Imperium dat al gebruik had 
gemaakt van het Islam fundamentalisme ten dien-
ste van imperiale bedoelingen. Dreyfuss explosieve 
uiteenzettingen zijn gebaseerd op zijn onderzoek 
in archieven, interviews met politici en medewer-
kers van inlichtingendiensten en met de Ameri-
kaanse ministeries van defensie en buitenlandse 
zaken. Het is Dreyfuss gelukt om zijn lezers een 
feitenrijke, levendige beschrijving van de geschie-
denis van het Midden-Oosten vanaf het begin van 
de Britse beïnvloeding tot aan de tijd ná de oorlog 
in Irak van 2003, aanschouwelijk en gedifferenti-
eerd uiteen te zetten. Hieronder willen we enkele 
aspecten van dit grondslagwerk uitlichten.

Fundamentalistische Islam als instrument 
van het Britse Rijk

Aan het einde van de 19e eeuw was Groot-Brit-
tannië de grootste koloniale macht. India was aan 
haar heerschappij onderworpen en in 1882 kregen 
de Britten in Egypte voet aan de grond. 

In Centraal-Azië moest de invloed van de Rus-
sische tsaar, ten gunste van de Britse belangen, te-
ruggedrongen worden. In 1885 vond een buiten-
gewoon belangrijke ontmoeting plaats tussen de 
Britse geheime dienst, vertegenwoordigers van het 
ministerie van buitenlandse zaken en een zekere 
Jamal Eddine al-Afghani. Onder andere werd de 
vorming van een door Engeland geleide Pan-Isla-

Duivels Spel?
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mistische alliantie tussen Egypte, Turkije, Perzië 
(het huidige Iran), en Afghanistan besproken om 
tegen het Tsaristische Rusland op te treden. 

Onder bescherming van de Britse Kroon en met 
ondersteuning van de vooraanstaande Engelse 
oriëntalist E. G. Brown, legde Afghani vervolgens 
de theoretische grondslag voor het rechtsgeoriën-
teerde Pan-Islamisme. Een politieke en sociale be-
weging die de gehele Moslim wereld zou moeten 
omvatten.

Jamal Eddine al-Afghani 

Jamal Eddine al-Afghani
Voor de buitenwereld was Afghani een gelovige 

Moslim maar in werkelijkheid was hij een atheïst 
en als Vrijmetselaar lid van de Schotse Loge (in 
Cairo). Religie was voor hem slechts een instru-
ment ten dienste van machtspolitieke doeleinden. 
Mohammed Abduh, een Egyptische Pan-isla-
mist en leerling van Afghani was de grondlegger 
van de zogeheten “Moslimbroederschap”. Deze 
organisatie zou een bepalende factor zijn voor het 
Islamfundamentalisme in de 20e eeuw. 

Ook Abduh stond onder invloed van Engeland. 
Toen Egyptische nationalisten binnen het leger 
in opstand raakten tegen de Britse heerschappij, 
koos Abduh voor de kant van de Britten. Dit was 
volgens Dreyfuss de methode volgens welke het 
islamfundamentalisme voor de Britten en later de 
V.S. zo belangrijk zou worden.

Abduh was evenals zijn leraar Afghani een vrij-
denker. In het jaar 1899 werd hij door de Britten 
tot Mufti van Egypte benoemd en voerde hij de 
Sharia (Islamitische wetgeving) voor het hele 
land in. Tevens behoorde hij tot de wetgevende 
vergadering van Egypte (2).

Aan de hand van talloze feiten zet Dreyfuss 

uiteen hoe de fundamentalistische Islam zich via de 
diverse opvolgers van Afghani tot in onze tijd heeft 
ontwikkeld. Daarom kenschetst hij Afghani als de 
oer-oer- grootvader van Osama Bin laden (3).
 
Britse Alliantie met Saoedies en Wahhabiten

Met de ontwikkeling van de benzinemotor en de 
auto tegen het einde van de 19e eeuw, steeg de vraag 
naar aardolie explosief en werden landen als Perzië, 
Irak en Arabië voor de Britten van belang. Perzië 
was al onder Britse invloed. Nu moesten ook het 
Arabische schiereiland en Irak onder hun invloed 
gebracht worden.

Op het Arabische schiereiland zetten de Britten 
hun kaarten op een Arabische woestijnstam, de 
familie Ibn Saud. Deze waren eng met het funda-
mentalistische Wahhabisme verbonden (4). Vanaf 
1899 ondersteunde het protectoraat van Koeweit 
de familie Ibn Saud als basis voor de verovering 
van het Arabische schiereiland. Als strijdkrachten 
werden Bedouinen ingezet die door middel van fa-
natieke religieuze leuzen aangemoedigd werden. 
In 1902 veroverden de Saoedies het pro-Osmaanse 
Riad. Met de eerste wereldoorlog diende zich voor 
de Britten de mogelijkheid aan om het verzwakte 
Osmaanse rijk op het Arabische schiereiland van 
haar plaats te verdringen(5). De Britten smeedden 
een alliantie met de toekomstige Saoedische koning 
en de Wahhabiten. In het eerste verdrag erkende 
Engeland in 1915 Ibn Saud als de onafhankelijke 
heerser over het gebied de Nejd (het centrale gebied 
waartoe de hoofdstad Riad behoort) op het Arabi-
sche schiereiland. Van zijn kant plaatste Saud zich 
onder de Engelse heerschappij en volgde haar aan-
wijzingen.

In een meedogenloze veldtocht veroverde de fa-
milie Saud, ondersteund door Britse adviseurs, met 
hun Bedouinen-krijgers het Arabische schierei-
land. 400.000 doden en gewonden, 40.000 officiële 
executies en 350.000 amputaties waren het gevolg. 
In 1927 erkende Groot-Brittannië de volledige 
onafhankelijkheid van het koningshuis, de eerste 
fundamentalistische Islamitische staat. Hiermee 
schiepen de Britten voor het Islam-fundamentalis-
me een basis van waaruit tot op de dag van vandaag 
geopereerd wordt. 

De controle over Irak en Transjordanië (6) ver-
kregen de Britten na de 1e Wereldoorlog. De zonen 
van de families der Hasjemieten van Mekka, die 
zichzelf zagen als de afstammelingen van de pro-
feet, werden onder Brits protectoraat als koningen 
in Irak en Transjordanië aangesteld (7).

Duivels spel
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Duivels spelMet het Islam fundamentalisme het Rijk 

zekerstellen
Na de eerste wereldoorlog reikte de Britse in-

vloedssfeer van de Middellandse Zee tot aan India. 
In Egypte, in Irak, in Transjordanië, Arabië en Per-
zië waren heersers aan de macht die onder Britse in-
vloed stonden.  Een mogelijk gevaar van de Britse 
belangen ging uit van nationalistische en links geori-
enteerde bewegingen die nationale onafhankelijk-
heid, de aftocht van de Britten evenals democrati-
sche wetgeving nastreefden. Om deze bewegingen te 
onderdrukken, ondersteunden de Britten het Islam 
fundamentalisme.

Met de financiële ondersteuning van de Engelse 
‘Suez-Kanal-Company’ kon Hassan-al-Banna in 
Egypte de ‘Moslimbroederschap’ uitbreiden. Om de 
Egyptische nationalisten en communisten onder de 
duim te houden kwam het door de Britten onder-
steunde terrorisme van de ‘Moslimbroederschap’, de 
Egyptische koning goed van pas.

Symbool van de Moslim 
Broederschap

In Palestina ondersteunden de Britten Haj Amin 
al-Husseini, de Mufti van Jeruzalem. Hassan al-
Banna en Haj Amin al-Husseini verbonden het Pan-
Islamisme met de orthodoxie van het Wahhabisme. 
Gefinancierd door de Saoedies en ondersteund door 
de Britten schiepen zij een rechts radicale Islamiti-
sche beweging met een terroristische tak die in de 
loop van de 20e eeuw wereldwijd aan invloed zou 
winnen.

Politiek ondersteund en gefinancierd werd de 
‘Moslimbroederschap’ hoofdzakelijk vanuit Saoe-
di-Arabië en door de Wahhabiten. Zij zagen in het 
nationalisme van Abdel Nasser evenals in het com-
munisme een gevaar voor hun heerschappij in het 
Midden-Oosten. Zowel de Engelse als de Ameri-
kaanse ambassade in Cairo hadden regelmatig con-
tacten met de ‘Moslimbroederschap’ hoewel zij van 
haar gewelddadige natuur op de hoogte waren.

Islam fundamentalisme als instrument 
van de V.S. tijdens de ‘Koude Oorlog’ 

Na de tweede wereldoorlog kwam het Midden-
Oosten in het centrum van de wereldpolitiek te lig-
gen. Enerzijds kwam dit door haar ligging ten zui-
den van de Sovjet-Unie. Anderzijds was tweederde 
van de oliereserves rond de Perzische golf geconcen-
treerd. Om haar heerschappij te continueren was 
het beleid van de V.S. gericht op het creeëren van 
een ketting van anticommunistische Islamitische 
staten aan de zuidelijke grens van de Sovjet-Unie. 
Tegelijkertijd lag er het streven om deze staten te 
verhinderen om onafhankelijk te worden en om 
grip te laten krijgen over hun bodemschatten. Beide 
doelen hoopte de V.S. met behulp van het Moslim 
fundamentalisme te realiseren: de ‘Moslimbroeder-
schap’ stond hun terzijde.

Saoedi-Arabië wordt tot basis van de V.S.
De ‘Standard Oil of California’ en de ‘Texas Oil 

Company’, die later fuseerden tot ‘Aramco’ (Ara-
bian-American Oil Company), verkregen van de 
Saoedies in 1933 een olieconcessie. Zij drongen er 
bij de Amerikanen op aan om de Britten uit Saoe-
di-Arabië te verdrijven. Tijdens de tweede wereld-
oorlog verklaarde president Roosevelt tegenover 
de Britse afgezant Lord Halifax: “De Perzische olie 
komt jullie toe. We delen de Koeweitse en Irakese olie. 
De Saoedi-Arabische olie komt ons toe”.
In 1943 proclameerde Roosevelt dat Saoedi-Arabië 
in de toekomst onder het Amerikaanse defensie-
schild zou vallen: “Ik vind, dat de verdediging van 
Saoedi-Arabië van levensbelang is voor de verdediging 
van de Verenigde Staten”. Deze verklaring werd na-
dien door alle presidenten ná Roosevelt herhaald.

George W. Bush en koning Abdullah van Saoedie-Arabië 
hand in hand.
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De eerste V.S.-soldaten werden in 1944 gestati-
oneerd en in 1945 werd de militaire samenwerking 
tussen de Saoedies en de V.S. in een overeenkomst 
omgezet en werd in Dhahran aan de Perzische golf 
een steunpunt voor de luchtmacht gerealiseerd.

De ‘Moslimbroederschap’ als instrument 
van de westerse geheime diensten

Aan het begin van de jaren vijftig kregen twee 
nationalisten in Iran en in Egypte grote invloed: 
Mohammed Mossadegh en Gamal Abdel Nasser. 
In Iran werd Mossadegh in 1953 democratisch tot 
minister-president gekozen. Hij maakte het Britse
olieconcern ‘Anglo Persian Oil Company (APOC) 
tot een staatsbedrijf. Dat piktte noch de Britten, 
noch de Amerikanen. In nauwe samenwerking met 
de politiek meest invloedrijke ayatollahs, organi-
seerden MI 6 (Britse geheime dienst) en de CIA 
een geheime operatie. Onder leiding van ayatollah 
Kashani, die op betaallijst van de CIA stond, mo-
biliseerden de shiitische Mullahs, waaronder aya-
tollah Ruhollah Komeini, de massa’s op de stra-
ten tegen Mossadegh. Na de val van Mossadegh 
werd de Sjah wederom geïnstalleerd en de Iraanse 
aardolie-industrie weer geprivatiseerd. Vijf grote 
Amerikaanse oliemaatschappijen verkregen een 
aandeel van 40% in deze olie-industrie, ten koste 
van het Britse aandeel.

Diezelfde Mullahs, die in 1953de Sjah (van Per-
zië) in het zadel hielpen, liepen in 1979 weer voor 
de massa’s uit om deze ten val te brengen.

In Egypte bracht Nasser als leider van de ‘ vrije 
officieren’ de Anglofiele koning Faruk ten val en 
nam de macht over. Deze vrijheidsdaad tegen het 
Britse Rijk, werd met zoveel enthousiasme in de 
Moslim wereld begroet dat de vonken van de re-
volutie op Saoedi-Arabië dreigden over te sprin-
gen. Het Britse Rijk en de V.S. vreesden voor hun 
politieke invloed en de greep op de olie. Door 
middel van een verborgen operatie werd getracht 
om Nasser ten val te brengen. MI 6 en de CIA 
maakten zonder succes gebruik van de Egyptische 
‘Moslimbroederschap’ die de mensen in de straat 
moesten mobiliseren. Nadat Nasser de leiders van 
de ‘Moslimbroederschap’ verdreef, vonden deze 
onderdak in Saoedi-Arabië. 

Toen Nasser in 1970 stierf kwam Anwar Saddat 
aan de macht. Als voormalig lid van de ‘Moslim-
broederschap’ ging hij een alliantie met Saoedi-

Arabië aan. Hij onderdrukte de linkse beweging, 
haalde de ‘ Moslimbroederschap’ naar Egypte terug 
en knoopte goede relaties aan met Israel en de V.S.

Moslimbroederschap tegen Syrië
Tot in de jaren zeventig werd de invloed van de V.S. 

in het Midden-Oosten als maar groter. Alleen Irak, 
Syrië, de PLO en Libië ontrokken zich aan haar in-
vloed. Met de hulp van Israel, Egypte en Jordanië, 
en met hulp van de monarchieën aan de golf, heeft 
Amerika getracht ook deze gebieden onder controle 
te krijgen. Onder het toeziend oog van de V.S. werd 
stilzwijgend de geheime steun van Israel en de Jor-
daanse koning Hoessein voor de Syrische ‘Moslim-
broederschap’ getolereerd. Deze probeerde de Syri-
sche regering onder Hafez Assad ten val te brengen. 
Overigens zonder resultaat.

Israel helpt Hamas op te richten als instru-
ment tegen de PLO

In Gaza en West-Jordanië stonden de ‘ Moslim-
broederschap en de PLO (Palestijnse Bevrijdings 
Organisatie) lijnrecht tegenover elkaar. Begin jaren 
tachtig ondersteunde Begin, premier Shamir en de 
minister van defensie Sharon de ‘Moslimbroeder-
schap’ onder Ahmed Yassin tegen de PLO. In 1986 
richtte Yassin met hulp van Israel Hamas op. Gema-
tigde Israëliërs als Yitzhak Rabin, Shimon Peres en 
Ehud Barak echter, zochten met de PLO naar een 
oplossing. Als er een overeenkomst dreigde tot stand 
te komen en een grote stap richting vrede werd ge-
zet, bracht Hamas met gewelddadige aanslagen de 
vredesbesprekingen weer tot stilstand. 

Dit patroon herhaalde zich ook in het jaar 2000. 
Met nieuwe onderhandelingen hadden Barak en de 
PLO het vredesproces een duw in de goede richting 
gegeven. Met zijn bezoek aan de tempelberg provo-
ceerde Sharon massale reacties van Hamas en als ge-
volg daarvan bleef het vredesproces tot op de dag van 
vandaag onderbroken.

Van Islam als barrière tot Islam als zwaard
Aanvankelijk wilde de V.S. met een barrière van 

Islamitische, anticommunistische staten, de Sovjet 
invloed in het zuiden inperken. Met de Afghanistan 
oorlog in het begin van de jaren tachtig, begonnen de 
V.S. echter de fundamentalistische Islam als zwaard 
tegen de Sovjet-Unie te benutten.

De heilige oorlog tegen de Sovjet-Unie
De Jihad tegen de Sovjet-Unie moest in de 
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Duivels spelCentraal-Aziatische Sovjetrepublieken en in Af-

ghanistan gevoerd worden (8). Door de militante 
propaganda van Radio Liberty wilden de V.S. de Is-
lamitische minderheden in de Centraal-Aziatische 
Sovjetrepublieken tegen Moskou ophitsen. Dit had 
geen succes. In Afghanistan kwam het echter tot een 
Jihad tegen de Sovjets.

