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Inleiding 

Wij ondernemen in deze brochure een verdere zoektocht die mogelijk tot 
herstel leidt van de natuur die ons is gegeven om te beheren, om van te 
leven en in te genieten. Wij willen allen meer welvaart, maar dat gaat niet 
altijd samen met meer welzijn. De natuur, wijzelf, de dieren, de bomen 
en planten, ze lijden duidelijk onder ons huidige streven naar meer 
welvaart. Hoe meer welvaart, hoe meer door ons de natuur geweld wordt 
aangedaan. Het grootste deel van alle bodemschatten hebben wij in onze 
eeuw naar boven gehaald. De meeste mijnen zijn zo goed als leeg 
wanneer wij de berichten daaromtrent mogen geloven. Aardgas, aardolie, 
mineralen, goud, zilver, uranium en andere soorten,  het wordt steeds 
schaarster.  Is het tegenover ons nageslacht en daarna te verdedigen dat 
wij álles hebben opgebruikt, en dat zij maar moeten zien naar andere 
oplossingen voor welzijn, leefruimte, energie, en dergelijke meer? 

Feiten zijn feiten 

China was ooit voor de helft bedekt met bossen, en momenteel nog 
slechts 8%.  De cederbossen op de Libanon zijn verdwenen. Veel 

diersoorten en plantensoorten zijn 
uitgestorven en komen nooit meer 
terug. Nu ja denken de meeste mensen, 
we hebben nog soorten genoeg om van 
te genieten en maken er wel wat 
hybriden bij. Nee, het gaat zeer hard 
met uitsterving wanneer dat geen halt 
wordt toegeroepen.  Wereldwijd 
worden de ‘longen van de aarde’ 
geveld en omgezaagd, nl de 
oerwouden.  De bodem wordt uitgeput 
door erosie, overbebouwing. De zeeën 

worden overbevist.  Vuillozingen die gedaan worden in de natuur komen 
echter op ons eigen bord met eten terecht, en hoe zouden wij daarmee 
dan gezond kunnen blijven?  Zowel in de lucht (o.a. chemtrails), als in 
het water (o.a. radioactief water stroomt nog steeds in Japan Fukushima 
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de oceaan in met grote hoeveelheden), en op het land (o.a. allerlei 
gifspuitingen op gewassen) etc.  Al deze vervuilingen keren als een 
boemerang tot ons terug. Wij krijgen te kampen met verzuring van de 
grond, met afvalbergen, met te hoge radioactiviteit, met erosie, met 
uitsterving van soorten, met allerlei onverwachte tekorten, etc.  

Willen wij overleven dan zullen wij een totaal andere leefwijze moeten 
aanvaarden of aanleren. Het vleeseten is ongezond en tegen onze natuur 
als mens. Wij zijn zaad- en groenten-eters, aangezien ons darmstelsel 
lang is, en onze tanden ervoor ongeschikt zijn. Het darmstelsel van een 
vleeseter is kort, heeft er een gebit voor met een afweersysteem dat erop 
ingesteld is. Ons afweersysteem is niet ingesteld op vleeseten.  Voordat 
er een stukje vlees op uw bord ligt is er heel wat aan voorafgegaan.  Om 
het mestvee van voeder te voorzien zijn grote stukken landbouwgrond 
nodig, die weer bewerkt 
moeten worden met dure 
energievretende 
milieuvervuilende 
machines. Het beste hadden 
overheden de hele 
vleesindustrie op de 
Veluwe kunnen verbieden. 
Indien men toch de 
vleesindustrie wil 
handhaven, laat men dat 
dan in de drooggemaakte polders doen, maar niet op de Veluwe, waar de 
natuur eronder van lieverlee sterft.  Bovendien, wie vlees eet moet eens 
kijken op de volgende website, en het onderwerp opzoeken: Hoe 

kankertumoren vlees als voedsel gebruiken om te groeien. 

http://www.nieuwetijdskind.com/hoe-kankertumoren-vlees-als-voedsel-
gebruiken-om-te-groeien/ 

 

 

 

Figuur 1Weet u wat er allemaal aan 

voorafgaat voordat deze speklapjes op uw 

bord liggen? 
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De Parels van de Veluwe 

