Hoe lang gaat de misleiding van het Nederlandse volk nog duren? (video)
Donderdag, 25 augustus 2016 11:41

Nog even en dan gaat heel Nederland weer braaf naar de stembus om nieuwe
volksvertegenwoordigers te kiezen.
Tenminste, dat is wat ze denken en dan baseren ze hun keuze op het programma van een
politieke partij.

Na afloop van de verkiezingen wordt er “na veel gepuzzel” een regering gevormd en vraagt de
bevolking zich vervolgens wederom af waarom ze gewoon doorgaan met landverraden en
helemaal niets doen als het gaat over wat ze hadden beloofd in hun partijprogramma.
Vooral in de politiek speelt de misleiding een hoofdrol. Wanneer je als elite bijvoorbeeld een
groep weerbarstige en opstandige arbeiders onder controle wilt krijgen, ga je daar niet tegen
strijden, maar je richt een partij op die hun belangen behartigt.
Ze worden zo mak als schapen en kijken op naar hun fantastische leiders en gaan rustig
slapen met de gedachte dat er binnen de politiek nu eindelijk mensen voor hen aan het werk
gaan.
Een bekend voorbeeld van hoe de arbeidersklasse al generaties lang er met boter en suiker
in trapt en wordt ingepakt door de elite, is de Partij van de Arbeid uiteraard.
In dat kader stond er een leuk stukje op GeenStijl, waarin ze het volgende zeggen over de
aanstaande verhuizing van het hoofdkwartier van deze club:
Het zou leuk zijn als het niet zo treurig was; de oh zo sociale rozenpartij gaat van het stulpje
op de Herengracht naar een pandje van prins Bernhard jr. De racende zakenman bezit 23%
van het vastgoedfonds Pinnacle, dat de voormalig ING-panden waar de voormalige
arbeiderspartij in trekt in zijn portfolio heeft. Goh, wat zou Troelstra er van denken dat de
socialisten nu dienstbaar zijn aan het grootkapital van een tot de kapitalistiese bourgeoisie
afgegleden edelman?
Wat GeenStijl klaarblijkelijk niet weet of niet mag vermelden van hun baas, is het dat
Troelstra (mede-oprichter) behoorde tot dezelfde elite. Niet alleen Troelstra, maar ook zijn
mede-oprichters van de Partij van de Arbeid.
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Een klein stukje uit een eerder artikel:
Wat bijna niemand weet, is dat (óók) de Partij van de Arbeid is opgericht met een specifiek
doel.
De Partij van de Arbeid is ontstaan in 1946 door een fusie van een aantal partijen, waarvan
de grootste en belangrijkste de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de SDAP.
Het volgende is belangrijk:
Al snel na de oprichting in 1894 kreeg de SDAP de bijnaam "Schoolmeesters-, Dominees- en
Advocaten-Partij", waarmee de spanning werd aangesneden tussen een intellectueel
partijkader en een volkse achterban.
Deze partij is opgericht door de elite om te fungeren als “controlled opposition”.
Een politieke club die ogenschijnlijk opkomt voor het volk, maar in de achtergrond wordt
aangestuurd door lakeien van de elite.
Het is ook niet voor niets dat de meest bekende oprichters/grondleggers van deze partij
vandaag de dag nog prominent worden genoemd als leden van de Leidsche vrijmetselarij Log
e La Vertu:
Drees sr., Dr. Willem (1886-1988) - medeoprichter PvdA, minister-president 1948-1958.
Troelstra, Pieter Jelles (1860-1930) - medeoprichter en fractievoorzitter SDAP, Fries dichter.
Kol, Hendrikus Hubertus van (1852-1925) - medeoprichter SDAP.
Een commentaar onder het artikel bij GeenStijl:
Troelstra' s vader was directeur van een verzekeringsmaatschappij. Zeker geen
vertegenwoordiger van het gewone volk. Daar keek hij zelfs hartstochtelijk op neer.