In de traditionele Afghaanse cultuur speelde de 
Islam weliswaar een belangrijke rol als een aangele-
genheid van het persoonlijke geloof, met politiek had 
het echter weinig van doen. Dit veranderde toen in 
het begin van de jaren zestig, Afghaanse studenten 
die aan de Kairo’s al-Azhar-Moskee gestudeerd had-
den, naar Afghanistan terugkeerden. Zij hadden met 
de Egyptische ‘Moslimbroederschap’ relaties aange-
knoopt en hun gedachtegoed overgenomen. Aan de 
universiteit van Kaboel gingen zij nu met geweld te-
gen de moderne, linkse en communistische studen-
ten tekeer. In het begin van de jaren zeventig vormde 
zich rond deze kring de Afghaanse Islamitische be-
weging die in het Afghaanse leger begon te infiltre-
ren. In 1973 bracht de prins Mohammed Daoud, de 
Afghaanse koning ten val en riep de republiek uit. 
Daar voerden de rechtse Islamieten oppositie tegen 
die werd ondersteund door de premier van Pakistan 
Zulfikar Ali Butto (9) en de Sjah van Perzië. Ook de 
CIA ondersteunde het Islamitisch verzet.

Afghanistan weet zich al vanaf de 19e eeuw 
geplaatst tussen de Russische beer en de

Britse leeuw. “red mij voor mijn vrienden”,
zo luidt de tekst van deze cartoon

In 1978 werd de regering van Daoud door een so-
cialistische coup ten val gebracht en de nieuwe re-
gering sloot een vriendschapsverdrag met de Sov-
jet-Unie. In maart 1979 begon de rechtse Afghaans 
Islamitische beweging een gecoördineerde opstand 
die door de Pakistaanse inlichtingendienst ISI en de 
CIA werd ondersteund. De V.S. had de hoop dat de 
Sovjets daardoor tot een inval in Afghanistan zou-
den worden geprovoceerd. Aan het end van 1979 
controleerden de opstandelingen driekwart van het 
land. De Sovjets marcheerden Afghanistan in en de 

veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter, 
Zbigniew Brzezinski, wreef zich in zijn handen 
en verklaarde: “Deze geheime operatie was een uit-
stekend idee. Het gevolg was dat de Russen in de val 
gelokt werden. Op de dag dat de Sovjets officieel de 
grenzen hadden overschreden, schreef ik aan Jimmy 
Carter: We zijn nu in de gelegenheid om de UdSSR 
hun Vietnam oorlog te bezorgen”.(10) 

In de jaren tachtig werden de Moslims voor de 
Jihad tegen de Sovjets gerekruteerd, in trainings-
kampen voor de guerrillaoorlog opgeleid en naar 
Afghanistan doorgestuurd. Volgens de CIA waren 
300.000 mudjahideen bewapend waarvan 35.000 
uit 34 landen. Na de aftocht van de Sovjets in 
1989 was Afghanistan totaal verwoest, de bevol-
king leed honger en de diverse krijgsheren voch-
ten met elkaar om de heerschappij. Er waren nog 
nauwelijks gematigde krachten in het land en de 
Mudjahideen hadden tijdens de Jihad naast Rus-
sische soldaten ook linkse en gematigde Afghanen 
omgebracht.

De erfenis van de Jihad
Dreyfuss gaat er vanuit dat de V.S. zo geobse-

deerd waren door de plaatsvervangende oorlog 
tegen de Sovjet-Unie dat ze geen idee hadden van 
de krachten die ze hadden gemobiliseerd door het 
ondersteunen van de Jihad. Namelijk het creëren 
van een radicaal bewapende Islamitisch leger wat 
zijn schaduw ver vooruit zou werpen nadat de 
oorlog voorbij was. Het is echter in dit verband 
de moeite waard om het boek van Jürgen Elsässer: 
‘Wie der Dschihad nach Europa kam’ te lezen. Hij 
beschrijft daar hoe het Afghaanse verbond tussen 
de V.S. en de Mudjahideen in de jaren 90 op de 
Balkan een herdruk beleefde: “Duizenden Mu-
djahideen hebben in de jaren 90 in Bosnië en Kosovo 
gevochten. Zwaarbewapend door het Pentagon, bin-
nengesluisd en ondersteund door de Amerikaanse in-
lichtingendiensten. In de Balkan werd de opmars van 
de heilige oorlog voortgezet”.(11)

De oorlog tegen het terrorisme
Ook aan de oorlog tegen het terrorisme besteedt 

Dreyfuss de nodige aandacht. Hij laat zien dat de 
‘Clash of Civilization’ theorie van Samuel Hun-
tington een vrijbrief gaf aan de neo- conservatie-
ven en de regering Bush om de invloedsfeer van de 
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V.S. over het Midden-Oosten verder uit te breiden 
naar Pakistan, Centraal-Azië, het gebied ten oos-
ten van de Middellandse zee, de Rode Zee en de 
regio rond de Indische Oceaan.

Daarnaast blijkt Dreyfuss een grondige kenner 
van de neoconservatieve belangen- en machtspoli-
tiek te zijn.

Dit artikel is door de uitgever ‘Apokalyps Nu!’ uit 
het Duits vertaald en van voetnoten en commentaar 
voorzien. De oorspronkelijke tekst is op het internet te 
vinden op:
http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2007/nr1-
vom-512007/teuflisches-spiel-devils-game/

1) Robert Dreyfuss, Devil’s Game, How the United States 
helped unleash fundamentalist Islam; New York 2005, 
Metropolitan Books ISBN-13: 978-0-8050-7652-3

2) Zowel Afghani als Abduh waren lid van de Vrijmetselarij. 
Meer hierover in een buitengewoon interessant stukje 
tekst op de website:

 http://www.freemasonrytoday.com/31/p09.php

3) Voor de duidelijkheid zetten we hier nog even de histori-
sche lijn van de politieke Islam uiteen, verpersoonlijkt in 
haar belangrijkste vertegenwoordigers. 

 Jamal Eddine al Afghani (1838-1897) bracht Moham-
med Abduh (1849-1905) voort, een Egyptische Pan-Is-
lamistische activist en belangrijkste leerling van Afgha-
ni. Abduh bracht Mohammed Rashid Rida (1865-1935) 
voort, een Syrische discipel van Abduh die naar Egypte 
vertrok en daar het blad ‘The Lighthouse’ oprichtte om 
Abduh’s idee van een systeem van Islamitische republie-
ken te promoten. 

 Rashid Rida bracht Hassan al-Banna (1906-1949) voort 
die het Islamisme via Rashid Rida’s ‘The Lighthouse’ had 
verkregen en in 1928 de grondlegger was van de ‘Moslim 
Brotherhood’. Bannah bracht veel nakomelingen voort. 
Hieronder zijn schoonzoon, Said Ramadan, het hoofd 
van de ‘Moslim Brotherhoods’ internationale organisa-
tie, wiens hoofdkantoor was gezeteld in Zwitserland. 

 Verder Abul-Ala Mawdudi, de oprichter van de ‘Islamic 
Group’ in Pakistan, de eerste Islamitische politieke partij 
die geïnspireerd was door Banna’s werk. 

 Andere erfgenamen van Banna zetten dependances op 
van de ‘Brotherhood’ in elke Moslim staat, in Europa en 
in de V.S. Een andere volgeling van Banna was een Saoe-
di die tevens deel nam aan Amerika’s Afghaanse Jihad, 
zijn naam: Osama Bin Laden.

4) Het wahabisme (ook wel gespeld als wahabbisme of wah-
habisme) is de naam die vaak aan de stroming binnen de 
islam wordt gegeven die door Mohammed ibn Abd al-
Wahhaab (1703 - 1792) is gesticht. Het is een fundamen-
tele conservatieve stroming die een vertakking is van het 
soennisme. Het is de staatsgodsdienst in Saoedi-Arabië. 

De volgelingen heten wahabieten. Deze stroming wordt 
door de volgelingen vaak zonder naam genoemd of met de 
naam salafiyyah. Vrij veel hedendaagse groeperingen base-
ren zich op de basis van deze stroming. Een volgeling van 
deze stroming zal zich nooit wahabiet noemen.

 De naam wahabisme is afgeleid van de naam van Moham-
med ibn Abd al-Wahhaab. De naam is oorspronkelijk af-
komstig uit India waar deze naam werd gebruikt om volge-
lingen van de leer van ibn Abd al-Wahhaab aan te duiden. 
De wahabieten noemen zichzelf ook ahl al-tawhid, wat zo-
veel betekent als mensen van de eenheid. Hiermee doelen 
ze ook op de éénheid van God.

 Het wahabisme heeft een grote overlap met de madhhab van 
Ibn Hanbal en wordt soms ook wel als onderdeel van deze 
madhhab gezien of wordt soms als vijfde madhhab genoemd.

 Zie: http://nl.Wikipedia.Org/wiki/Wahhabisme

5) Het Ottomaanse of Osmaanse Rijk (Turks: OsmanlÄ± 
ImparatorluÄŸu, Osmaans (oud-Turks): Devlet-i Âliyye-i 
Osmaniyye) is het Turkse Rijk dat gesticht werd door Os-
man I, de stamvader van de Ottomaanse dynastie. Het kan 
beschouwd worden als de opvolger van het Seltsjoekenrijk 
(Roem-Seldjoeken).

 Het Osmaanse Rijk was een wereldrijk tussen de 14e eeuw en 
de 20e eeuw n. Chr., en bij de grootste uitbreiding ervan be-
sloeg het een enorm gebied in Noord-Afrika, Azië en Europa.

 zie:http://www.safar.nl/index2.php?option=com_
content&do_pdf=1&id=80:

6) zie over het ontstaan en ontwikkeling van Transjordanië: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transjordani%C3%AB

7) Robert Dreyfuss zet in zijn boek uiteen dat Mohammed Ab-
duh, de belangrijkste discipel van Afghani, stichter was van 
de Salafiyya beweging, een radicaal rechtse, back to basic, 
fundamentalistische stroom. Abduh werd ondersteund door 
de Egyptische proconsul, Evelyn Baring Lord Cromer.

 Oorspronkelijk waren de Hasjemieten, een Arabische fami-
lie, als bewakers van de steden Mekka en Medina, bestemd 
om het leiderschap van de gehele Moslim wereld te verkrij-
gen. Het idee was om een pro-brits Kalifaat op te richten 
om de wankelende Turkse te vervangen. 

 Dit plan kwam niet echt van de grond maar een tweede wel. 
Vanaf de jaren twintig werd in de nieuwe Saoedische staat, 
het Wahhabisme vermengd met de Salafiyya, dat samen-
stroomde in de ‘Moslim Brotherhood’ organisatie.

 De opstanding van de Islam was in gang gezet.

8) Jihad (Arabisch: داهج, djihād) is een begrip uit de islam. Het 
komt van de Arabische woordstam jhd, dat ‘streven’ bete-
kent. Jihad betekent letterlijk ‘inspanning gericht op het 
realiseren van een bepaald doel’. Moslims zien het als hun 
taak om hun geloof te beschermen en te verdiepen. Er wordt 
een onderscheid gemaakt in een innerlijke en een uiterlijke 
jihad. Er worden zowel in islamitische als niet-islamitische 
kringen verhitte discussies gevoerd over de precieze bete-
kenis van het begrip. Zie voor verdere informatie: http://
nl.wikipedia.org/wiki/Jihad

9) Zulfikar Ali Bhutto, 5 januari 1928 – Rawalpindi (Punjab), 
4 april 1979) was een Pakistaanse politicus. Van 1971 tot 
1973 was hij president en van 1973 tot 1977 premier van 
het land. Hij was afkomstig uit een steenrijke grootgrond-
bezitterfamilie en studeerde rechten en politicologie in de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Na zijn te-
rugkeer in Pakistan (1953) was hij advocaat en later docent 
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staatsrecht, alvorens hij de politiek inging.

 In 1963 werd Ali Bhutto minister van Buitenlandse Za-
ken in het autocratische regime van president Ayub Khan. 
Hij raakte spoedig in conflict met de president die het niet 
eens was met Bhutto’s pro-Chinese koers (China en de Ver-
enigde Staten zijn traditioneel de bondgenoten van Paki-
stan, terwijl Rusland traditioneel gezien de bondgenoot is 
van Pakistaanse aartsvijand India). Maar bij het uitbreken 
in Peking van de Culturele Revolutie leek het Ayub beter, 
enige afstand tot het bewind van voorzitter Mao te nemen. 
In 1966 werd Bhutto als minister ontslagen.

 In 1967 richtte hij de links-populistische Pakistan Peoples 
Party (PPP) op, die een islamitisch-socialisme voorstond.

 In 1970 behaalde de PPP van Bhutto de meeste stemmen in 
West-Pakistan, maar werd niet de grootste partij: de Oost-
Pakistaanse (thans: Bangladesh) Awami Liga van sjeik 
Mujibur Rahman behaalde meer stemmen. Na de verloren 
Indo-Pakistaanse oorlog van 1971 en de onafhankelijkheid 
van Bangladesh trad de militaire president Yahya Khan af 
en werd Ali Bhutto president.

 Bij een grondwetswijziging werd in 1973 het parlementaire 
stelsel hersteld, en Bhutto werd premier. Zijn regering her-
stelde ook de autonomie van de Pakistaanse provincies en de 
bevolkingsgroepen en gaf Pakistan een islamitisch karakter 
(Bhutto was een aanhanger van het islamitische Soefisme).

 Bij de verkiezingen van 1977 behaalde de PPP een grote 
verkiezingszege, desondanks beschuldigde de oppositie 
Bhutto van verkiezingsfraude en manipulatie van de uit-
slag. Zijn legerleider generaal Mohammed Zia-ul-Haq 
bracht samen met collega-militairen in juli 1977 Bhutto ten 
val. In september 1977 werd Bhutto gearresteerd. Hij werd 
ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven om een po-
litieke tegenstander te vermoorden. In maart 1978 werd 
hij ter dood veroordeeld. Vanuit de gevangenis spoorde hij 
zijn dochter, Benazir Bhutto, aan om zijn politieke carrière 
voort te zetten. Ondanks internationale protesten werd hij 
in 1979 op 51-jarige leeftijd opgehangen.

10) zie verder in dit nummer.

11) We zullen in één van de volgende nummers van ‘Apokalyps 
Nu!’ nog uitgebreid ingaan op de achtergronden van de oor-
log in voormalig Joegoslavië die de omverwerping door de 
NAVO van de regering Milosovic en de ontmanteling van 
Joegoslavië tot gevolg had.

Moskou reageert op 
de versterking van de 
Amerikaanse troepen-
macht in Afghanistan

 

F. William Engdahl (07-02-2009)

Het is juist dat Moskou tot de conclusie is geko-
men, dat het bij de door de VS-president Obama 
aangekondigde versterking van de Amerikaanse 
troepenmacht in Afghanistan, in mindere mate 
gaat om de strijd tegen de Taliban. Het gaat ech-
ter veel meer om een hernieuwde poging van de 
strategen in het Pentagon om Rusland en China 
op het Euraziatisch continent te omsingelen en 
daardoor de wereldwijde militaire hegemonie te 
bewerkstelligen. Men wacht in Moskou niet op 
een nieuwe politieke koers vanuit Washington. 
Rusland handelt en neemt daarbij een aantal zeer 
gecalculeerde geopolitieke stappen om haar gren-
zen in Centraal-Azië veilig te stellen. Bij dit geo-
politieke machtsspel wordt alles op het spel gezet 
– het gaat om wereldoorlog of wereldvrede voor 
de komende tien jaar.

De VS-minister van defensie Robert Gates en de 
chef van de generale staf, admiraal Mike Mullen, 
hebben Obama verzocht om de troepenmacht in Af-
ghanistan te verdubbelen. Zowel Gates als Mullen 
hebben verklaard dat de aanwezigheid van de troe-
pen ongeveer drie tot vijf jaar zou beslaan maar dat 
de directe doelen nog onduidelijk zijn. Dat is buiten-
gewoon veelzeggend. Dit met het oog op de talrijke, 
bewuste raketaanvallen op vermeende stellingen van 
de Taliban op dorpen in Pakistaanse gebieden van de 
laatste maanden. Ondanks hevige protesten van de 
Pakistaanse regering is het duidelijk dat de VS het 
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conflict ook naar Pakistan wil uitbreiden. Wat kan 
hiervan de bedoeling zijn?