 
De huidige Westerse samenleving met haar economische orde is gericht 
op winst, waarbij alles geoorloofd lijkt te zijn als het maar geld oplevert. 
Er is een gezegde dat luidt als volgt: Een boer en een zog, hebben nooit 
genog. En een Heer en een beer willen alleen maar meer.   Zelfs uit afval 
van ziekenhuizen en kraamklinieken wordt uit foetussen eiwit gehaald 
dat door etenswaren wordt gedaan, o.a. door gebak.  Haar uit China wordt 
fijngemalen en tot broodverbeteraar verwerkt in ons dagelijks brood. Of 
al deze handelingen onze gezondheid schade aanricht lijkt onbelangrijk. 
Wanneer iemand zich hierdoor niet lekker voelt, gaat men gewoon naar 
de dokter en die heeft er wel een pilletje of drankje voor om op te 
knappen.  Mensen kopen wat hen wordt aangeboden in de supermarkten 
zonder erbij na te denken wat voor grondstoffen er in het product 
verwerkt zijn en wat er aan sommige schadelijke E-nummers is 
toegevoegd. De meeste mensen denken dat gezondheid eveneens te koop 
is. De fabrikanten spelen in op de vraag der mensen, en denken bij 
zichzelf gelijk Kain: Ben ik mijns broeders hoeder?  
Onze Westerse welvaart hangt af van grondstoffen en elektriciteit, dus 
van energieopwekking.  Het opwekken van energie lijkt een groot 
probleem te zijn volgens de grote energiemaatschappijen, multinationals 
en overheden.  Dat is het niet. Het is een kunstmatig door hen in stand 
gehouden probleem, aangezien het hen groot geld oplevert. Er zijn 
patenten van schone nagenoeg kosteloze energieopwekking die in hun 
bureauladen liggen, maar 
die niet benut worden. 
Nicolaas Tesla heeft o.a. 
voor deze kennis gezorgd. 
Onze Westerse 
samenleving is zo goed als 
geheel afhankelijk van 
elektriciteit. Wij weten 
allen dat de 
stroomvoorziening 
kwetsbaar is. Wanneer er 
door de een of andere 
terrorist en vijandige natie 

 

Figuur 2 Alllemaal 'mooi' en aardig zulke 

vindingen, maar het is en blijft 

landschapsontsierend 
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een EMP-bom wordt afgeworpen boven een land of stad, wordt álle 
elektriciteit uitgeschakeld en  wordt alle electronica onklaar gemaakt. Op 
die wijze ontstaat er binnen enkele dagen een totale chaos. Alle 
opgehokte beesten in de megastallen en anderszins zullen het loodje 
leggen. 
 
Grondstoffen worden steeds schaarser, terwijl anderzijds er een 
bevolkingsexplosie plaatsvindt. Vandaar dat men het zoekt in genetisch 
gemanipuleerde producten. De aarde zou bij goed beheer voldoende op 
kunnen leveren voor het dubbele aantal bewoners. Momenteel gaat veel 
geproduceerd voedsel naar 
de dieren om ze vet te 
mesten voor de 
vleesindustrie.  De aarde 
heeft een oppervlakte van 
ongeveer 510 miljoen 
vierkante kilometer. Daar 
moeten wij het mee doen, 
en dat zou gemakkelijk 
kunnen wanneer wij de 
natuurwetten in acht 
zouden nemen. De aarde heeft een biosfeer waarin wij momenteel met 
ongeveer 7 miljard mensen leven, waarbij nog de grote aantallen dieren 
komen en planten.  Ongeveer 70% van het aarde-oppervlak bestaat uit 
water, en 30% is aarde wat gedeeltelijk bewoonbaar en vruchtbaar is. Er 
zijn grote oerwouden, gebergten, moerassen, woestijnen en andere 
gebieden, waar geen voedsel geproduceerd wordt of kan worden.  
Wanneer wij de overgebleven resterende ruimte niet goed benutten, raken 
wij te klein behuisd.  Vooral in ons tijdperk zien wij een grote versnelling 
plaatsgrijpen van goede landbouwgronden en natuurgebieden die prijs 
worden gegeven, of anders gezegd, die onttrokken worden voor andere 
doeleinden, o.a. industriële doelen, wegenaanleg, recreatie, woningbouw, 
etc.  Wij zijn vanuit het stenen tijdperk overgestapt in het ijzertijdperk 
wat enkele duizenden jaren in beslag nam. De laatste 500 jaar zijn wij in 
een hogere versnelling omhoog gegaan en is er een geheel andere wereld 
ontstaan. Wij hebben de strijd aangebonden met de soms weerbarstige 
natuur, en hebben daarin grote vorderingen gemaakt.  De natuur is soms 
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heel grillig, en daar hebben of krijgen wij blijkbaar geen grip op. Soms 
gaat de aarde ineens beven en scheuren, soms ontstaan er tsunami’s, 
tornado’s, en andere natuurrampen.  Wij deden grote uitvindingen, 
bedachten nieuwe staatsvormen en een nieuwe moraal.  Wij bedachten 
oplossingen voor alle voorkomende problemen, en in veel gevallen leek 
het erop dat ons vernuft zegevierde over de onstuimigheden der natuur.  
Wel vonden er in onze eeuw twee wereldoorlogen plaats en stierven er 
miljoenen mensen aan de massavernietigingswapens die wij 
geproduceerd en uitgetest hadden. Wapensystemen worden steeds 
geavanceerder. Wat zien we dus als slotsom?  Enerzijds zien we een 
enorme vooruitgang, opbouw en verbetering op velerlei gebieden. 
Anderzijds zien we dat de samenleving gevaar loopt ten onder te gaan 
aan het vuil waarmee wij ons eigen nest 
bevuilen. Er heerst nog veel criminaliteit, 
moorden, doodslagen, vernietiging van 
goede dingen.  De aarde is nog steeds 
géén paradijs. Wat dan wel? Een 
tranendal voor velen?  Oude culturen die 
natuurgetrouw leefden, ze zijn nagenoeg 
allen verdwenen. Op enkele plaatsen ter 
wereld zijn ze nog, o.a. in Java de Baduy, in Tibet de Mosuo, en in Nieuw 
Zeeland, zie onze brochure no. 839. Ook de Maya en Kogi leven 
voornamelijk natuurgetrouw, en de Amish proberen dat eveneens. 
 