Natuurlijk kijken ze hartstochtelijk neer op het gewone volk. Daarom voelen ze zich ook als
een vis in het water op de Bilderberg Conferenties, waarbij ze toevallig ook weer de Oranjes
tegen het lijf lopen. Wat een kleine wereld.
Zoals we schreven, eerder dit jaar:
Dat Willem Alexander het voorbeeld van zijn Nazi grootvader Bernhard volgt, is nog wel te
begrijpen. Dat er ook dit jaar weer mensen van de Partij van de Arbeid worden uitgenodigd
zoals Sharon Dijksma is voor normale mensen echter niet te begrijpen.
Aanstaande donderdag begint in Dresden de Bilderberg Conferentie van 2016, met daarbij
uiteraard een aantal belangrijke kopstukken.
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Op zich is dat voor ons niet zo interessant, maar wél om te kijken welke mensen er vanuit
ons land worden uitgenodigd die niet bij de elite horen.
Deze worden uitgenodigd omdat ze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de elite en/of
dat in de nabije toekomst nog zullen doen.
Dan beginnen we bij het trieste figuur van Sharon Dijksma, waarschijnlijk ooit vol idealen
begonnen
en nu
afgegleden tot luxe slaaf van de groep waar ze nooit bij zal horen.
Dijksma begon haar politieke carrière bij de Jonge Socialisten, waar ze van 1991 tot 1992 als
algemeen secretaris in het bestuur zat en vervolgens tot 1994 voorzitter was.
Zij vertegenwoordigt officieel de Partij van de Arbeid. Net zoals haar illustere partijgenoot
Diederik Samson bij een voorgaande vergadering, heeft een socialistische vertegenwoordiger
van de arbeiders niets te zoeken bij de rijke satanische elite van deze wereld. Behalve als ze
bereid is om haar ziel te verkopen.
Vervolgens zien we op de deelnemerslijst nog een lid van de Partij van de Arbeid en wel de
Marokkaanse, uit het Rif gebergte afkomstige burgemeester van Rotterdam, Ahmed
Aboutaleb.
Wat ze daar ook komen doen, het heeft niets te maken met de belangen van de mensen die
zij vertegenwoordigen, maar alles met die van de elite.
Ze verbergen niets, ze doen het recht onder de ogen van alles en iedereen. “In your face” is
het motto en daarmee tonen ze gelijk hun volledige minachting aan voor “het domme
gepeupel”.
Hoeveel van die arme zielen die stemmen op een monsterlijk gedrocht zoals de Partij van de
Arbeid, begrijpen waar ze op stemmen? Hoeveel van die mensen weten werkelijk wie hen
vertegenwoordigen en wat hun echte doelstellingen zijn?
Nog kan het misschien allemaal worden hersteld, maar het moet dan wel snel, voordat
Nederland (en België) met huid en haar zijn verslonden door het Nazimonster Europa, zoals
gepland. En ook daar kom je "toevallig" de Oranjes weer tegen.
Wie denkt zelf geen rol te kunnen spelen om dat kwaad te stoppen; niets is verder verwijderd
van de waarheid. Iedereen kan een belangrijke rol spelen in het nog op tijd wakker schudden
van het slapend deel van de bevolking. Vertel dit verhaal aan iedereen die je kent of deel het
waar mogelijk. De tijd dringt.
Misschien helpt het om nog even te luisteren naar de hierna volgende boodschap, die wij ee
rder plaatsten,
maar die nu (nog) meer dan ooit van toepassing is.
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Wij doen dat vandaag met een bijdrage van Klaas Vaakmeniet (dank!).
Hij verwoordt in een rap wat eigenlijk iedereen denkt die een beetje aan het ontwaken of
klaarwakker is.
Open je Ogen, geniet van de Nederlandse lente die nu overal losbarst en deel het waar je
kunt.
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