Vanuit militair standpunt kan de versterking van 
de Amerikaanse troepen in Afghanistan met nog 
eens 30.000 man de vrede van de in stammen op-
gedeelde en door oorlog geteisterde regio, nooit 
garanderen. Het is gebleken dat veel van de groe-
peringen die de VS- commandanten als ‘Taliban’ 
omschrijven, in werkelijkheid gewapende bendes 
zijn van lokale ‘Warlords’ en niet behoren tot het 
ideologische kader van de Taliban. Met deze eti-
kettenzwendel hoopt Washington door het op 
één hoop gooien van deze bendes onder de naam 
Taliban, de geallieerden binnen de NAVO in een 
oorlog te sturen die niet te winnen valt. De sociale 
omstandigheden in Afghanistan zijn catastrofaal. 
Het percentage werklozen wordt geschat op 40% 
en ongeveer 5 miljoen mensen leven onder de ar-
moedegrens. Het land wordt al 40 jaar lang door 
een permanente oorlog geteisterd (van de laatste 
200 jaar is Afghanistan al 125 jaar in oorlog!, noot 
vertaler).

Het is absurd om slechts 30.000 extra man naar 
Afghanistan te sturen gelet op het feit dat het aan-
tal gedode soldaten in Afghanistan 15 maal zo 
hoog is als in Irak.

Als we de officiële richtlijnen van de V.S. marine 
met betrekking tot opstandbestrijding in ogen-
schouw nemen, dan heeft het Amerikaanse leger 
voor een effectieve opstandbestrijding ongeveer 
655.000 man nodig. Bijna 600.000 man meer dus 
dan de voorgestelde hoeveelheid die met de hui-
dige strategie gepland is. Het lijkt er op dat de hui-
dige strategie van de V.S. een herhaling is van de 
stapsgewijze escalatie die de VS in het begin van 
de jaren zestig in Vietnam volgde.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Za-
ken Hillary Clinton evenals haar man, ontvangt 
haar buitenlandpolitieke adviezen niet van Obama 
of een liberale stroming maar van de Bush-fractie. 
Ze heeft een aantal gezaghebbende experts met 
betrekking tot Afghanistan en Zuid-Azië voor 
een discussieronde uitgenodigd. Hieraan nemen 
deel: minister van defensie Gates, CENTCOM 
- commandant generaal David Petraeus en natio-
nale veiligheidsadviseur James L. Jones. Al eerder 
was de voormalige ambassadeur en oorlogshavik 
Richard Holbrooke tot speciale afgezant van het 
ministerie van buitenlandse zaken voor Zuidoost 

Azië benoemd.
In januari 2008 had Obama’s huidige veiligheids 

adviseur, generaal James L. Jones, als voorzitter van 
een private studiegroep over Afghanistan al voor het 
inblazen van nieuw leven van de oorlog in Afghani-
stan gepleit. Een oorlog, waarvan de doelen niet eens 
helder zijn geformuleerd, nieuw leven inblazen? Het 
is geen verassing dat Moskou vermoedt dat het om 
hele andere doelen gaat als Washington strategisch 
zo de nadruk legt op dit vraagstuk.

Moskous reactie
Zoals verwacht heeft het Kremlin gereageerd. De 

president van Kirgizistan was op dat moment op be-
zoek in Moskou waar men hem een verlaging van 
de schuldenlast en financiële hulp van enkele mil-
jarden had aangeboden. Bij deze gelegenheid kon-
digde president Kurmanbek Bakijew de sluiting van 
een Amerikaanse luchtmachtbasis in zijn land aan 
die voor de oorlog in Afghanistan gebruikt wordt. 
In Kirgizistan bevindt zich de nog enig overgeble-
ven Amerikaanse basis in de regio ten noorden van 
Afghanistan die strategisch van groot belang is. De 
regering Bush had in 2001 verklaard de ‘oorlog tegen 
het terrorisme’ te gaan voeren en aangekondigd om 
Afghanistan te zullen aanvallen. Om de aartsvijand 
Osama bin Laden uit de holen van het Tora Bora 
gebergte te zullen verdrijven, had Washington zich 
verzekerd van het recht om luchtmacht bases te ves-
tigen in Uzbekistan en Kirgizistan.

Centraal Azië

Ongeveer tegelijkertijd begonnen Washingtons 
oorlogshaviken in het geheim met de voorbereiding 
van een reeks ‘regimewissels’ of ‘kleurenrevoluties’ in 
Georgië (rozenrevolutie in 2003) en in de Oekraïne 
(oranje revolutie 2004). In Wit-Rusland en Uzbe-
kistan had men met soortgelijke acties geen succes 
(1). Een blik op de landkaart van Eurazië maakt het 
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NAVO duidelijk. Rusland moest omsingeld worden, 
tenminste toen Washington er nog van overtuigd 
was, Kazachstan in zijn broekzak te hebben. Men 
had immers overeenkomsten gesloten over opleidin-
gen voor militairen en Chevron had grote investerin-
gen in het oliegebied Tengiz kunnen doen (Tengiz, in 
Kazachstan, behoort tot de tien grootste olievelden van 
de wereld, noot vertaler).

Kort nadat Washington op 7 januari 2007 de sta-
tionering van strategische raketten- en moderne ra-
darsystemen in Polen en Tsjechië had aangekondigd, 
verklaarde Putin onverbloemd, dat het ware doel 
van dit Amerikaanse ‘rakettenschild’ niet Iran, maar 
Rusland was. 

Net zo hol klinken de bezweringen van Washing-
ton dat de opbouw van een troepenmacht in Afgha-
nistan dient ter bestrijding van de Taliban. Daarom 
reageert Moskou met het veiligstellen van zijn gren-
zen tegen een complete Amerikaanse militarisering 
van Centraal-Azië. 

De routes van de olie- en gasleidingen spelen een 
belangrijke rol in de regio en in dit opzicht de Ame-
rikaanse overwegingen. Er is immers de wens van 
Washington om een aardgasleiding van Turkmeni-
stan naar India te bouwen die het Russische energie-
concern Gazprom voor een belangrijk deel van zijn 
huidige gasverzorging zou afsnijden. Het hoofddoel 
van de escalatie in Afghanistan is echter een ijzeren 
gordijn tussen Rusland en China te creëren. Het zijn 
de belangrijkste machten in Eurazië die als enige de 
wereldwijde dominantie van de V.S. in de toekomst 
in gevaar kunnen brengen. Mochten de beide voor-
malige rivalen Rusland en China hun samenwer-
king, niet alleen op het gebied van grondstoffen en 
economie, maar ook op militair gebied versterken, 
dan zou uit deze combinatie, zoals Obama’s adviseur 
voor de buitenlandse politiek, Zbigniew Brzezinski 
verklaard heeft, een groot gevaar voor de wereld-
wijde hegemonie van de Verenigde Staten kunnen 
groeien. 

De Amerikaanse strategie van “het Grote Spel” tot 
omsingeling van de Euraziatische sleutelmachten 
China en Rusland, heeft een vernietigende slag ge-
incasseerd. Dit vanwege de grootscheepse financiële 
toezeggingen van Rusland en het besluit van Kirgi-
zistan om op korte termijn de landingsrechten van 
de Amerikaanse luchtmacht op de luchtmachtbasis 
Manas op te heffen.

Toen Washington in Uzbekistan een poging deed, 
met behulp van diverse NGOs (Niet Gouvermen-
tele Organisaties), om een zogenaamde ‘kleuren-
revolutie’ te ontketenen, verlangde de niet bepaald 

democratisch gezinde president Islam Karimow 
van de V.S., haar luchtmachtbasis in Uzbekistan te 
ontruimen. De vrijwilligers van het Amerikaanse 
‘Peace Corps’ (2) werd verzocht het land te verlaten 
evenals de buitenlandse pers. De meeste NGOs 
die in Uzbekistan actief waren, werden verboden. 
Bovendien versterkte Karimow de broze relatie 
met Rusland. Op dit moment tracht Washington 
wederom koortsachtig vaste voet te krijgen in Uz-
bekistan maar de plotselinge weigering van Kir-
gizistan om Amerika de gebruiksrechten voor de 
luchtmachtbasis te geven, heeft de Euraziatische 
omsingelingsstrategie een gevoelige klap toege-
bracht

Aangezien de belangrijkste aanvoerroutes voor 
de NAVO troepen in Afghanistan vanuit de ha-
venstad Karatschi ( met meer dan 12 miljoen in-
woners, één van de grootste steden van de wereld) 
door Pakistan lopen, en de aanvallen op deze aan-
voerroutes met de dag toenemen, is men in het 
Pentagon koortsachtig op zoek naar alternatieven 
voor de noordelijke aanvoer. Vanuit deze achter-
grond kreeg het bericht dat militante groeperingen 
een brug bij de Khyber-pas in het noordwesten van 
Pakistan hadden opgeblazen, de volle aandacht. 
Dat was tenminste de officiële lezing. Inofficieel 
zou deze gebeurtenis ook een excuus kunnen zijn 
voor de versterking van de Amerikaanse troepen in 
Centraal-Azië. Na het verlies van de luchtmacht-
basis ‘Manas’ gaapt er namelijk een enorme kloof 
in Washingtons “Grote Spel”, dat Amerika’s ha-
viken destijds met supersonische snelheid in gang 
hebben gezet.

Voor de V.S. wordt dit geo-politieke spel nog ge-
compliceerder doordat Moskou nu een hechte ver-
dedigingssamenwerking met de voormalige com-
munistische staten van Centraal-Azië nastreeft.

Een Centraal-Aziatisch antwoord op de NAVO?
De aankondiging van de Kirgizische president 

Bakijew om de Amerikanen te verbieden nog ge-
bruik te maken van de luchtmachtbasis, vond uit-
gerekend tijdens een bezoek aan Moskou plaats 
waar een topontmoeting plaatsvond van de dood-
gewaande Collective Security Treaty Organisation 
(CSTO). Hiertoe behoren de landen Armenië, 
Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizistan, Rusland 
en Tadzjikistan. Naar het heet, kwamen de staats-
hoofden van deze landen overeen, om een gemeen-
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schappelijke, snelle interventiemacht te vormen. 
Een interventiemacht om tegen militaire agressie, 
het internationale terrorisme, extremisme, cri-
minaliteit en drugshandel op te treden en om op 
noodsituaties te reageren. Ongetwijfeld stonden 
ook de Amerikaanse plannen voor uitbreiding van 
de troepenmacht in Afghanistan op de agenda.

Met het versterken van de CSTO zet Mos-
kou stappen om de omsingeling door de 
NAVO in Centraal-Azië tegen te werken

De CSTO werd in 1992 opgericht om een grond-
slag te leggen voor een dialoog tussen Moskou en 
de voormalige Sovjet republieken die kort tevoren 
zichzelf onafhankelijk hadden verklaard. Zij wor-
den door Rusland als het ‘nabije buitenland’ be-
schouwd. Op dit moment krijgen de gesprekken 
steeds meer een serieus karakter want de Ameri-
kaanse aanval tot omsingeling worden door alle 
Centraal-Aziatische republieken als bedreigend 
ervaren. Voor de CSTO staten vormen Afghani-
stan en Pakistan een bedreiging voor hun veilig-
heid. De beslissing tot permanente stationering 
van een collectieve interventiemacht onder uni-
form commando, zal deze alliantie op een hoger 
niveau tillen. De Russische president Medvedev 
heeft het besluit tot vorming van een snelle in-
terventiemacht met de volgende woorden bekend 
gemaakt: “Ik wil de betekenis van het besluit tot vor-
ming van een snelle interventiemacht benadrukken. 
Met haar willen we de militaire slagkracht van onze 
organisatie sterker maken. Deze nieuwe eenheden, 
zo vervolgt Medvedev, zullen niet minder sterk zijn 
dan die van de NAVO. De reden voor het in het leven 
roepen van deze collectieve interventiemacht die ope-
rationeel zal zijn, is een ‘aanzienlijk conflictpotenti-
eel ’, dat zich in de CSTO regio aan het opbouwen is”.

Ongetwijfeld is voor een goed verstaander het 
begrip ‘aanzienlijk conflictpotentieel’ duidelijk, 
namelijk de strategische opbouw door de V.S. in 
Pakistan, Afghanistan en haar omgeving.

Tegelijkertijd met het plaatsvinden van de 
CSTO top, was Rusland tevens gastheer voor een 
bijeenkomst van de Euraziatische Economische 
gemeenschap (EurAsEC). Tot deze groep beho-
ren Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizistan, Rus-
land en Tadzjikistan als volwaardige leden. Arme-
nië, Moldavië en de Oekraïne hebben sinds de in 
het jaar 2000 opgerichte EurAsEC de status van 

waarnemers.

Op deze bijeenkomst werd een gemeenschappelijk 
hulpfonds ter hoogte van 10 miljard dollar ingesteld, 
dat tot verzachting van de gevolgen van de wereld-
wijde economische crisis bedoeld is. Bovendien werd 
over de instelling van een internationaal uitwisse-
lingscentrum op het gebied van Hightech en diverse 
innovatieve projecten van de deelnemende landen 
gesproken. 

De Russische president Medvedev benoemde een 
pijnlijk punt voor Washingtons schijnheiligheid 
met betrekking tot het Afghanistan vraagstuk. Hij 
verklaarde tijdens de bijeenkomst in Moskou voor 
de pers: “wij zijn tot een uitvoerige en gelijkwaardige 
samenwerking in Afghanistan bereid, ook met de ver-
enigde Staten”.
Dat is natuurlijk het laatste wat de strategen in het 
Pentagon willen horen. (3)

1) Zie artikel Georgië en de koude oorlog die niet voorbijging, 
Apokalyps Nu! voorjaar 2009

2) Het Peace Corps werd opgericht door President John F. 
Kennedy in 1961 en is een van de meest succesvolle pro-
gramma’s in de recente geschiedenis van de Amerikaanse 
buitenlandse politiek. Sinds de oprichting zijn 190.000 
vrijwilligers ingezet in 139 ontwikkelingslanden. Ze helpen 
er bij de aanleg van drinkwaterputten en irrigatiesystemen, 
onderwijs van schoolkinderen, bijstand van toekomstige 
moeders en bij de opstart van micro-ondernemingen. Het 
programma kende een piek in 1966, met 15.000 kandida-
ten, momenteel werken 8.079 vrijwilligers in 74 landen. 
Bron: http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_
pi2%5Bart_id%5D=22537&cHash=80c4cac321

3) Het laatste wat zij zeker niet willen horen is een samen-
werking op economisch en militair gebied tussen Rusland 
en China. Deze nemen namelijk stappen tot verdere sa-
menwerking binnen de zogeheten “Sjanghai Cooperation 
Organisation” (SCO). Een samenwerkingsverband dat 
door beide landen in 2001 in het leven werd geroepen als 
handelsorganisatie. William Engdahl laat echter zien dat 
deze organisatie zich steeds meer als een tegenhanger van 
de NAVO gaat ontwikkelen. Tot deze SCO behoren ook 
landen als Kazachstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, en Oez-
bekistan terwijl landen als Iran, Pakistan en India de status 
van waarnemer bezitten. In maart van dit jaar vond er een 
historische bijeenkomst van de SCO plaats. Zie verder:

 http://info.kopp-verlag.de/news/vorgehen-der-nato-in-
europa-bringt-china-und-russland-einander-naeher.html
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Met hoeveel van deze ‘smetjes’ worden u en ik 
eigenlijk opgezadeld? Het heeft Barack Obama er 
overigens niet van weerhouden deze Colin Powel 
in zijn kring van naaste adviseurs op te nemen.

Eén van de doelstellingen van de Anglo-Ame-
rikaanse loges is om de wereldheerschappij tot in 
lengte van dagen uit te oefenen. Het Russische 
volk werd met de oktober revolutie van 1917 op-
gezadeld met het Bolsjewisme. De revolutionai-
ren Lenin en Trotski werden met westers kapitaal 
gefinancierd om dit westerse, bolsjewistische ex-
periment in Rusland uit te voeren. Zij is met ver-
nietigende kracht voor het Russische volk en in 
de wereld werkzaam geweest en eigenlijk nóg niet 
overwonnen. De alles overheersende macht van de 
Staat neemt ook in het Westen groteske vormen 
aan.