Nieuwe culturen bloeien op, maar zijn 
ze levensvatbaar en zullen ze 
overleven?  De mens lijkt op een 
scheppend geniaal wezen, dat echter 
als keerzijde een vernielzucht in zich 
meedraagt. Het genie Leonardo da 
Vinci schiep enkele van ‘s werelds 
mooiste kunstwerken, maar tekende 

daarnaast ook constructies voor oorlogswapens waarmee mensen elkaar 
kunnen doden.  
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De mensheid is gegroeid van de 1 miljard die er in 1830 waren, en in 
1930 twee miljard.  In 1960 waren dat er al drie miljard, en 1976 waren 
het er al 4 miljard, en momenteel in 2015 zijn dat er al ongeveer zeven 
miljard.  Waar moet dat heen?  

De Georgian Guidstones 
staan in Amerika, waarop 
in 10 talen een oplossing 
staat die niet erg 
mensvriendelijk is. Er staat 
op geschreven dat er een 
plan bestaat om de 
mensheid van 7 miljard te 
decimeren zodat er 
ongeveer 500. Miljoen 

mensen op aarde zullen overblijven. 
http://www.wakingtimes.com/2015/05/12/11-common-symptoms-of-
the-global-depopulation-slow-kill/ 
 
Hoe wil men dit soort massa-opruiming 
van mensen aanpakken?  Verwacht men 
zeer grote wereldwijde natuurrampen? 
Of gaat men zelf via de HAARP-
installaties in Alaska de aarde en haar 
bewoners aanvallen d.m.v. van Tesla-
technieken opruimen? Men  is reeds bezig ons dagelijks te besproeien via 
chemtrails met barium en fijne nucleaire afval.  

Vervreemding  

De mensen in de Westerse samenleving vervreemden van zichzelf en 
kunnen alsdan slechts nog formele verstandelijke overwegingen nemen 
in hun denken. Geestelijke overwegingen zijn hun vreemd. Zulke mensen 
zijn alleen nog geschikt om in een systeem te dienen en alle bevelen van 
hun oversten uit te voeren. Ze zijn gevoelloos geworden voor de pijn die 
zij anderen aandoen. Zij geloven in het  ‘Bevel is bevel’, dat uitgevoerd 
dient te worden.  Onze Westerse samenleving gaat mank aan 
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harteloosheid, zoals Kain: ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’  Gelet alleen 
al op het bancaire systeem, dat wordt toegelaten 
door de overheid om hypotheken en 
geldleningen tegen rente aan argeloze burgers te 
verstrekken, berust op één grote zwendel. Geld 
wordt door de bankiers uit het niets geschapen.  
Een duidelijke omschrijving van deze 
megafraude is o.a. te lezen in het boek van de 
econoom Ad Broere: “Geld komt uit het NIETS’.   
De mensen menen dat zij écht geld lenen, en bij 
het niet kunnen nakomen van hun zogenaamde 
verplichtingen tegenover de banken, worden ze 

uit hun huizen gezet en worden al hun eigendommen afgenomen 
(Geëxecuteerd noemt men dat). Barbarisme ten voeten uit.  

Het zijn de deurwaarders, notarissen en ambtenaren die in veel gevallen 
zonder enige medemenselijkheid het bevel uitvoeren van de regels die 
door hun oversten zijn opgesteld, wat dikwijls ontaardt in een 
heksenjacht waarbij geweld niet wordt geschuwd. Hun harten hebben zij 
afgesloten en volgen hun koele verstand.  Deze van zichzelf vervreemde 
mensen gaan met de natuur om alsof het dode zielloze dingen betreft.  We 
zien het ook aan de gewone burgers die hun drankblikjes en flesjes van 
zich afgooien in de bermen en in de bossen. Ze eten en drinken alles 
waaraan maar een zoet smaakje zit, zonder zich af te vragen of het hun 
lichamen schade aanbrengt.  De natuur lijkt 
voor hen de economische vooruitgang in de 
weg te staan en moet dan ook het veld ruimen. 
De natuur moet wijken voor het in hun ogen 
doelmatige.  Het leven van de moderne 
Westerse mens wordt getekend door geboren 
te worden uit het niets, en te sterven naar het 
niets. Uit is uit. In die tussentijd is het geld, 
seks, eten, drinken, sporten en vrolijk zijn. Lees eens het boek van Lucas 
Slager “Zekerheden”,  uitgave Frontier Amsterdam.    
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Onze Westerse samenleving is gebaseerd 
op regelgeving die door de overheid is 
samengesteld en uitgedacht.  Daarvoor 
heeft de overheid een ploeg ambtenaren 
nodig om toezicht te houden dat de 
eigenwijze burgers zich eraan houden.  
Het blijkt dat de burgers nog al 
eigenzinnig zijn gezien het aantal 
bekeuringen die jaarlijks worden 
uitgeschreven.  Burgers blijken 
vrijbuiters te zijn, eigenzinnig en 
arrogant, althans in de ogen der overheid.  
Wanneer de overheid met de beste 
bedoelingen voorschrijft dat burgers voor 
hun eigen veiligheid en portemonnee 
slechts 120 k/u mogen rijden op de snelwegen, lappen veel burgers dit 
voorschrift aan hun laars en betalen liever een bekeuring dan netjes de 
regels te volgen. Het blijkt dus dat de burgers roekeloos zijn, ze rijden 
veel te hard. Vandaar dat de flitspalen en camera’s zo winstgevend zijn.  

De politie en andere ambtenaren hebben de taak 
om de burgers in toom te houden, om ervoor te 
zorgen dat de burgers bijvoorbeeld niet de 
vreemdsoortigste bouwsels zouden maken op 
hun eigen grond. De burgers zijn overigens niet 
zo heel gesteld op de normen en waarden van de 
overheid, wat blijkt uit de vele en slimme 
belastingontduikingen en zwartwerkers.  De 
overheid heeft er slapeloze nachten van en moet 
steeds nieuwe methoden en regels bedenken om 
gehoorzaamheid af te dwingen.  De overheid ziet 

zelf soms wel in dat sommige regels verandering vereisen. Zo was het 
ooit verboden om een 3e remlicht op een auto te hebben. Later werd het 
echter verplicht gesteld.  Ja, het kost de overheid 30% van de 
beroepsbevolking aan ambtenaren om de burgers te controleren.  Er blijft 
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niet veel aan echte beroepsbevolking over wanneer wij de 
arbeidsongeschikten er af trekken, etc.  Die 30% ambtenaren moeten alles 
op papier zetten of in de computer. Dat noemt men registreren, 
vastleggen van gegevens zodat de burgers hoe langer hoe minder kunnen 
knoeien. Lees toch wat in het Handboek Zekerheden van Lucas Slager 
daarover geschreven staat.  

Op bladzij 70 stelt Lucas Slager zich de volgende vraag:  “Is het zeker 
dat controle nodig is en de overheid, wie het ook zijn, daar een blanco 
volmacht voor heeft?  Of zouden we het ook daar zonder kunnen doen, 
zo nee of zo ja, in welke mate dan wel of geen controle? Zoals bij elke 
vraag mag jij weer HET antwoord geven.  Zou het misschien ook nog 
eens zo kunnen zijn dat we zelf de verantwoording (terug) nemen?  En 
zo heel veel overheidsbemoeienis kunnen verminderen?” ……… en even 
later schrijft Lucas het volgende:  “Voor eigen rekening durf ik als 
schrijver van dit boek te beweren dat 
naarmate onze samenleving voortgaat, 
het aantal avonturiers en pioniers 
afneemt. Mensen zijn gemiddeld steeds 
minder bereid om risico’s te nemen uit 
angst voor het onbekende. Een sterk 
bepalende factor bij deze afname is ook 
de enorme dagelijkse toename van regels, 
wetten, beperkingen. Want je moet bij 
elke handeling die je wilt uitvoeren, elke beweging die je wilt maken, 
eerst goed nadenken of er geen straf of boete opstaat. Onze vrijheid wordt 
per dag verder beknot en met de dreiging van straf en boete kijk je wel 
uit wat je doet. Zou dat niet steeds een grotere rem zetten op de 
ontwikkeling van mens en wereld? Ik ben geneigd dat te denken.  …… 
we gaan steeds meer naar een totaal gecontroleerd, gestuurd en beheerst 
systeem, Big Brother is wel degelijk ontstaan en breidt zijn beperkende 
macht steeds verder uit en in een steeds hoger tempo.    ”. 

Ho Ho even Lucas Slager,  niet helemaal waar. Momenteel gaan ook 
overheden en ambtenaren zich afvragen of hun regelgevingen niet al te 
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streng en al te  veel zijn geworden. Lees maar wat er in de kranten stond, 
zie de afbeeldingen van krantenberichten :  For more information and to 
register for a Gathering of the Grandmothers, go to: 
http://www.grandmothersspeak.com 

 

Klatergoud maakt niet gelukkig  

Marianne Thieme (42), PvdD, acht jaar Kamerlid. Religie: protestants, 
lid van de Zevende-dags Adventisten. 

Het grootste kwaad 

„We lijden, vanuit een soort hebzucht, collectief aan een geld- en 
schuldverslaving. We denken gelukkig te kunnen worden als we meer 
consumeren. We nemen meer van de aarde dan die kan leveren. Wij 
brengen een voor sommigen ongemakkelijke waarheid, maar het is 
belangrijk die te vertellen. Business as usual is niet langer een optie. 

Geluk en tevredenheid najagen via geld werkt niet. Ondanks de 
toegenomen welvaart in westerse landen, zijn 
mensen niet gelukkiger en tevredener geworden. 