Steiners beschouwingen over westerse occulte 
loges dateren vooral uit de periode tijdens de 1e 
WO en de jaren daarna. En aangezien het water 
het helderst is bij de bron, zullen we niet nalaten 
om waar mogelijk Steiner zelf aan het woord te la-
ten. We ontkomen er niet aan om hierin keuzes te 
maken en woorden die in voordrachten vrij gespro-
ken zijn, in wisselwerking met zijn toehoorders, 
op deze wijze aan de gedrukte letter prijs te geven. 
We ontkomen er ook niet aan om die begrippen 
uit de geesteswetenschap te introduceren die voor 
een goed begrip van het fenomeen ‘occulte loges’ 
noodzakelijk zijn. 

We willen in deze uitgave van ‘Apokalyps Nu!’ 
het accent leggen op Steiners aanwijzingen met 
betrekking tot de ‘techniek van beïnvloeding’ 
waarvan vanuit verborgen kringen gebruik wordt 
gemaakt.

“Allereerst moet het voor ons duidelijk zijn dat alles 
wat zich op het fysieke gebied realiseert, afhankelijk 
is van de aan haar ten grondslag liggende geestelijke 
krachten en machten. Het is echter moeilijk de aard en 
wijze van deze geestelijke krachten en machten in het 
concrete geval precies te doorgronden. Want men zou 
willen zeggen dat op bepaalde plaatsen van de fysieke 
wereld de inslag van de geestelijke wereld zichtbaar-
der is dan op andere plekken. Ik heb er vaker op gewe-
zen dat er bepaalde verbindinglijnen gaan, via aller-
lei tussenverbindingen, naar occulte broederschappen 
en wederom vanuit deze occulte broederschappen naar 
de geestelijke wereld. Wil men dit op de juiste wijze 
begrijpen, dan moet de blik vooral gericht zijn op het 

Rudolf Steiner over Occulte Loges (2)

Fredie de Mooy

“Er bestaat werkelijk..... een internationaal Anglofiele 
netwerk…die we kunnen identificeren als de “Round 
Table Groups”. Ik ken de operaties van dit netwerk om-
dat ik ze twintig jaar lang heb bestudeerd en het mij toe-
gestaan was om twee jaar lang, begin jaren 60, haar do-
cumenten en geheime rapporten te onderzoeken. Ik heb 
ten opzichte hiervan en de meeste van haar bedoelingen 
géén aversie en voel me er voor het grootste gedeelte van 
mijn leven zeer verwant mee. Ik heb wat bezwaren te-
gen enkele van haar doelstellingen maar in het algemeen 
ligt het grootste verschil van mening in het feit dat zij 
‘onzichtbaar’ willen blijven en ik van mening ben dat 
haar rol in de geschiedenis te belangrijk is om ongekend 
te blijven”.
- professor Caroll Quigley, in zijn boek ‘Tragedy and 
Hope’ en mentor van voormalig president van de 
V.S. Bill Clinton- (1)

In het eerste nummer van “Apokalyps Nu!” zijn we 
zeer zichtbaar begonnen om enkele gezichtspunten 
met betrekking tot occulte broederschappen of loges, 
volgens inzichten van dr. Rudolf Steiner inleidend uit 
te werken. We hebben kunnen zien dat vanaf de 18e, 
19e eeuw, de stroom van de roep om democratisering 
vanuit het verborgene begeleid werd door een tweede 
stroom, namelijk die van de ‘occulte loges’. Het is de 
opgave van ‘Apokalyps Nu!’ om deze tweede stroom 
zichtbaar te maken en de illusie van de eerste stroom 
met feiten te onderbouwen. Ook voor wat betreft de 
tweede stroom, die van de ‘occulte loges’, zullen we 
stap voor stap te werk moeten gaan. Geen eenvou-
dige opgave aangezien we hebben kunnen constate-
ren dat we een gebied raken waar moeilijk vat op te 
krijgen is. Uiterlijke documenten zijn erg spaarzaam. 
Verder is het zo dat de tijdgeest, namelijk die van het 
materialisme, het bijna onmogelijk maakt om poli-
tieke- en economische ontwikkelingen vanuit het 
perspectief van occulte beïnvloeding te beschouwen. 
Hoe moeilijk is het al niet om gewoon naar de his-
torische feiten te kijken zonder dat daarbij allerlei 
manipulaties, verdraaiingen, en halve waarheden op 
de achtergrond meespelen. U weet vast nog wel hoe 
uiterst gedocumenteerd de voormalige minister van 
buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Colin 
Powel, de gehele Verenigde Naties voorloog over het 
bestaan van massavernietigingswapens in Irak. Een 
gebeurtenis waarover Colin Powel achteraf als zijnde 
een “smet op zijn carrière” sprak. 
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feit dat daar waar mensen met geestelijk werkzame 
krachten werken, hetzij ten goede, hetzij in kwade 
zin, er steeds met grote tijdsperiodes wordt gerekend 
en dat zoiets waar veel van afhangt het volgende is: 
de verhoudingen op fysiek gebied met een zekere koel-
bloedigheid te overzien en haar te gebruiken……”

“Het karakteristieke van hen die gebruik maken van 
geestelijke krachten is dat zij zeer vaak, ik zeg zeer 
vaak, niet altijd, redenen hebben om niet zelf op het 
wereldtoneel naar voren te treden maar gebruik ma-
ken van tussenpersonen om via hen bepaalde plannen 
te kunnen verwerkelijken. Nu gaat het erom dat deze 
zaken zich vaak zo afspelen dat de anderen hiervan 
niets merken. We hebben door de vele beschouwingen 
gezien dat de mensen in zekere zin niet opmerkzaam 
zijn, niet graag kijken naar datgene wat zich afspeelt. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt door diegenen die 
zich van bepaalde occulte verbanden bedienen om in 
de wereld werkzaam te zijn. Wie niet op de gebruike-
lijke wijze naar de wereld kijkt maar met een vrije, 
open blik, zal weten dat er ‘beïnvloedbare mensen’ 
zijn voor diegenen die van zulke middelen gebruik 
maken. En als iemand zich er op richt om mensen 
te beïnvloeden en hij als occultist misschien niet he-
lemaal gewetensvol is, kan hij zulke beïnvloedingen 
zeker bewerkstelligen.” (2)

Rudolf Steiner in 1917

Het is zaak om te bekijken op welke wijze deze 
(occulte) beïnvloeding geschiedt en de werking 
die daarvan uitgaat. In het bijzonder, want daar 
ligt de essentie van de in de Nieuwe Tijd in verval 
geraakte vrijmetselarij, de invloed op het politieke 
leven, waar vanachter de coulissen kennelijk met 
een zekere koelbloedigheid en met lange tijdsperi-
odes wordt gewerkt. Dát er met grote tijdsperiodes 
gewerkt wordt hebben we kunnen zien in de be-
schouwingen over de politieke Islam die onder de 

vleugels van de Britse heerschappij kon gedijen.

“In de grond van de zaak is datgene wat daar met ‘occul-
te broederschap’ bedoeld is een zeer gecompliceerde zaak. 
Maar deze gecompliceerde zaak is overal gebaseerd op 
een fundament die mensen in een bepaalde richting 
aantrekt, en wel zo dat ze hen in een soort van’ cultus’ 
verenigt, dat zij haar bepaalde symbolen overlevert, in 
zekere zin in een ‘dienst’ verenigt, die in bepaalde sym-
bolen tot uitdrukking komt……”(3)

In deze voordracht werkt Steiner uit hoe vanaf de 
Nieuwe Tijd er binnen deze broederschappen ge-
werkt wordt met bepaalde tekens, bepaalde hand-
grepen en bepaalde woorden. Dit als voortzetting 
van datgene wat al in broederschappen werd ge-
leerd, ontstaan in een tijd ver voor Christus. Of door 
nieuwe opgerichte broederschappen die vanaf de 18e 
eeuw ontstonden.

Echter, als gevolg van de bewustzijnsontwikkeling 
van de mensen, waar vanaf de Nieuwe tijd (vanaf de 
15 e eeuw) veel meer een op de fysieke hersenen ge-
baseerde verstand zich ging ontwikkelen, verbleekte 
als het ware het ‘innerlijke weten’ van deze symboliek 
steeds meer.

Hier zij in zeer beperkte vorm nog gewezen op een 
paar begrippen uit de Geesteswetenschap die voor 
de duidelijkheid in het kort nog uiteengezet moet 
worden. De Geesteswetenschap maakt onderscheid 
tussen het fysieke lichaam en het etherlichaam, ook 
wel levenslichaam genoemd. Dit etherlichaam is 
niet met onze fysieke ogen waarneembaar, doortrekt 
echter het gehele fysieke lichaam met ‘leven’. Heb-
ben wij het materiële lichaam gemeen met het mi-
nerale rijk, dit tweede principe hebben we gemeen 
met de planten- en dierenwereld die immers ook 
een van leven doortrokken lichaam bezitten. Als een 
mens sterft, wordt de verbinding tussen het fysieke 
lichaam en dit levenslichaam verbroken, evenals de 
verbinding overigens met de menselijke ziel en geest 
(3e en 4e principe). Bij de dood is het fysieke lichaam 
overgeleverd aan de aardse wetten van ontbinding. 
Het etherlichaam geeft het fysieke lichaam tijdens 
het leven zijn vorm en gestalte, dat tijdens het leven 
eigenlijk een voortdurende strijd voert met de in het 
fysieke lichaam aanwezige krachten van ontbinding. 
Zo is deze polariteit van afbrekende en opbouwende 
krachten voortdurend in het menselijke leven aan-
wezig. Alle organen worden in hun vorm en gestalte 
door de stromingen en bewegingen van het etherli-
chaam in stand gehouden. (4)

De gang van de mens(heid) door verschillende cul-
tuurperiodes, gaat gepaard met de ontwikkeling van 
bepaalde innerlijke kwaliteiten. Elke cultuurperiode 
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in ontwikkeling. Rudolf Steiner noemt de cultuurpe-
riode die ingaat vanaf de 15e eeuw, de ontwikkeling 
van de ‘bewustzijnsziel’ of wel het 5e Na-Atlantische 
tijdperk, waardoor het bewustzijn zich veel meer ge-
spiegeld ging zien in de werkzaamheid van het fysie-
ke lichaam. De periode voorafgaand aan die van de 
ontwikkeling van de ‘bewustzijnsziel’, plaatst Rudolf 
Steiner tussen de 8e eeuw v. Chr. en het begin van de 
15 e eeuw. Met dit vierde Na-Atlantische tijdperk, het 
Grieks-Romeinse tijdperk, verbindt Steiner de ont-
wikkeling van de ‘verstands-gemoedsziel’. Cultuur-
periodes van iets meer dan twee duizend jaar (5).

De ‘oude’ helderziendheid uit de voorchristelijke 
tijd was fysiologisch gebaseerd op een veel ‘lossere’ 
verbinding van het etherlichaam ten opzichte van 
het fysieke lichaam. Dit had verstrekkende gevolgen 
voor de werkzaamheid van de occulte broederschap-
pen. Het innerlijke weten van de symbolen die ge-
bruikt werden binnen de loges, moest uiteindelijk 
vervagen en werd zo steeds meer een uiterlijkheid 
voor hen die opgenomen werden in deze broeder-
schappen.

“De gecompliceerde gebarentaal echter, in ‘tekens, hand-
grepen en woord’, zoals zij is verbreid binnen deze ge-
heime broederschappen, kon men de mensen sinds de 
14e,15e eeuw niet meer op een wijze brengen dat men 
nog iets van de essentie hiervan kon bespeuren. Er ont-
wikkelen zich dus broederschappen zoals ze in het vier-
de na-Atlantische tijdperk bestaan hebben, waarin men 
in drie opeenvolgende graden de mensen, onder andere, 
symbolische zaken bijbrachten in ‘tekens, handgrepen en 
woord’. Dit zette zich voort. Dit zette zich in de laatste 
eeuwen echter voort onder anders geaarde zielen. Men 
doceerde daar ook, laten we bij de meest elementaire za-
ken blijven, ‘tekens, handgrepen en woord’. De mensen 
echter konden niets meer verbinden met ‘tekens, hand-
grepen en woord’ omdat ze geen bewustzijn hadden van 
het overeenkomstige in het etherlichaam dat aan de men-
selijke ziel is verbonden. Het was iets uiterlijks; want in 
het vierde na-Atlantische tijdperk was in de kern van 
de zaak de gemoeds- of verstandsziel in de mensen ont-
wikkelt. Nu begon de bewustzijnsziel de mensen aan te 
grijpen, dat betekent dat de mens begon om op zijn aan 
de fysieke hersenen gebonden verstand aangewezen te 
zijn. Datgene wat men noemen kan: sensitiviteit van 
het etherlichaam, trad op de achtergrond. Wat gebeurt 
er nu?Ik verzoek u zeer exact aan te horen wat eigenlijk 
zou moeten optreden.
Stelt u zich dus voor: occulte broederschappen zetten 
zich voort in het vijfde na-Atlantische tijdperk (vanaf 
de 15e eeuw). Men richt occulte broederschappen op of 
zet ze voort, waarin men mensen opneemt die men be-

kend maakt met de overeenkomstige symbolen. Deze 
mensen leren dus bepaalde tekens en wat ze beteke-
nen door hun lichaam in een bepaalde positie te bren-
gen. Ze leren bepaalde grepen doordat ze de hand 
van een ander op een bepaalde manier vastpakken 
die niet normaal is. Ze leren bepaalde woorden uit te 
spreken die een heel bepaalde bewegelijkheid van het 
etherlichaam aanspreken en nog meer. Ik wil slechts 
het meest elementaire noemen. De mensen leren dus 
‘tekens, handgrepen en woord’ sinds de 15e,16e eeuw. 
Ze zitten zo in elkaar dat hun bewustzijnsziel werk-
zaam is. Hierin kunnen echter ‘tekens, handgrepen en 
woord niet werkzaam zijn, voor haar blijft het een 
uiterlijk teken, iets totaal uiterlijks. Maar denkt u nu 
niet dat deze zaken als ‘tekens, handgrepen en woord’, 
wanneer ze de mensen gedoceerd worden, niet wer-
ken op het etherlichaam! Ze werken. De mens neemt 
datgene op met ‘tekens, handgreep en woord’ wat nu 
eenmaal met ‘tekens, handgreep en woord’ verbon-
den is. Men doceert dus een aantal mensen in ‘tekens, 
handgreep en woord’ en brengt via het onderbewuste 
hun iets bij wat ze niet in hun bewustzijn hebben. 
Dat zou men natuurlijk helemaal niet mogen doen, 
wat ik zojuist beschreven heb, men zou op een zoda-
nige wijze te werk moeten gaan dat recht doet aan de 
ontwikkeling van de mensen. En dat bestaat daarin 
dat men via het verstand van de mensen moet werken 
zodat men dus datgene doceert aan de mensen wat het 
verstand kan begrijpen, het verstand kan leren: en dat 
is de inhoud van de geesteswetenschap. Deze inhoud 
van de geesteswetenschap moet eerst begrepen wor-
den. Dit moet eerst opgepakt worden. Men moet dus 
in eerste instantie in deze geesteswetenschappelijke 
beweging gestaan hebben om dan na verloop van tijd 
geleid te worden om ‘tekens, handgrepen en woord’ te 
kunnen ontvangen. Dan is men voorbereid en ziet 
men daarin iets bekends wat men in ieder geval be-
grepen heeft. Dat wordt in de regel binnen de occulte 
broederschappen niet gedaan. In de occulte broeder-
schappen worden de mensen eenvoudig, zonder van 
tevoren hoe dan ook geesteswetenschap of occultisme 
geleerd te hebben, opgenomen in de eerste graad. Hen 
wordt hun ‘tekens, handgrepen en woord’ en nog veel 
meer symbolen gedoceerd en men werkt, omdat zij 
van tevoren niets geleerd hebben van een geestelijke 
wereld, op hun onderbewustzijn, op datgene wat niet 
met hun bewustzijn samenhangt.
Wat is het gevolg daarvan?Het gevolg daarvan is 
dat men, wanneer men wil, de mensen tot gewil-
lige instrumenten maakt voor allerlei plannen, geheel 
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vanzelfsprekend. Want indien men het etherlichaam 
bewerkt, zonder dat de mens dit weet, dan schakelen 
ze diezelfde krachten die hij anders met zijn verstand 
zou hebben uit, indien zij het verstand niet datgene 
geven wat vandaag de dag geesteswetenschap moet 
zijn. Die schakelen ze dan uit en ze maken dan zulke 
broederschappen tot een werktuig voor diegenen die 
hun plannen, hun doelen willen volgen………”(6)

Eén van de belangrijkste technieken van beïn-
vloeding is dus om mensen in het gebied van het 
‘niet weten’ te houden. Dit geldt op het gebied van 
het dagelijkse leven, maar zeker ook op het gebied 
van de geest, het spirituele. Want van de symbolen 
die binnen deze broederschappen gebruikt wor-
den, gaat een spirituele kracht uit die niet onder-
schat mag worden, en in geval van onbewuste be-
invloeding, een zwartmagisch karakter aanneemt.
Deze techniek om door middel van symbolen op 
het onderbewustzijn van mensen in te werken is 
inmiddels tot ver in de huiskamers doorgedron-
gen. In een schokkend artikel van de hand van 
Huib Kraaijeveld over subliminale boodschappen 
op de Nederlandse TV werkt hij enkele voorbeel-
den uit het jaar 2000 uit (7). Ook worden reclame-
boodschappen middels deze techniek aan de man 
gebracht zoals in het You Tube filmpje over Mc 
Donalds te zien is.