Vanuit ons ingebouwde geweten over wat goed en 
kwaad is, weten we ook wel dat geld niet het 
belangrijkste kan zijn. Alleen luisteren we daar 
niet altijd naar, omdat we klatergoud toch 
belangrijker vinden dan waar het werkelijk om 
gaat, zoals jezelf verbonden weten met anderen. 

We moeten onze pogingen staken de koek steeds groter te maken. 
Onbegrensde groei is onmogelijk. Grondstoffen raken op, het klimaat 
verandert. Als we minder gaan consumeren, is er genoeg eten voor 
iedereen. Je wordt juist gelukkiger als je rekening houdt met anderen, met 
toekomstige generaties.”  

Mijn grote ideaal 
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„Mededogen en duurzaamheid zouden de leidende beginselen moeten 
zijn van iedereen. Zodat we een inclusieve samenleving krijgen, waarin 
mensen niet alleen kijken naar hun eigen belang, maar ook naar dat van 
andere levende wezens. 

Als we de héle samenleving en de héle aarde als uitgangspunt nemen, 
komt dat iedereen ten goede. Tijdens de uitbraak van Q-koorts stierven 
er ook mensen. Dat komt door de manier waarop wij dieren houden in de 
bio-industrie. Als we beter voor onze dieren gaan zorgen, dienen we 
daarmee ook ons eigen welzijn. 

Als Kamerlid voor de PvdD probeer ik samen met mijn collega Esther 
Ouwehand andere partijen te stuwen in de richting van meer planeetbreed 
denken. We hebben een expressieve manier van politiek bedrijven; wij 
doen aan bewustwording, agenderen onderwerpen die anders niet aan de 
orde komen. Soms door uit te dagen en door de boel op scherp te zetten. 
Wij willen graag de luis in de 
pels zijn, de vinger op de zere 
plek leggen. Om mijn ideaal 
dichterbij te brengen, dat niet 
alleen de toekomstige 
generatie mensen een beter 
leven krijgt, maar dat ook de 
hele aarde er beter voor komt 
te staan.” 

Mijn bronnen 

„De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring 
van de Rechten van het Dier en het Handvest van de Aarde zijn de 
brondocumenten voor mijn politieke optreden. Die hebben we als PvdD 
bewust gekozen, omdat die mensen met uiteenlopende achtergronden –
religieus of niet– verbinden. Daar is breed consensus over. Wat ons 
verenigt is het adagium: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Dat is een universele wijsheid. 
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In christelijke politiek geloof ik niet. Welbewust heb ik een seculiere 
partij opgericht. Mijn lidmaatschap van de Zevende-dags Adventisten is 
voor mij persoonlijk uiteraard wel van belang, maar politiek gezien doet 
mijn levensbeschouwing er niet toe. Ik wil een partijleider zijn voor alle 
mensen die vinden dat wij beter voor de aarde moeten zorgen. 

Tussen mijn levensbeschouwing en mijn werk voor de partij zit overigens 
geen enkele spanning. Bij de beginselen van PvdD –mededogen, 
duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke 
verantwoordelijkheid– voel ik me namelijk zeer thuis. Mijn gehele 
stemgedrag is volledig in lijn met mijn geweten. Als dat niet zo zou zijn, 
zou ik terugtreden. 

Het prettige van de Adventkerk is dat jouw eigen wil en persoonlijke 
verantwoordelijkheid en vrijheid 
vooropstaan. Wat je wel en niet moet 
geloven, kan er niet worden opgelegd 
door een geestelijk leider. Die 
persoonlijke vrijheid spreekt mij erg aan. 
Zo kijk ik ook naar ethische dilemma’s: je 
bent er als mens zelf verantwoordelijk 
voor hoe je daarmee omgaat. De overheid 
dient kaders op te stellen, zodat het 
individu goede keuzes kan maken.” 

Mijn wereld 

„Als je naar de planeet kijkt, kun je niet anders dan vaststellen dat die 
achteruit is gegaan. We hebben een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een 
fosfaatcrisis, een veiligheidscrisis. Het houdt niet op. 

Tegelijkertijd zie ik dat het bewustzijn dat we niet op de huidige manier 
verder kunnen leven, sterker wordt. Daarom ben ik hoopvol gestemd. De 
komende tien, twintig jaar zullen we een enorme kentering meemaken. 
De wal zal het schip keren. Door de klimaatverandering hebben we 
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bijvoorbeeld over drie jaar al te maken met een zoetwatertekort voor 70 
procent van de wereldbevolking. 

Ik geloof dat mensen een enorme creatieve kracht hebben. En dat we die 
kunnen inzetten ten goede van de aarde. De overheid –die nu nog sterk is 
gericht op de doodlopende weg van economische groei– zou burgers 
daarin moeten faciliteren. Zodat ze bijvoorbeeld samen duurzame energie 
gaan opwekken. 