Samenvattend kan gesteld worden dat vanaf de 
Nieuwe Tijd mensen binnen geheime broeder-
schappen en in bepaalde inwijdingsrituelen met 
een cultisch karakter opgenomen worden. Door de 
mensen uitsluitend in de greep van de symboliek te 
houden, kunnen zij een gewillig object van beïn-
vloeding worden doordat deze processen via onbe-
wuste processen van de menselijke ziel verlopen. 

Wordt vervolgd.

1) Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the 
World in Our Time, hoofdstuk 65, 1966

    Professor Carroll Quigley studeerde geschiedenis aan de 
Georgetown universiteit van 1941 tot aan 1976, vlak 
voor zijn dood. Tragedy and Hope geldt als een van de 
belangrijkste getuigenissen van de 20e eeuw over de ach-
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het volk gekozen maar naar voren geschoven, was 
mijn stelling. (2) Heeft iemand zich ooit afge-
vraagd, waarom Obama in ’95 – nog geen 35 jaar 
oud – op het idee kwam zijn autobiografie te pu-
bliceren?

Barack Obama’s oorlog in Pakistan

De ontluistering was wellicht nog groter bin-
nen de progressieve beweging toen duidelijk werd 
dat Obama en zijn departement van Justitie wei-
gerden om de verantwoordelijken voor de we-
reldwijde martelpraktijken van de laatste jaren te 
vervolgen (3). Door de Orwelliaanse wetgeving 
die na de gebeurtenissen van 11 september 2001 
in snel tempo werd ingevoerd (Patriot Act), kon-
den mensen zonder burgerlijk proces worden op-
gepakt en in Amerikaanse martelkampen worden 
opgesloten en gemarteld. Hoewel de media-aan-
dacht vooral uitging naar GuantanamoBay, wer-
den en worden in geheime kampen in Libië, Pa-
kistan, Afghanistan en in het oosten van Europa 
systematisch mensen gemarteld. In de Afghaanse 
gevangenis Bagram bijvoorbeeld zitten 600 men-
sen vast en wordt er gewerkt aan uitbreiding naar 
een capaciteit van1100. In de nieuwe richtlijnen 
van Obama wordt gesproken over het sluiten van 
CIA-gevangenissen maar het martelverbod is niet 
van toepassing op gevangenen die van terrorisme 
of guerrilla-acties worden verdacht. (4) 

Terrorismebestrijding of schending van
Mensenrechten?

De schaduwzijde van 
Barack Obama (2)
Westerse geopolitiek, operatie Cyclone en het brein 
van Barack Obama

Fredie de Mooy

In zijn campagne, op weg naar de presidentsverkie-
zingen, maakte Barack Obama bekend dat de Ame-
rikanen zich binnen 16 maanden na zijn aanstelling 
zouden terugtrekken uit Irak. Van een onmiddellijke 
terugtrekking kon geen sprake zijn. Tevens werd dui-
delijk dat Obama het accent wilde gaan verschuiven 
in de richting van Afghanistan en Pakistan. Troepen 
weg uit Irak maar doorgeschoven naar Afghanistan. 
Door de aankondiging van Obama om zich terug te 
trekken uit Irak kon hij vooral op steun rekenen van 
de Amerikaanse progressieve beweging die zich als 
vredesbeweging vooral op het internet had georgani-
seerd (MoveOn.org) Tijdens zijn campagne maakte 
hij duidelijk dat hij als Senator tegen de oorlog in 
Irak had gestemd. In tegenstelling tot zijn opponent 
John McCain. 

Het was dan ook een deceptie toen duidelijk werd 
welke mensen op de belangrijkste posten in zijn re-
gering werden geplaatst. Het waren juist fervente 
voorstanders van de oorlog in Irak als Joe Biden 
(vice-president) en Hillary Clinton (Buitenlandse 
zaken) die een plaats kregen in zijn regering. Hillary 
Clinton behoort tot een zeer geheime sekte, de zoge-
naamde ‘Fellowship Foundation’, een Christenfun-
damentalistische groepering met wijdvertakte cellen 
binnen het Amerikaanse Establishment (1). In de 
persoon van Timothy Geitner (Financiën) worden 
de belangen van Wall-Street vertegenwoordigd. Dát 
zij worden vertegenwoordigd maken die honderden 
zo niet duizenden miljarden dollars die richting de 
machtigste banken zijn gegaan wel duidelijk. 

Met de handhaving van de minister van defensie 
uit de regering Bush, de republikein Robert Gates, 
werden de intenties van Obama eens te meer duide-
lijk. Gates heeft openlijk de Irak-oorlog gesteund en 
voerde oppositie tegen de terugtrekking van de troe-
pen uit Irak. 

In het eerste artikel over Obama heb ik uiteen-
gezet dat Obama, hoewel charismatisch en geliefd 
onder de bevolking, een onderdeel uitmaakt van het 
Amerikaanse establishment en dat hij nimmer pre-
sident had kunnen worden zonder de steun van de 
belangrijkste machtsgroeperingen en mainstream 
media binnen de V.S. Presidenten worden niet door 
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De belangrijkste opdracht in 2002 was een con-
nectie tussen Osama Bin Laden en Sadam Hous-
sein te bewerkstelligen om de inval in Irak voor 
Bush/Cheney te rechtvaardigen. Door middel van 
marteling werd getracht de relatie tussen Bin La-
den en Houssein te leggen. Expliciet kon Saddam 
Houssein op die manier verantwoordelijk worden 
gehouden voor de aanslagen op de Twin Towers 
in 2001. Die was er niet en daarom moest de fa-
bel van de massa vernietigingswapens in Irak uit 
de hoge hoed getoverd worden. Ondanks dat de 
wapeninspecteurs van de Verenigde Naties con-
cludeerden dat er géén massavernietigingswapens 
in Irak waren, wist de Bush/Cheney/Blair coalitie 
de wereld van het tegendeel te overtuigen. Ja, ook 
onze premier, Jan-Peter Balkenende.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de on-
voorwaardelijke terugtrekking van alle Ameri-
kaanse troepen uit Irak op de helling is komen te 
staan. De 16 maanden werden 19 maanden, wel-
licht zelfs drie jaar. Mogelijk zullen er op de huidi-
ge 15 permanente militaire basissen Amerikaanse 
troepen gestationeerd blijven. Hoge Amerikaanse 
officieren verklaren ondertussen dat zij bereid zijn 
om langer dan 10 jaar in Irak te blijven mocht dat 
nodig zijn. Irak maakt immers onderdeel uit van 
het ‘Grote Spel’, the ‘Great Game’, ook wel in mo-
derne militaire termen geformuleerd als de ‘Full 
Spectrum Dominance’, de totale wereldhegemo-
nie van het Westen over het Oosten. Deze ‘Full 
Spectrum Dominance’ is nodig voor de controle op 
drie fronten: de controle over de energiestromen, 
de controle over de voedselstromen en de controle 
over de financiële stromen. Indachtig de woorden 
van Amerikaans minister van Buitenlandse zaken 
onder president Nixon, Henry Kissinger:
“Met de controle over de olie heeft men de macht over 
de landen, met de controle over het voedsel heeft men 
de macht over de volken en met de controle over het 
geld heerst men over de hele wereld”.

Kennelijk kan de Verenigde Staten deze controle 
alleen nog realiseren door het verder uitbouwen 
van het militaire apparaat onder gebruik makend 
van geweld. Obama verhoogde zijn defensiebudget 
met nog eens 94 miljard euro! Was dit de ‘verande-
ring’ van beleid waarop zovele hoopvol gestemde 
Amerikanen zolang hadden gewacht? In dit eer-
ste jaar van het presidentsschap van Obama zullen 

de defensie uitgaven een duizelingwekkende hoogte 
van ca 711 miljard dollar bereikt hebben. Dat is 6 
maal zoveel als die van de nummer twee: China met 
een defensiebudget van 120 miljard dollar. Volgens 
een bericht van de wetenschappelijke afdeling van 
het Amerikaanse congres (Congressional Research 
Service), zijn de bedragen die uitgegeven zijn voor 
de oorlog in Irak, de bezetting van het land alsook de 
uitgaven voor de oorlog in Afghanistan ondertussen 
922 miljard dollar!

De aanstelling van Robert Gates moet dan ook ge-
zien worden in het licht van de voortzetting van het 
beleid voor een ‘Full Spectrum Dominance’.

Robert Gates heeft in de CIA carrière gemaakt. 
Het was George H.W. Bush (senior), die Gates in de 
jaren 70 binnen de CIA haalde. Tussen 1986 en 1989 
was Gates plaatsvervangende hoofd van de CIA. 
Tussen 1989 en 1991 werkte hij onder president 
Bush senior en was hij plaatsvervangend hoofd van 
de nationale Veiligheidsraad. Tussen 1991 en 1993 
was Gates hoofd van de CIA. Gates is al jaren lang 
een persoonlijke vriend van de familie Bush. Het was 
Gates die als minister van defensie onder Bush juni-
or een belangrijke rol speelde bij de doorvoering van 
de ‘ rakettenschild plannen’ in Polen en Tsjechië. De 
herbenoeming van Gates onder de regering Obama 
is een duidelijk signaal van de machthebbers die ach-
ter de coulissen de lijnen uitzetten. Obama is duide-
lijk gemaakt dat een toekomstige confrontatie met 
Rusland, China en de Euraziatische landen tot de 
hoogste prioriteit van het Amerikaanse veiligheids-
beleid gezien moet worden. Dat was het en zal in de 
toekomst ook zo blijven. Als het aan hen ligt.

Missie Irak
Wat zich sinds de laatste inval in 2003 in Irak heeft 

afgespeeld is nauwelijks in woorden uit te drukken. 
Voordat we onze blik richten op Afghanistan en Pa-
kistan, is het nodig om onze blik te richten op en-
kele ‘vergeten’ aspecten van deze zwarte bladzijde 
in de geschiedenis van Irak en die van het Westen. 
Doordat wij politieke steun gaven aan de oorlog in 
Irak hebben we immers ook een schuld op ons ge-
nomen. Is iedere Nederlander nog in staat te besef-
fen wat met die steun tot uitdrukking werd gebracht? 
Namelijk de bereidheid om mensen te doden! En 
waarvoor? Vrouwen, mannen, kinderen worden op-
geofferd omdat de grote mogendheden bezig zijn 
met een machtspel ten koste van het ‘gewone volk’. 
Dat de dictator Saddam Houssein verdwijnen moest 
vanwege zijn slechte reputatie op het gebied van de 
mensenrechten werd slechts gebruikt om de mensen 
te misleiden. Jarenlang werd hij immers gesteund 
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door het westen (ook in zijn oorlog met Iran) en was 
hij als pion bruikbaar. Waarom dan plotseling die 
morele verontwaardiging over deze dictator? Sad-
dam Houssein moest wijken omdat hij van plan was 
een wapen te gebruiken van een geheel andere orde: 
‘de euro’.

In november van het jaar 2000 lukte het de Fran-
sen en andere EU-lidstaten om Saddam Hoessein te 
overtuigen om zijn olie, dit binnen de kaders van het 
opgelegde voedsel-voor-olie-programma, in euro’s te 
gaan verkopen. Niet in dollars (‘the enemy currency’, 
zoals de Irakezen de dollar pleegden te noemen). De 
euro’s werden op een speciale rekening van de Ver-
enigde Naties geplaatst bij de Franse bank BNP Pa-
ribas waarmee een transactie van dollars naar euro’s 
was gemoeid ter grootte van 10 miljard dollar. Op 1 
november verscheen een kort bericht op de nieuws-
zender ‘Radio Liberty’ van het Amerikaanse minis-
terie van buitenlandse zaken (persverklaring:”Iraq: 
Bagdad moves to Euro”). Dit bericht werd 48 uur la-
ter door CNN opgepikt en verdween daarna geheel 
uit het nieuws. Tot aan november 2000 had geen en-
kel OPEC land het aangedurfd om olie niet in dol-
lars te verkopen (5).

Voormalig minister van defensie 
Donald Rumsveld en Saddam Houssein,

dikke vrienden in de jaren tachtig

Volgens F. William Engdahl (Iraq and the hidden 
euro-dollar wars), was deze zet van Irak in zichzelf 
onbeduidend. Indien echter deze stap van Irak 
navolging zou krijgen, zeker in een tijd waarin de 
dollar aan waardevermindering onderhevig was, zou 
dit tot een paniekreactie kunnen leiden. Buitenlandse 
centrale banken en OPEC olieproducenten zouden 
tot een grootscheepse uitverkoop van dollars kunnen 
overgaan. In de maanden voor de laatste Irak oorlog 
waren er inderdaad geluiden vanuit Rusland, Iran, 
Indonesië en zélfs Venezuela in deze richting. De 
gevolgen voor de dollar en de dominante positie van 
de Verenigde Staten in de wereld zouden catastrofaal 
zijn. Massale dumping van dollars op de wereldmarkt 
zouden de waarde van de dollar catastrofaal doen 

kelderen! Daarom moest de Irak-oorlog als een 
preventieve oorlog en mede als een waarschuwing 
richting de andere OPEC landen gezien worden. In 
1974 was de toenmalige minister van buitenlandse 
zaken Henry Kissinger met Saudi Arabië een deal 
overeengekomen. Kissinger had het voor elkaar 
gekregen dat de voor elke natie zo belangrijke 
olie op de wereldmarkt uitsluitend in (petro)-
dollars gekocht zou kunnen worden. Een politieke 
meesterzet waardoor de hegemonie van de dollar 
en die van de V.S. voor de komende jaren was 
verzekerd. We zien hier hoe belangrijk een land 
als Saoedi-Arabië voor de V.S. is en hoe de steun 
voor de familie Ibn Saoed aan het einde van de 19e 
eeuw tot op de dag van vandaag gebruikt wordt 
om Amerika’s wereldhegemonie te bestendigen.  
Laten wij niet vergeten dat Henry Kissinger 
door George W. Bush aangewezen was om het 
voorzitterschap van de onderzoekscommissie 
naar de aanslagen van 11 september 2001 op zich 
te nemen. In december 2002 moesten 2 leden 
van de commissie, voorzitter Henry Kissinger 
en de vice-voorzitter senator George Mitchell 
aftreden vanwege verstrengeling van (Arabische) 
belangen! De voormalige Nobelprijswinnaar van 
de vrede, Henry Kissinger, had met zijn firma 
‘Kissinger Associates’ dubieuze verbindingen met 
Saudische financiers. Hij wilde zijn klantenlijst 
niet openbaar maken. Toch bleef Kissinger indirect 
vertegenwoordigd in de commissie. Commissielid 
John F. Lehman diende als senior staf medewerker 
ten tijde van de Nixon regering onder Kissinger in 
de Nationale Veiligheidsraad. Laten we ook niet 
vergeten dat tussen 1950 en het jaar 2000, Saoedi-
Arabië verantwoordelijk was voor de afname van 
25% van de totale wapenexportleveranties van de 
V.S. In ruil voor de steun van koning Ibn Saoed, 
kan Saoedi-Arabië rekenen op de bescherming 
van de monarchie, zowel van haar externe als 
interne vijanden. Dit werd nog eens bevestigd 
in een onderonsje tussen koning Ibn Saoed en 
president Franklin D. Roosevelt in 1945. Op een 
Amerikaans oorlogschip ontmoetten die twee 
elkaar en werd de Amerikaanse toegang tot de 
Saoedische olievoorraden nog eens bevestigd. 
Het verhaal gaat dat Ibn Saoed weigerde om in de 
kapiteinshut de nacht door te brengen en gewoon 
in zijn tent op het oorlogsschip sliep.
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Zaad van democratie?
Toen Amerika’s speciaal afgezant Paul Bremer 

(van mei 2003 tot juni 2004) in Irak arriveerde, 
verklaarde hij twee weken nadat hij in Bagdad was 
aangekomen: “Irak is open voor de handel”.