Zelf ben ik in de politiek gegaan om de aarde mooier achter te laten dan 
ik hem heb aangetroffen. Dat ideaal is me met de paplepel ingegoten. 
Nog zie ik mijn moeder zitten, met onze poes op schoot. Terwijl ze ermee 
zat te knuffelen, zei ze tegen mij: „Marianne, mensen kunnen mooie 
auto’s en ingewikkelde computers maken, maar zo’n levend wezen, dat 
zo prachtig is in zichzelf, daar moeten wij heel goed voor zorgen, daar 
moeten we respect voor opbrengen, dat is kwetsbaar.” 

Ik hoop dat dat ook andere mensen inspireert. Zodat zij eveneens gaan 
denken: „Ik wil ook de wereld een beetje beter maken.” Er moet namelijk 
nog een hoop gebeuren.” 

Lees na dit artikel van Marianne Thieme ook eens het volgende artikel: 
“De Architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam 
Weishaupt” 

 http://achterdesamenleving.nl/de-architectuur-van-de-macht-volgens-
het-systeem-van-adam-weishaupt/ 

Figuur 3 Wat een energie is er nodig om al 

die verlichting brandend te houden ! Vooral 

Nederland, België, Londen en Parijs lichten 

erg op.  

Terwille van de Economie 

Zo te zien is de Westerse economie 
gelijk aan de ‘heilige koe’ in 
Aziatische landen. Eén dag stilstand of rust kost miljoenen. De economie 
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moet draaiend blijven en houdt de mensen aan de gang. Het gaat om geld 
verdienen, steeds meer vanwege de hoger wordende lasten en duurder 
wordende produkten. Nagenoeg iedereen is de hele dag bezig om geld te 
verdienen om in leven te blijven. De economie als motor draait op volle 
toeren, en o wee als daar mankementen aan komen. Elke dag is er de zorg 
om voedsel op tafel te krijgen.  Het woord economie wil zeggen dat het 
gaat om een eerlijke en optimale verdeling van schaarse goederen.  Nu 
kan men goederen zo schaars maken als men maar wil.  En verdelen? 
Nee, verdelen is er meestal niet bij, aangezien wijzelf steeds meer 
wensen, meer geld en meer goed. Immers, laten de anderen maar zelf 
voor hun welzijn zorgen. Bij de meeste mensen leeft dus een eerlijke 
verdeling van schaarse goederen niet, maar is men slechts druk om zoveel 
mogelijk voor zichzelf de aardse schatten te verzamelen.   De overheid 
spreekt graag over economische groei. De economie moet groeien, 
procentsgewijs, want anders zou het niet goed gaan met de mensheid. Het 
gaat hierbij niet om natuurlijke groei, want die is er altijd, maar om 
kunstmatige groei. De natuurlijke groei is kosteloos, aangezien de zon 
voor niets opgaat en weer ondergaat. Met kunstmatige groei is dat anders 
gelegen. Daarbij moet je een geldstelsel in het leven roepen, wat je 
denkbeeldig laat groeien, want écht groeien kan zoiets immers niet.  

Wikipedia zegt het volgende over economie:  Economie (uit het Griekse 
oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een 
wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de 
productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie - waar vragen naar voren 
komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie 
en rentestanden - en micro-economie - over het gedrag van bedrijven en 
consumenten.  
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Op de afbeelding hiernaast kunt 
u zien hoe dat kunstmatige in de 
economie eraan toegaat. Men 
zet de geldpers aan en maakt 
eventjes 1140 miljard 
papiergeld en (pompt) brengt 
dat vervolgens in omloop.  

De economie kan soms kraken door een 
zelfgemaakte crisis, waarmee men de 
schijn wil hooghouden dat geld echt 

zou bestaan en dat de gewone bevolking er te onvoorzichtig mee omgaat.  
Opmerkelijk is dat de agrarische sector niet of nauwelijks gevoelig is 
voor crisis, volgens PigBusiness.nl   

 

Niet gevoelig voor crisis. Aha, vandaar al die megastallen en forse 
uitbreidingen die wij alom waarnemen.  Iedereen probeert er een graantje 
van mee te pikken, om de hongerige maag van ons ‘roofdier’ te vullen 
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 Wilt u weten hoe het economische systeem in elkaar zit, kijk dan op de 
volgende website en video: 

https://biflatie.nl/artikelen/videos/dit-is-hoe-het-economisch-systeem-
in-elkaar-zit/ 

De christelijk orthodoxe biblebelt in ons land doet ook hard mee om de 
groei in de economie erin te houden. Op bid- en dankdagen wordt er 

gebeden en gedankt om de zegen, méér, 
groter en grootst, zodat er megastallen kunnen worden gebouwd, 
megakerken met grote parkeerterreinen waarop men de duurste auto’s 
kan zien staan. Soms ontvangt men nog wel een waarschuwing van 
Hogerhand, door onder andere een mkz of vogelgriep-epidemie. Maar 
verder loopt de trein nog op een schijnbaar eindeloos spoor omhoog.  Wat 
geven de orthodoxe boeren of mesters aan hun dieren voor voer? GMO-
voer?  Draait alles bij hen om geld?  Waar is hun rentmeesterschap 
gebleven?  Ingewisseld voor klare hebzucht? 

 

Economie door Maarten Verheyen 

Enkele topeconomen hebben het briljante idee om cash geld te verbieden. 
Dat zou goed zijn voor de economie. Waar die economen waren om ons 
tijdig te waarschuwen voor de crisis waarin we zitten, is me dan weer niet 
duidelijk. Iedere econoom lijkt de oplossing te hebben om uit de crisis te 

 

Figuur 5 Zo zou het kunnen 

zijn op aarde Figuur 4 Zo is het helaas op aarde 
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geraken, maar ik heb ze vroeger nooit bezig gehoord over maatregelen 
om een crisis te vermijden. Maar bon, een maatschappij zonder cash. 
Daar ging het over. Op het eerste zicht veel voordelen.  

De zwarte economie wordt wit, minder criminaliteit, nog meer sturing 
mogelijk door centrale banken, enz Leuke bijkomstigheid: geld kan je 
alleen nog aanhouden binnen het bankcircuit. Alsof we nog niet genoeg 
afhankelijk zijn van gewetenloze banken, wordt er hier zonder schroom 
voorgesteld om die banken alle chips in handen te geven. Of het einde 
van cash geld ook meteen een einde maakt aan fraude en criminele 
activiteiten, durf ik ernstig te betwijfelen. Dat lijkt me behoorlijk naïef 
om te veronderstellen. Die vinden wel een andere "medium of exchange" 
zoals goud of bitcoins.  Maar ik vind het sowieso interessant dat het idee 
circuleert.  

Het zegt veel over hoe ver men straks bereid is om te gaan om alles onder 
controle te houden.  Wat is spaargeld op de bank nog waard als je het niet 
meer in handen kan krijgen? We moeten de banken dan in de toekomst 
maar blind vertrouwen dat ze ons geld veilig houden? En als het niet 
veilig is, kunnen we er gewoon niet meer bij.  Eéns die stap gezet, kan 
men ook vrij makkelijk andere "vrijheden" aan banden leggen.     
Aangezien de overheid dan precies weet wat je doet met iedere euro die 
je bezit, kan ook daar je gedrag "gestuurd" worden. Als de goudprijs te 
hard stijgt omdat mensen met hun cash nergens anders meer naartoe 
kunnen, volstaat het om burgers simpelweg te verbieden om nog goud te 
kopen. Probleem opgelost.  (misschien begrijp je dan ook waarom je best 
nu reeds 10%-20% van je vermogen in fysiek goud aanhoudt. Hebben is 
de kunst. Wie weet wordt het kopen van goud straks aan banden gelegd) 
Cash geld is het laatste beetje leverage dat wij nog hebben ten opzichte 
van de banken. Als we dat opgeven, worden we nog meer een speelbal 
van de macht. groeten, Maarten Verheyen 

maarten.verheyen@aandelen.com 
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Nederland vol? 

Nederland raakt vol. Hopie hopie er kan 
nog meer op gaat niet langer op. Wij raken 
vol, niet alleen met mensen, huizen, 
gebouwen, industriesterreinen, wegen, 
spoorlijnen, auto’s, vliegtuigen, 
megastallen en diverse soorten mest-
dieren, afvalstoffen, chemtrails, zieke 
mensen en hart- en kankerpatienten, 
aantallen ambtenaren en regelgevingen, 
maar ook psychisch door geluidshinder, 

straling, lichtvervuiling en vervuiling op allerlei terreinen.  50 – 70 jaar 
geleden stonden er in het Westland slechts een aantal druivenkassen. 
Momenteel is het Westland één grote 
glazen stad, en ook daarbuiten 
richting Zoetermeer is alles 
volgebouwd met glazen bouwsels, 
industrieterreinen, woningen, wegen 
en spoorlijnen. Zuid-Holland als 
Randstad is nagenoeg helemaal 
volgebouwd.  Op de Veluwe, de Peel 
en omgeving Raalte moge dan de 
intensieve veeteelt de boventoon 
voeren, in andere gebieden is het 
gelukkig nog tamelijk rustig en 
landelijk. Denk daarbij aan Twente, 
Drente, het Vechtdal, de oostelijke 
Achterhoek. Daar is het nog mooi en 
tamelijk harmonisch. Het is niet zo 
dat overheden blind zijn voor de natuur op de Veluwe en elders. 
Planologen hebben o.a. deze gebieden ingedeeld in natuurgebieden en 
landbouw- en veeteelt. De natuurgebieden wil men zoveel mogelijk 
sparen. Dat is goed. Toch worden de natuurgebieden schaarser. Vandaar 
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dat men landbouwgebieden 
hier en daar ‘teruggegeven’ 
heeft aan de natuur. Wanneer 
men echter een bos heeft van 
3,5 ha  of minder mag men er 
in principe helemaal niets in 
doen. Wanneer men echter 
een bos heeft van 5 ha mag 
men er een landgoed op 
bouwen met opstallen, 
waarbij 80% opengesteld 
moet worden voor het 
publiek. En dan bouwt men er soms een moderne architectuur landhuis 
op wat vloekt met de omgeving, zoals in Voorthuizen het geval is. 