De wijzigingen die Paul Bremer in één maand 
doorvoerde waren drastischer dan het werk van 
het Internationaal Monetair Fonds van dertig jaar 
in Latijns-Amerika. De vroegere chef-econoom 
en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz beschreef 
Bremers hervormingen als “een nog radicalere vorm 
van shock- therapie dan die werd aangewend in de 
voormalige Sovjet-Unie”. Bremers eerste maatregel 
na zijn aanstelling in mei 2003, was het ontslaan 
van 500.000 ambtenaren, vooral soldaten, maar 
ook artsen, verpleegkundigen, onderwijzend 
personeel, uitgevers en drukkers. Vervolgens 
opende hij de grenzen van het land voor onbeperkte 
import zonder onderhevig te zijn aan inspecties of 
invoerrechten.

Als onderdeel van een honderdtal, zogenaamde 
“Orders” werd in 2004 een wet vervaardigd (PCA-
Order Nr. 81) waarin het de boeren verboden 
werd eigen zaden te gebruiken (let wel, Irak, 
Mesopotamië, de bakermat van de landbouw!). Zij 
mochten slechts zaden afnemen van gecertificeerde 
Amerikaanse bedrijven. Uiteraard genetisch 
gemanipuleerd zaadgoed van de grote Agro-
concerns. De boeren werd verboden om zaad achter 
te houden om daarmee voor het nieuwe seizoen 
te kunnen zaaien. In geval van weigering werden 
hoge boetes uitgedeeld. De inheemse zaadbank 
van de 10.000 boeren die in Irak in een traditie van 
8000 jaar landbouw stonden werd binnen één jaar 
tijd vernietigd. Deze kleinschalige boerenfamilies 
hadden de beschikking over een kleine 2000 (!) 
zorgvuldig geselecteerde tarwezaden.

Irak werd tot proeftuin van Gen-tech bedrijven 
als Monsanto en de verspreiding van genetisch 
gemanipuleerd voedsel. Het democratisch zaad 
dat George W. Bush wilde verspreiden bleek van 
een geheel andere orde te zijn!

CPA-Order nr. 37 zorgde ervoor dat de belasting 
van bedrijfswinsten van 40% werd verlaagd naar 
15%. Zonder een verantwoorde belastingheffing 
zou elke Irakese regering immers buitenspel 
worden gezet.

CPA-Order nr. 39 bepaalde dat buitenlandse 
bedrijven voor 100% in bezit konden komen van 

Irakees kapitaal. In korte tijd werden 200 Irakese 
staatsbedrijven geprivatiseerd. Bovengenoemde 
wetten garandeerden dat buitenlandse bedrijven 
onbeperkt konden handelen in Irak. Investeerders 
konden bovendien 100% van de winsten die ze in 
Irak maakten uit het land laten wegvloeien. Ze waren 
niet genoodzaakt de winsten te herinvesteren, noch 
hoefden zij over deze winsten belasting te betalen.

Lijfwachten van het Amerikaanse 
privé leger ‘Blackwater’ begeleiden 
Paul Bremer bij zijn aankomst op de 

luchtmachtbasis in Ramadi,maart, 2004

In maart 2009, 6 jaar na de invasie in Irak, maakte 
het grootste olieconcern van de wereld, Exxon be-
kend dat zij aanspraak heeft gemaakt op de tot dus-
ver grootste nog niet ontsloten olievelden van Irak. 
Voor de invasie in 2003 had Saddam Houssein lange 
termijn contracten met Russische, Chinese en Fran-
se oliemaatschappijen gemaakt.

De mededeling van het Amerikaanse ‘Exxon Mobil 
Corp.’, de permanente realisatie van militaire basis-
sen in Irak en de totale ombouw van de landbouw ten 
gunste van de grote Gen-tech bedrijven, maken on-
derdeel uit van het geopolitieke spel dat vanachter de 
coulissen wordt gespeeld. Wie er in het Witte Huis 
slaapt is van ondergeschikt belang. Hij is slechts een 
dienaar die het spel moet meespelen. We hebben on-
dertussen kunnen zien dat Obama dit krachtenspel 
tot in de puntjes beheerst. Zijn optreden naar buiten 
toe maakt hem nog steeds populair en mensen ge-
ven hem nog volop krediet. Is het niet zijn opdracht 
om het geschonden aanzien van de V.S. onder 8 jaar 
Bush in de wereld weer te herstellen?

Escalatie van de oorlog in Pakistan
De aanwezigheid van de Amerikanen in Afghani-

stan en de verdere escalatie van de oorlog in Pakistan 
moet gezien worden tegen de achtergrond van het 
geopolitieke spel dat al decennia lang wordt gevoerd 
in Zuid- en Centraal Azië (zie artikel van W. Eng-
dahl en Henriette Güttinger in deze uitgave).

Al in de 19e eeuw, de Victoriaanse periode, werd een 
verwoede strijd gevoerd tussen de Britten en Russen 
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om invloed in Centraal-Azië (‘the Great Game’). 
Afghanistan wordt tot op de dag van vandaag als de 
poort naar Centraal-Azië gezien. De ‘Great Game’ 
van de 19e eeuw heeft zich tot in de 21 e eeuw voort-
gezet met nu de Amerikanen in de hoofdrol. 

De inval in Afghanistan, vlak ná de dramatische 
gebeurtenissen op de 11e september 2001 werd door 
de wereld min of meer geaccepteerd. Moest immers 
niet een zekere Osama Bin Laden en andere wereld-
bedreigende terroristen, verenigd onder de naam ‘de 
Taliban’, uit de grotten van de Tora Bora worden ge-
rookt? (6) 

Op het moment van schrijven is de situatie in Pa-
kistan zo geëscaleerd dat we ook hier van een hu-
manitaire ramp kunnen spreken. De V.S. heeft in 
Pakistan meer dan 60 onbemande luchtaanvallen 
verricht en er is sprake van de inzet van grondtroe-
pen en gevechtshelikopters. Onder grote druk van 
de V.S. is ook het Pakistaanse leger begonnen met 
het grootschalig bombarderen van de Swat-vallei in 
het Noordwesten van Pakistan. De huidige regering 
van de ‘Pakistan Peoples Party’ is totaal bezweken 
voor de druk van de V.S. en is intussen tot mario-
netten- regering verworden. Sinds de escalatie van 
de oorlog in mei 2009 zijn al zo’n 12.000 Pakistani 
omgekomen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn op de 
vlucht.

De huidige escalatie van geweld wordt door de 
Amerikanen gelegitimeerd door de redenering dat 
de Taliban wel eens de macht over de Pakistaanse 
nucleaire wapens zou kunnen krijgen (7). Een absur-
de gedachte. De Taliban heeft invloed in een gebied 
dat 3,4% van Pakistan uitmaakt. Slechts 2 % van de 
Pakistani leeft in deze noordelijke gebieden. Voor de 
zestig tot 80 kernkoppen die in Pakistan staan op-
gesteld, zijn 70.000 man en een team van bijna 1000 
wetenschappers verantwoordelijk. Daarnaast heeft 
Pakistan al lang niet meer de controle over haar ‘ei-
gen’ kernwapens. Die zijn sinds de gebeurtenissen 
van 11 september 2001 stapsgewijs in handen van 
de Amerikanen gekomen. Pakistan (de toenmalige 
president Musharraf ), koos eieren voor haar geld 

toen de V.S. dreigde om de jaarlijkse 3 miljard dol-
lar steun aan het land in te trekken. Daarnaast zou 
de VS gedreigd hebben om de installaties plat te 
bombarderen indien Pakistan niet zou meewerken 
(8). Dat de Taliban in Pakistan als een dreigend 
monster wordt afgeschilderd kan dan ook slechts 
gezien worden als een afleidingsmanoeuvre. Het 
hoeft ons dan ook niet te verbazen dat de Pakis-
taanse minister van Binnenlandse zaken verklaar-
de dat de Pakistaanse Taliban vanuit Afghanistan 
gefinancierd wordt. De vraag is: wie zit er achter de 
financiering van de Pakistaanse Taliban met geld 
en wapens? Is de geschiedenis zich aan het herha-
len? Is het een fabel dat geheime CIA operaties 
worden gefinancierd met de opbrengsten van de 
opiumhandel (9)?

Operatie Cyclone
Operatie Cyclone (1979 tot 1987) was een ge-

heime Amerikaanse militaire operatie begonnen 
door president Jimmy Carter in 1979, waarbij de 
inlichtingendienst CIA de Afghaanse mudjahi-
deen steunde in het verzet tegen de bezetting van 
Afghanistan door het Rode Leger (1979-1989). 
Algemeen werd aangenomen dat nadat de Russen 
aan het einde van 1979 Afghanistan binnenvielen, 
het Westen was begonnen met het steunen van wat 
zij noemden ‘de vrijheidsstrijders’. In het gerucht-
makende interview van de Franse krant ‘Le Nou-
vel Observateur met Zbigniew Brzezinski van 15 
januari 1998 werd een heel ander beeld geschetst.
Le Nouvel Observateur: “De vroegere directeur 
van de CIA, Robert Gates, schrijft in zijn memoires 
dat de Amerikaanse geheime dienst de mudjahideen 
al zes maanden voor de invasie van het Sovjetleger in 
Afghanistan begon te helpen. Is dat zo?”
Zbigniew Brzezinski: “Ja. Volgens de officiële versie 
van de CIA is de hulp in de loop van 1980 op gang 
gekomen, dus pas nadat het Sovjetleger op 24 decem-
ber 1979 het land binnen was gevallen. De werke-
lijkheid, die men tot nog toe geheim gehouden heeft, is 
anders. Op 3 juli 1979 tekende president Carter zijn 
eerste richtlijn voor geheime steun aan de opposanten 
van het pro-Sovjetregime in Kabul. Diezelfde dag 
schreef ik de president een nota waarin ik uitlegde dat 
deze hulp naar mijn mening de Sovjets zou verleiden 
tot een militaire tussenkomst”.
Le Nouvel Observateur: “U was voorstander van 
die geheime operatie. U had misschien graag gewild 
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dat de Sovjets Afghanistan zouden zijn binnengeval-
len en u hebt hen willen provoceren?”.
Zbigniew Brzezinski: “We hebben de Russen niet ge-
dreven tot hun interventie maar we hebben bewust 
de mogelijkheid daartoe vergroot”.
Le Nouvel Observateur: “Toen de Sovjets in die pe-
riode hun interventie rechtvaardigden door te zeggen 
dat ze wilden vechten tegen de clandestiene inmen-
ging van de Verenigde Staten, geloofde niemand hen. 
Maar daar zat dus wel een grond van waarheid in. 
Hebt u daar nu spijt van?”
Zbigniew Brzezinski: “Waar zou ik spijt van moe-
ten hebben? Die geheime operatie was een schitterend 
idee. Het gevolg ervan was dat de Russen in de Af-
ghaanse val trapten en u wilt dat ik daar spijt van 
heb? De dag dat de Russische troepen de grens over-
staken, schreef ik aan president Carter: ‘Nu hebben 
we de kans de Sovjets hun eigen Vietnam-oorlog te 
bezorgen’. De Russen hebben inderdaad bijna tien 
jaar lang een oorlog gevoerd die ondraaglijk was voor 
hun land. Dat conflict heeft geleid tot demoralisatie en 
uiteindelijk tot het uiteenvallen van het Sovjetrijk”.
Le Nouvel Observateur: “Maar u steunde het mos-
limfundamentalisme. U hebt wapens gegeven aan 
toekomstige terroristen! Ook daar hebt u geen spijt 
van?”
Zbigniew Brzezinski: “Wat zal het belangrijkste 
blijken in de geschiedenis: de Taliban of de ineenstor-
ting van het Sovjetrijk? Een paar opgehitste isla-
mieten of de bevrijding van Centraal-Europa en het 
einde van de Koude Oorlog?”(10)

Zoals we in het interview hebben kunnen lezen 
was een belangrijke, zo niet beslissende rol hierin 
weggelegd voor Zbigniew Brzezinski. Hij was in 
die tijd de veiligheidsadviseur van president Jim-
my Carter. Ook is duidelijk dat één van de naaste 
medewerkers van Brzezinski, Robert Gates, de 
huidige minister van defensie onder Obama, een 
flinke vinger in de pap had. Tijdens de verkie-
zingscampagne van Obama grapte de internetsite 
van ‘the economist’:
“Een nieuw brein voor Obama, hij is 78 jaar oud, 
en het werkt nog steeds perfect. Het is eigendom van 
Zbigniew Brzezinski, de gepeperde ex-veiligheids-
adviseur van Jimmy Carter”.(11)

Alvorens we op dit ‘nieuwe brein’ van Obama 
zullen ingaan, zullen we ons eerst de vraag stellen 
waaruit die steun voor de Mudjahideen vanaf eind 
jaren 70 eigenlijk bestond en wat de consequenties 

waren. Onderstaande uiteenzetting komt geheel op 
conto van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ja-
red Israel die met buitengewone scherpzinnigheid 
de situatie in Centraal-Azië analyseert.

In 2001 plaatste de ‘Times of India’ een artikel met 
als kop: “CIA werkte met Pakistan samen en creëer-
de de Taliban” . (12) In dit artikel wordt ingegaan op 
de mededelingen van Selig Harrison, een medewer-
ker van de ‘Woodrow Wilson International Centre 
for Scholars’ gedaan tijdens een conferentie met als 
onderwerp: ‘terrorisme en regionale veiligheid: om-
gaan met de uitdagingen in Azië’.
Harrison: “Ik heb ze gewaarschuwd dat we een mon-
ster aan het creeëren waren…….De CIA maakte een 
historische fout om Islamitische groeperingen uit de hele 
wereld over te halen om naar Afghanistan te komen. 
De V.S. besteedde 3 miljard dollar om deze Islamitische 
groepen op te bouwen en het accepteerde de Pakistaan-
se eis om te bepalen waar het geld aan uitgegeven zou 
worden”.

In de tijd dat de CIA de Islamitische groepen aan 
het opbouwen was stond Harrison, naar zijn zeggen, 
in contact met de leiders van de CIA.
Harrison: “Zij vertelden mij dat deze mensen fanatiek 
waren, en hoe wreder ze waren des te woester zouden ze 
tegen de Sovjets vechten. Ik waarschuwde ze dat ze een 
monster aan het creeëren waren”.

Dat de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI eendrach-
tig samenwerkte met de CIA kon door Harrison 
worden bevestigd.

Internet-onderzoeksjournalist Jared Israel plaatste 
enkele nuances bij de opmerkingen van Harrison. 
Volgens Jared Israel was het niet Pakistan die de 
touwtjes in handen had maar de V.S. zélf.
Israel:  “de creatie van islamitische terroristische orga-
nisaties door de CIA maakte een centraal onderdeel uit 
van het Amerikaanse beleid. In eerste instantie tegen 
de Sovjet-Unie, en nadien is er sprake van een conti-
nue oorlog tegen landen van de voormalige Sovjet Unie 
evenals tegen het voormalige Joegoslavië. Voor Washing-
ton is georganiseerd terrorisme een ‘weapon of Empire’. 
Washington toont twee gezichten. Publiekelijk veroor-
deelt ze het Islam terrorisme maar tegelijkertijd werkt 
ze met haar bondgenoten samen, creëert, ondersteunt en 
dirigeert ze Islamitische terroristen.”

In een artikel geplaatst in de ‘Washington Post’ van 
19 juli 1992 werd de handelswijze van de V.S. nog 
eens fijntjes uit de doeken gedaan. (13) In oktober 
1984 landde een C-141 Starlifter transportvliegtuig 
in Islamabad voor een geheime missie. Aan boord, 
het toenmalige hoofd van de CIA, William Casey. 
Helikopters brachten Casey naar drie geheime trai-
ningskampen aan de grens met Afghanistan waar 
mudjahideen rebellen werden getraind in het om-
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gaan met zware wapens, het leren maken van bom-
men met door de CIA geleverd materiaal. Doel van 
zijn missie was om de oorlog in Afghanistan uit te 
breiden tot in de gebieden van de Sovjet-Unie zélf. 
De Pakistani gingen akkoord en de CIA leverde 
duizenden Korans evenals boeken met informatie 
over gruweldaden van de Sovjets in Uzbekistan en 
verhandelingen over de heldendaden van Uzbeekse 
nationalisten. In het artikel van de ‘Washington Post 
wordt verder uit de doeken gedaan hoe de toenma-
lige regering onder president Reagan, via een geheim 
besluit (National Security Decision Directive 166), 
besloten had tot verdere escalatie van de oorlog. On-
dersteuning van de Mudjahideen met satelliet data, 
interceptie van Sovjet communicatie, geheime com-
municatie netwerken, op afstand bestuurbare anti-
tank raketten, etc.etc. In 1986 werden de Mudja-
hideen uitgerust met de hoog ontwikkelde Stinger 
anti-luchtdoel raketten. Die waren iets effectiever 
dan de voordien gebruikte Britse ‘Blowpipe’ raketten.                                                                                                                                    
Dat de verspreiding van negatieve propaganda deel 
uitmaakte van datgene wat we hebben samengevat 
onder de term ‘operatie Cyclone’, is al genoemd. In 
navolging hiervan dient nog gewezen te worden op 
het zogenaamde ‘Islamitische schoolboeken schan-
daal’. Wel eens van gehoord?

In een zeer gedocumenteerde reeks van artikelen, 
geplaatst op het internet in april 2002 zette de on-
derzoeker Jared Israel uiteen hoe de Amerikaanse 
overheid decennia lang Islamitische schoolboeken 
produceerde en vervolgens naar Afghanistan stuur-
de. (14) Jared Israel baseerde zijn onthullende infor-
matie op een artikel van de Washington Post van 23 
maart 2002. De enige krant die van dit fenomeen ge-
wag had gemaakt.

Onderzoekers van de Washington Post hadden 
ontdekt dat gedurende de laatste 20 jaar (dus vanaf 
begin jaren 80), de Verenigde Staten miljoenen dol-
lars hadden besteed aan de productie van fanatieke 
Islamitische schoolboeken die vervolgens naar Af-
ghanistan werden gedistribueerd. 

“De leesboeken, die zaten vol met teksten over de Ji-
had (Islamitische strijd) en werden gekenmerkt door 
tekeningen van geweren, kogels, soldaten en mijnen, 
hebben sinds die tijd gediend als basisprogramma van 
het Afghaanse schoolsysteem. Zelfs de Taliban maakte 
gebruik van deze door de V.S. gemaakte boeken……”. 
Aldus de Washington Post. Let wel, het gaat hier om 
de productie van miljoenen schoolboeken voor Af-
ghaanse schoolkinderen. En volgens de Washington 
Post worstelt de V.S. met de ‘onbedoelde consequenties 
van haar succesvolle strategie om het Islamisme te sti-
muleren als instrument tegen het communisme’. Deze 

‘onbedoelde’ consequenties waren dat deze school-
boeken een hele generatie had ondergedompeld in 
(Islamitisch) geweld, aldus de Washington Post. 
De schoolboeken werden begin jaren 80 gemaakt 
en ontwikkeld door het centrum voor Afghaanse 
studies aan de universiteit van Nebraska at Omaha 
onder auspiciën van de AID, het Amerikaanse mi-
nisterie van ontwikkelingssamenwerking.

Op 16 maart 2002, dus ná de omverwerping van 
het Taliban regime, hield G.W. Bush een radio 
toespraak met de volgende woorden:
“En nog vóór het eind van dit jaar zullen we bijna 10 
miljoen boeken sturen naar de kinderen van Afghani-
stan. Deze leesboeken zullen tolerantie en respect voor 
de menselijke waardigheid onderwijzen, in plaats 
van het indoctrineren van leerlingen met fanatisme 
en onverdraagzaamheid”

Jared Israel laat zien hoe het Amerikaanse pu-
bliek wordt misleid met prachtige woorden en stelt 
dat de nieuwe boeken voor de kinderen minstens 
zoveel tot haat aanzetten. De nieuwe boeken blij-
ken slechts ontdaan te zijn van de plaatjes (wapens 
maken plaats voor granaat- en sinaasappels), maar 
de teksten blijken ongewijzigd te zijn! Over de 
oude boeken die ‘fanatisme en onverdraagzaam-
heid’ zaaien rept Bush met geen woord.

Kennelijk is voor de beleidsmakers in Washington, 
het Islam fundamentalisme, zélfs na 11 september 
2001, nog een belangrijk instrument in het geopo-
litieke spel dat niet voor niets door Robert Dreyfuss 
boek wordt omschreven als: ‘Devils Game’.

Het brein van Obama
Samenvattend kunnen we stellen dat Afghani-

stan de spil is tot controle over Centraal Azië en 
dat Centraal-Azië op haar beurt weer een essen-
tieel instrument voor de controle wereldwijd. De 
vraag is, wie denkt er eigenlijk in deze termen van 
macht en controle?

Hij is 81 jaar, beschermeling van de bankier Da-
vid Rockefeller, wordt door ‘the economist’ als het 
brein van Barack Obama genoemd. Zijn naam: 
Zbigniew Brzezinski. Geboren op 28 maart 1928 
in Polen en zoon van een Poolse diplomaat Ta-
deusz Brzezinski. De familie Brzezinski maakte 
deel uit van de Poolse aristocratie die al genera-
ties lang de verantwoordelijkheid voor de politiek 
in Polen op zich genomen had. In 1938 werd zijn 
vader geplaats in Canada, het jaar dat Hitler en 
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Stalin Polen onder elkaar verdeelden. Brzezinski 
haalde in 1953 zijn doctoraal aan de Harvard Uni-
versiteit in de V.S. Zijn studie was gericht op de 
oktober revolutie in Rusland, Lenin en Stalin en 
verdiepte zich in het nationaliteitenvraagstuk van 
de Sovjet-Unie.

In 1958 werd hij Amerikaans staatsburger. Van-
af 1960 tot aan 1989 doceerde Brzezinski vrijwel 
onafgebroken aan de universiteit van Colombia. 
Het is in deze tijd dat Barack Obama onder de 
invloedsfeer van Brzezinski moet zijn gekomen. 
Tussen 1981 en 1983 studeerde Obama immers 
aan de universiteit van Colombia politieke weten-
schappen. Obama richtte zich in zijn studie op het 
onderzoeksgebied: ‘internationale betrekkingen’. 
Obama schreef in deze tijd een verhandeling over 
de atomaire ontwapening van de Sovjet-Unie. Te-
gelijkertijd was Brzezinski hoofd van het instituut 
voor Communistische vraagstukken van de uni-
versiteit van Columbia. Waarom spreekt Obama 
vrijmoedig over zijn gebruik in het verleden van 
cocaïne en marihuana, maar weigert hij in te gaan 
op vragen over zijn studie aan de universiteit van 
Colombia? Was het dat hij al 25 jaar vóór zijn 
beëdiging als president van de V.S. binnen de in-
vloedssfeer van Brzezinski&Co terecht is geko-
men?

Brzezinski werkt vooral vanachter de coulissen. 
Hij was politiek adviseur van alle democratische 
presidentskandidaten vanaf de periode Kennedy 
met uitzondering van Michael Dukakis. Brzezins-
ki bereikte zijn politieke hoogtepunt onder presi-
dent Carter waar hij zijn nationale veiligheidsad-
viseur werd (1977-1981). In een televisie interview 
verklaarde Brzezinski met enig enthousiasme: “Ik 
denk dat het meest spannende aan deze baan is dat het 
de unieke mogelijkheid geeft de gebeurtenissen op het 
wereldtoneel te beïnvloeden in de richting van moreel 
na te streven doelen. En men krijgt nauwelijks in zijn 

leven de kans om een dergelijke uitdaging aan te gaan”.
Hij publiceerde meer dan 20 boeken op het gebied 
van de politieke wetenschappen, met als centraal 
thema het Oost-West vraagstuk. Vooral vanaf 1970 
ligt het zwaartepunt van zijn werk op het gebied van 
Amerika’s wereldpolitiek. Hoe omvangrijk zijn ge-
publiceerde werk ook is, de essentie van al zijn werk 
bevat de overtuiging dat een stabiele wereldorde 
zonder de leiding van de Verenigde Staten niet mo-
gelijk is.

Op initiatief van David Rockefeller ( J P Morgan 
Chase Bank) richtte hij samen met hem in 1973 
de Trilaterale commissie op. De eerste vergadering 
werd gehouden in Tokio. De organisatie bestaat uit 
300-350 privé personen uit Europa, Zuidoost-Azië 
en Noord-Amerika en heeft als doel het bevorderen 
van de politieke en economische samenwerking tus-
sen deze gebieden. De Trilaterale commissie behoort 
samen met de Bilderberger conferentie en de Coun-
cil on Foreign Relations tot die internationalistische 
organisaties waar de industriële, de financiële en de 
politieke elite van de wereld bouwt aan een Nieuwe 
Wereld Orde. Dit alles uiteraard buiten elke demo-
cratische controle om. Tot de mede oprichters be-
horen tevens Alan Greenspan en Paul Volcker, twee 
voormalige voorzitters van de FED (Amerikaanse 
Federal Reserve Bank), waaruit de totale controle 
van de machtigste Wall Street bankiers zichtbaar 
wordt. Enkele (voormalige) leden van de commissie 
zijn: Jimmy Carter, George H. W. Bush (senior), Bill 
Clinton, Dick Cheney, en Henry Kissinger. Op dit 
moment behoren tot de Trilaterale commissie vanuit 
Nederland onder meer: Onno Ruding ( voormalig 
minister van financiën en topman bij de City Bank), 
Hans Weijers (voormalig minister van Economische 
Zaken en nu topman bij AkzoNobel), Joris Voor-
hoeve (voormalig minister van defensie en bekend 
om Sebrenica) en Nout Wellink, de president van de 
Nederlandse Bank. We kunnen ons afvragen wat de 
rol van Nout Wellink geweest is in de periode voor-
afgaand aan de zogeheten financiële crisis en of we 
hier niet te maken hebben met enorme belangenver-
strengelingen.

Nout Wellink

In 1993 verschijnt Brzezinski’s boek, ‘Out of con-
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trol’, beïnvloed door het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie wijst hij op de noodzaak van een nieuwe Ame-
rikaanse koers in de wereldpolitiek. Hij richt zich in 
deze studie op de mogelijkheid van de industriesta-
ten, in eerste instantie die van de V.S., om als model 
te dienen voor de liberale democratie. Een voorbeeld 
te zijn voor de in een transformatieproces verkerende 
voormalige staten van het Warschaupact, maar ook 
voor de ontwikkelingslanden. Zijn strategische aan-
bevelingen zijn bedoeld voor een toekomstig Ameri-
kaans buitenlandspolitieke elite met de intentie om: 
‘hen te helpen om de wereld van morgen te schep-
pen’. Voor Brzezinski liggen ideeën ten grondslag 
aan al het politieke handelen. “Uiteindelijke zijn het 
ideeën die de politiek tot actie mobiliseren en dien-
tengevolge de wereld scheppen” (1993).

In 1997 verschijnt zijn beroemde maar evenzo be-
ruchte werk, een studie van de Council on Foreign 
Relations: ‘The Grand Chessboard, American Pri-
macy and Its Geostrategic Imperatives (1997) en 
werkt hierin een geopolitieke strategie voor de toe-
komst uit. Met betrekking tot Centraal-Azië ver-
klaart Brzezinski hierin het volgende:
“Hieruit volgt dat het primaire belang van de V.S. is 
ervoor te zorgen dat geen enkele mogendheid de con-
trole over dit geopolitieke gebied verkrijgt en dat de we-
reldgemeenschap een financiële en economische toegang 
wordt verhinderd”. (15)

Brzezinski ging hierin zover dat hij het regime van 
Pol Pot in Cambodja in zijn Carter tijd ondersteun-
de. Pol Pot wordt verantwoordelijk gehouden voor 
de massamoord op 2 tot 3 miljoen Cambodjanen. 
Aangezien China, Pol Pot tevens steunde maakte de 
steun voor Pol Pot deel uit van Brzezinski’s Koude 
oorlog politiek om Rusland en China tegen elkaar 
uit te spelen en beide landen zodoende te verzwak-
ken.

Uiteindelijk gaat het Brzezinski om de controle over 
het hele gebied van Eurazië. Centraal-Azië is hierin 
de spil. Het kan niet anders dan dat we in dit licht het 
beleid van de regering van Barack Obama, de escala-
tie van de oorlog in Pakistan en Afghanistan moeten 
beoordelen. Het brein van Obama is immers: Zbig-
niew Brzezinski.

1) zie: “Apokalyps Nu!”,  voorjaar 2009; De schaduwzijde van 
Barack Obama (1)

2) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Family_(Christian_po-
litical_organization)

3) http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2399
 Uitpers nummer 110 “Waarom wij de bomen noch het bos 

zien”, “De foltermemo’s” en “historisch geheugenverlies”. 
Noam Chomsky (Chomsky laat in dit artikel zien hoe het 
met de moraliteit van Obama gesteld is)

4) Zie: Harry van Bommel, “Ook onder Obama blijft marte-
len mogelijk”, 1 april 2009 Reformatorisch dagblad

5) http://www.rferl.org/content/article/1095057.html
 In januari 2003 verscheen op het internet een interes-

sante studie van William Clark: “The Real Reasons for 
the Upcoming War With Iraq: A Macroeconomic and 
Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth”

 Nog vóór de inval in maart 2003 verscheen deze studie 
over de werkelijke achtergronden van de omverwerping 
van Saddam Hoessein. Later verscheen het boek van 
Clark waarin hij zijn belangwekkende bevindingen ver-
der uitwerkt:

 William Clark: Petrodollar Warfare, Oil, Iraq and the fu-
ture of the dollar, 2005; ISBN 0-86571-514-9

6) http://archives.cnn.com/2001/US/11/26/gen.war.
against.terror/

 (CNN) -- President Bush said Monday U.S. forces were 
smoking out the people responsible for the September 
11 attacks, and stressed Afghanistan “is just the begin-
ning” in the war on terrorism.

 “I said a long time ago, one of our objectives is to smoke them 
out and get them running and bring them to justice,” Bush 
said.

 “We’re smoking them out. They’re running. And now we’re 
going to bring them to justice. I also said we’ll use whatever 
means necessary to achieve that objective -- and that’s exactly 
what we’re going to do.”

7) zie: http://www.foxnews.com/story/0,2933,518742,00.html

8) zie: http://www.informationclearinghouse.info/article18752.
htm

9) Zie voor een uitgebreide studie over de samenhang van 
drugshandel en Amerikaanse wereldpolitiek: Alfred W. 
McCoy, Die CIA und das Heroin; ISBN 3-86150-608-4

 Vertaald uit het Engels: The Politics of Heroin. CIA 
Complicity in the Global Drug Trade.

 Over dit zeer gedocumenteerde, 800 pagina’s tellend 
boek schreef de New York Times:

 “Alfred MacCoy beschrijft hoe de CIA en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, drugsbazen ondersteunen, bewijzen 
achterhouden en zelfs direct bij de handel in drugs betrokken 
zijn”.

10) Zie de vertaling uit het Frans in het boek: Peter Franssen, 
waarom de kapers vrij spel  kregen; EPO;

      ISBN 90 6445 268 7; 2002.( pag. 46,47) Het interview 
met Brzezinski vond plaats op 15 Januari 1998 en werd 
geplaatst in Le Nouvel Observateur.

11) http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica 
/2007/03/a_new_brain_for_barack_obama.cfm (overi-
gens is Brzezinski inmiddels 81 jaar, een klein foutje van 
‘the economist’)

12) http://www.rawa.org/cia-talib.htm

13) http://www.globalissues.org/print/article/258

14) http://www.emperors-clothes.com/articles/jared/jihad.htm

15) Zbigniew Brzezinski, ‘The Grand Chessboard, American 
Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 1997 (pag. 148)
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Nieuws achter het nieuws
Air France vlucht 447

In de storm van publiciteit over de crash van Air France 
vlucht 447, is het verlies van twee prominente bestrijders 
van internationale wapenhandel en drughandel over het 
hoofd gezien.

Het gaat om de Argentijn, Pablo Dreyfus en de Zwit-
serse diplomaat Ronald Dreyer. Zij zaten in het vliegtuig. 
(1)

Opwarmingsthese wordt door extreem koude Antarctica 
temperaturen weerlegd

23/04/2009 Sint Petersburg, 23 april (RIA Novosti).
Bij het Russische Zuidpoolstation Wostok worden nu 

al 1,5 maand lang extreem lage temperaturen gemeten 
die voor de tijd van het jaar niet normaal zijn. Dit deelde 
de chef van het logistieke centrum van de Russische An-
tarctische expeditie, Wjatscheslaw Martjanow aan RIA 
Novosti mee.

“Sinds 1 maart liggen de temperaturen op een absoluut 
minimum en zijn sindsdien niet boven de -50 graden Cel-
sius uit gestegen”, aldus Martjanow. Volgens hem worden er 
temperaturen van -68 tot -74 graden Celsius gemeten. Zulke 
temperaturen zijn in het gebied van het Pool station Wostok 
niet voor de huidige herfsttijd maar eerder voor de winter 
kenmerkend”, aldus de expert.

“De in dit jaar geregistreerde gegevens zijn het verdere 
bewijs dat de temperatuurdynamiek zich niet in de richting 
van een wereldwijde klimaatopwarming ontwikkelt, waar 
vandaag de dag zoveel over wordt gesproken”, aldus Mart-
janow. (2)

De in 1957 opgerichte Poolstation Wostok ligt in het 
middelpunt van Antarctica en is het enige Russische on-
derzoekstation in het centrum van het zuidelijke conti-
nent.

Hoewel het een Russisch station is, werken er weten-
schappers van overal ter wereld. Het is duidelijk dat er 
een enorm gevecht gaande is tussen wetenschappers we-
reldwijd en de VN lobby, mede geïnspireerd door nobel 
prijswinnaar Al Gore. Sinds 2001 worden we geconfron-
teerd met een enorme reclamecampagne van het ‘Panel 
on Climate Change (IPPC) van de Verenigde Naties. In 
Al Gore’s beroemde film: ‘An Inconvenient Truth’, blij-
ken volgens de Engelse Hoge Raad 9 onjuistheden voor 
te komen en de film mag in Engeland dan ook niet meer 
worden uitgezonden zonder begeleidend schrijven. Kli-
matosoof.nl telt niet 9 maar 35 onjuistheden en overdrij-
vingen. (3)

Zweeds EU-voorzitterschap wil CO2-taks invoeren

AMSTERDAM - Als Zweden in juli het voorzitter-

schap van de Europese Unie overneemt van Tsjechië zal het 
bij de EU-lidstaten aandringen op de invoering van een hef-
fing op CO2-uitstoot. De Zweedse premier Fredrik Rein-
feldt heeft dit dinsdag gezegd.Reinfeldt noemde een belas-
ting op kooldioxidegas de beste methode om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. Hij stelde voor dat de lidstaten 
de introductie van de heffing zelf ter hand nemen, omdat 
de EU niet de bevoegdheid bezit accijnzen in te voeren. “Ik 
verzoek ze dit op het nationale niveau te introduceren”, zei 
Reinfeldt. “De CO2-heffing is een goed idee.” (4)

Geheim plan Gordon Brown en een EU-kliek tot steun voor Ge-
netisch gemanipuleerde organismen

De president van de Europese commissie, José Manuel 
Barroso, heeft samen met de Britse premier Gordon Brown 
en andere vooraanstaande EU-vertegenwoordigers een 
niet-openbare werkgroep in het leven geroepen met het 
doel om de groeiende weerstand tegen de verbreiding van 
GMO-planten te breken. Volgens geheime documenten die 
werden gelekt naar Geoffrey Lean, een journalist van het 
Britse dagblad ‘Independent’, bereidt deze werkgroep een 
tot dusver ongekende reclamecampagne voor om de weer-
stand tegen de uitbreiding van GMO-planten in de EU te 
breken. Uit de gelekte protocollen blijkt dat de niet-officiële 
bijeenkomst door vertegenwoordigers van 27 EU-lidstaten 
werd bijgewoond. (5)

Amerikaans artsen verbond roept om tot een onmiddellijk mo-
ratorium op genetisch gemanipuleerd voedsel

Wichita,19-05-2009
De Amerikaanse Academie voor milieugeneeskunde, 

AAEM (American Academy Of Environmental Medicine 
), roept op tot een onmiddellijk moratorium op genetisch 
gemanipuleerd voedsel en stelt in haar persverklaring dat 
het gebruik hiervan, ernstige gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt (“GM foods pose a serious health risk”). (6)

Israëlische media ontdekt betrokkenheid Israël bij de 
oorlog in Georgië

Wolfgang Freisleben, november 2008
Gedurende de laatste zeven jaren hebben Israëli-

sche bedrijven Georgië voorbereid op een oorlog met 
Rusland – door middel van wapenleveranties, militaire 
trainingen en de creatie van elite troepen en elite eenhe-
den. Gedurende de Georgië oorlog had de Israëlische 
media al een boekje open gedaan over de betrokken-
heid van Israël bij de voorbereidingen op de aanval op 
Rusland. Voor het eerste werkten de nummer één en de 
nummer vier van s’ werelds grootste wapenleveranciers 
samen in een militaire invasie van een derde mogend-
heid. “Wij hebben twee Israëlische ministers in onze 
regering. Alle vraagstukken met betrekking tot oorlog 
en vrede worden bepaald door Israëlische Joden”, al-
dus de Georgische president Mikheil Saakashvilli die 
geciteerd werd door de Israëlische krant ‘Haaretz’ op 
15 augustus. Hij refereerde aan de minister van defen-
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sie David Kezerashvilli en de minister van territoriale 
integratie, Temur Yakobashvilli. Beiden spreken vloei-
end Hebreeuws en zijn kennelijk verantwoordelijk 
voor de nauwe militaire samenwerking tussen Israël en 
Georgië. Vanwege de wapenleveranties werd Israël de 
grootste investeerder in de Georgische economie. (7)

Geithners voorstel tot ‘hervorming’van de derivaten-
markt is afkomstig van Wall Street

7-06-2009, William Engdahl
De Amerikaanse minister van financiën, Tim Geith-

ner heeft eindelijk zijn langverwachte voorstel voor 
een grondige hervorming van de ongereguleerde deri-
vatenmarkt voorgelegd.

De zogenaamde OTC derivatenhandel (Over The 
Counter, dus niet via de beurs) was de hoofdoorzaak 
van de financiële overval die tot de huidige wereldwijde 
crisis heeft geleid. Geithners hervormingsvoorstel kon 
op instemming – wie verbaast zich erover - van de grote 
Wall straat banken rekenen. De reden? Ze hebben zelf 
het voorstel gemaakt.

Kern van het voorstel is dat in de toekomst de con-
trole over de markten bijna geheel in handen komt van 
de FED, de Federal Reserve Bank. Zoals wellicht be-
kend is de FED niet een centrale overheids-bank maar 
een consortium van private banken.  En het zijn juist 
deze banken als Goldman Sachs en JP Morgan Chase 
die de derivatentransacties afwikkelen. (8)

De huidige chef-econoom van het Witte Huis, 
Larry Summers en de minister van financiën Tim 

Geithner zijn de sleutelfiguren van de ‘Money 
Trusts’ in Obama’s regering

 
In het jaar 1999, was Tim Geithner staatsecretaris 

van het ministerie van financiën onder Larry Summers 
die toen minister van financiën was. Beide heren wa-
ren verantwoordelijk voor de invoering van een tweetal 
wetten die letterlijk tot de huidige financiële catastrofe 
geleid hebben. Enerzijds werd de zogenaamde “Glass-
Steagall Act” van 1933, die ervoor zorgde dat de handel 
van banken en investeringshuizen volledig gescheiden 
werden, buiten werking gezet. Anderzijds maakte de 
“Commodity Modernization Act of 2000” het moge-
lijk dat de handel in financiële termijncontracten en 

andere financiële derivaten, geheel buiten de con-
trole van de regering geraakte. Op basis hiervan kon 
de enorme financiële luchtbel ontstaan die, eenmaal 
doorgeprikt, als schuldenlast (duizenden miljarden 
dollars!) op de gehele wereld wordt afgewenteld.

Extra 100 miljard dollar voor oorlog in Afghanistan en 
Irak nipt goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden

Dinsdag 16 juni 2009
Met 226 stemmen voor en 202 stemmen tegen is een 

extra uitgave van 106 miljard dollar in het Huis van Af-
gevaardigden nipt goedgekeurd. De 202 stemmen tegen 
waren hoofdzakelijk afkomstig van de Republikeinen die 
niet akkoord gingen met de uitgave van 5 miljard dollar 
voor het IMF ter bestrijding van de internationale finan-
ciële crisis. 

Wederom heeft de progressieve, anti-oorlog beweging 
in de V.S. een gevoelige nederlaag geleden. In de week 
voorafgaand aan de stemming hebben vele duizenden 
activisten getracht de Democratische afgevaardigden via 
telefoontjes en e-mails over te halen om niet voor de ex-
tra uitbreiding van Obama’s oorlogsbudget te stemmen. 
Helaas, vele Democraten die tijdens het Bush tijdperk 
elke uitbreiding van de oorlog budgetten probeerden 
tegen te houden hebben nu gewoon voor gestemd. De 
Democraten die dreigden tegen te stemmen werden door 
het Witte Huis onder grote druk gezet en hen werd geen 
enkele ondersteuning bij de volgende verkiezingen in het 
vooruitzicht gesteld (9) Slechts 32 Democraten hielden 
hun poot stijf en stemden tegen. De overgrote meerder-
heid van 221 democraten stemden echter voor. (10)

1) http://www.commondreams.org/headline/2009/06/07

2) http://de.rian.ru/science/20090423/121275330.html

3) http://www.klimatosoof.nl/klimafiles/images/Gore_s_film_
telt_geen_9_maar_35_fouten.pdf

4) http://www.nuzakelijk.nl/20090609/groenzakelijk/zweeds-
eu-voorzitterschap-wil-co2-taks

5) http://info.kopp-verlag.de/news/kopp-exklusiv-geheime-
plaene-gordon-browns-und-einer-eu-clique-zur-foerderung-
von-gentechnisch-ver.html

6) http://www.aaemonline.org/pressrelease.html

7) http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=644

8) http://info.kopp-verlag.de/news/geithners-vorschlag-zur-reform-
der-derivatmaerkte-stammt-von-der-wall-street.html

9) http://www.huffingtonpost.com/2009/06/12/white-house-
browbeats-dem_n_214870.html

10) http://clerk.house.gov/evs/2009/roll348.xml
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Mission Statement Apokalyps nu!

Een kleine westerse machtselite is bezig de 
wereld naar haar hand te zetten. Zij gebruikt 
daartoe diverse instrumenten. Zij houdt geen 
rekening met de individuele wil en vrijheid van 
mensen. Zij veracht de menselijke vrijheid en 
waardigheid door het voeren van geënsceneer-
de oorlogen, het beheersen van de belangrijkste 
geld– en energiestromen in de wereld, het ma-
nipuleren van het bewustzijn van mensen door 
de media tot haar spreekbuis te maken, het naar 
eigen believen omverwerpen van al dan niet de-
mocratisch gekozen regimes, het opzetten van 
volkeren en culturen tegen elkaar, etc. etc. Haar 
stromannen en trawanten zitten op belangrijke 
posten in de wereld van politiek, industrie en 
cultuur. Daarbij wordt een tendens zichtbaar 
om alle gebieden van de samenleving centralis-
tisch aan te sturen en een nieuwe Wereldorde te 
creëren, ongeacht of zij zich openbaart als ‘tra-
ditionele dictatuur’ of moderne parlementaire 
democratie naar westers model. De eenheids-
staat kent vele gedaanten.

De kern van deze westerse elite, maakt deel uit 
of staat onder invloed van zogenaamde in het 
verborgen opererende ‘occulte loges’ en stelt 
de daar aanwezige spirituele inzichten op het 
gebied van mens- en wereldontwikkeling in 
dienst van machtspolitieke doeleinden. 

“Apokalyps nu!” wil door middel van artikelen 
de invloed van deze machtselite zichtbaar ma-
ken, ingaan op actuele ontwikkelingen en waar 
nodig diep in de historie duiken om langlopen-
de ontwikkelingen te duiden. 

In een tijd waarin uitsluitend het weeg- en 
meetbare, de harde feiten, het primaat van onze 
tijd schijnt te hebben, willen we ingaan op de 
geestelijke, spirituele achtergronden van onze 
tijd.

Aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw, 
aan de vooravond van de dramatische gebeur-
tenissen die leidden tot de 1e Wereld Oorlog, 
en in een tijd waarin het materialistische we-
reldbeeld en de materialistische wetenschap tot 
volle wasdom waren gekomen, bracht Rudolf 

APOKALYPS NU!

Steiner zijn Geesteswetenschap ook wel Antro-
posofie genaamd in de openbaarheid. 

Steiners Antroposofie wilde noch een nieuw ge-
loof noch een nieuw dogma in de wereld zetten. 
Vanuit een levende verbinding met een voor hem 
vanzelfsprekende wereld van de Geest, dat de 
materiële wereld doordringt en waaraan zij haar 
bestaan ontleent, werd een spiritueel mens- en 
wereldbeeld beschreven dat voor een ieder met 
het volle verstand en een gezond waarheidsgevoel 
op te nemen is. Als antwoord op de bedoelingen 
van boven beschreven Anglo-Amerikaanse loges, 
en de sociale chaos die hiervan uitging en uitgaat, 
ontwikkelde Rudolf Steiner in 1917 de idee van de 
‘driegeleding van het sociale organisme’, een so-
ciale structuur waarin de moderne mens zichzelf 
als vrijheidsimpuls in het cultureel-geestesleven, 
als broederschapimpuls in het economische leven 
en als democratische impuls in het rechtsleven, 
kan herkennen. Géén centralistisch geordende 
eenheidsstaat dus maar een driegeleding waarin 
de drie gebieden van de samenleving geordend 
zijn naar haar eigen wetmatigheden: Vrijheid als 
noodzaak voor de waardige ontwikkeling van de 
mens in het geestesleven (onderwijs, gezond-
heidszorg, cultuur), Gelijkheid in het rechtsleven 
(het begrensde gebied van de staat waar de de-
mocratische impuls op zijn plaats is) en Broeder-
schap in het economische leven (het gebied van 
de economie waar op basis van associaties, wer-
kelijk zakelijk kan waargenomen worden wat de 
behoeften van de mensen zijn en waarin de over-
heid géén rol speelt).

De opgave van Europa ligt niet in het blindelings 
volgen van boven beschreven westerse machtsim-
pulsen. De helende kracht, die van Europa zou 
kunnen uitgaan, zal uitsluitend kunnen liggen in 
het doorgronden van de werkelijke krachten die 
liggen achter het westerse machtsstreven op ba-
sis van een modern spiritueel denken. Het kwe-
ken van gevoelens van afgunst en haat tegen welk 
volk dan ook is ons vreemd. De impulsen die van 
de westerse loges uitgaan, staan rechtstreeks te-
genover de belangen van de ‘eigen’ westerse vol-
keren en dienen daarom in het juiste licht gezet 
te worden.

Mission
statement