http://www.ftm.nl/column/dierenwelzijn-27-miljard-overtredingen-per-jaar-

en-nog-geen-100-boetes/ 

  

http://www.ftm.nl/column/30-miljoen-varkens-per-jaar-en-bijna-geen-

varkensboeren/ 

 

Dit is weer eens iets 
anders. We kunnen ook 
alle weilanden die er nog 
zijn, of andere gebieden 
vol gaan planten met 
zonnepanelen, want nu ja, 
zonder elektriciteit 
kunnen wij niet meer.  De cultuur die wij de laastste eeuw zelf hebben 
geschapen is kunstmatig tot stand gekomen, en heeft zich ontwikkelt tot 
een ijzeren kooi met zeer nauwe tralies die steeds dichter op elkaar 
aanschuiven. Er lijkt geen ontsnappen meer mogelijk.  Steeds meer, 
steeds groter, steeds voller, steeds meer waanzin, steeds meer regels en 
controle, steeds minder levensruimte, steeds minder natuur, steeds 
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minder mens-zijn, etc.  Iedere overwinning die wij kunstmatig op de 
natuur behalen zet tot nog grotere heerszucht aan. De ziel van dit 
‘roofdier’ in ons mensen schijnt onverzadigbaar te zijn, wat een vloek is 
die op onze huidige manier van leven rust. Zelf een nieuwe wereld 
bouwen en daar zelf de “God” in zijn, dat lijkt de wens van de moderne 
mens. Volgens Oswald Spengler in zijn boek “De Mens en de Techniek”, 
is dat ons noodlot:  

“De adelaar haat slechts zijn gelijke. Hij benijdt niemand, hij veracht 

velen, allen. De verachting blikt vanaf de hoge neer, de nijd gluurt van 

onderen naar boven – dat zijn de wereldhistorische gevoelens van de tot 

staten en standen georganiseerde mensheid, wiens vredelievende 

exemplaren onmachtig aan de 

tralies van de kooien rammelen 

die hen samen opsluiten. Er is 

niets dat van dit feit en de 

gevolgen kan bevrijden. Zo was 

het, zo zal het zijn – of er zal 

helemaal niets meer zijn. Het is 

veelbetekenend om dit feit in 

acht te nemen of te verwachten. Het lot van de mensen is op gang en moet 

zich volbrengen.”  

Moeten wij dan maar lijdzaam toezien totdat de Veluwe helemaal vol is 
geplant met huizen, megastallen, fabrieken, wegen, spoorlijnen, 
kantoren, windmolens, masten, etc. en er nog wel bomen staan en gras te 
zien is, maar dan alleen langs de vele wegen en in een enkel park.  Moeten 
wij de gemeenten en ambtenaren dan maar hun gang laten gaan, door 
voor alles en nog wat vergunningen te laten afgeven, indien het de 
economie maar bevordert? De gemeente Barneveld  wil voorlopig 8 
windmolens, 54.000 zonnepanelen en 2 bio-vergistingsinstallaties 
plaatsen. Zie Barneveldsekrant 17-06-2015. Deze duurzaamheid kan 
volgens de wethoduer Eppie Fokkema economische voorelen opleveren.  
Uiteindelijk zal er ruimte zijn voor 15-20 windmolens in de gemeente 
barneveld om in 2050 energieneutraal te zijn, aldus de wethouder. Er 
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zullen dus weer gronden gereedgemaakt moeten worden om deze 
windmolens (als statussymbolen?) te kunnen plaatsen, en het landschap 
zal er blijvend door worden aangetast. Zo gaan de parels van de Veluwe 
verloren.   

Wim Sonneveld zong ooit het bekende lied van Het Dorp zoals dat 
vroeger was:    

Thuis heb ik nog een ansichtkaart  
waarop een kerk een kar met paard  
een slagerij J. van der Ven.  
Een kroeg, een juffrouw op de fiets  
het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,  
maar 't is waar ik geboren ben.  
Dit dorp, ik weet nog hoe het was,  
de boerenkind'ren in de klas,  
een kar die ratelt op de keien,  

het raadhuis met een pomp ervoor,  

Onze jeugd weet niet meer hoe het vroeger was. In korte tijd is ons land 
één groot op elkaar gepakt dorp geworden, Wij zouden ons vandaag de 
dag in een hoogconjuctuur bevinden. Volgens Oswald Spengler –de 
auteur van het bekende boek “Der Untergang des Abendlandes”- is elke 
hoge cultuur een tragedie waarbij de mens tot slaaf wordt van zijn 
uitvindingen. Het behoort tot de tragiek van deze tijd dat het ontketende 
menselijke denken zijn eigen gevolgen niet meer in eigen hand heeft. De 
mensen zijn volgens Spengler ‘roofdieren’, die anders dan de echte 
roofdieren ook nog eens de natuur aan zich weten te onderwerpen, ja zelfs 
de natuur als een buit met zich meeslepen.  Daardoor is de mens in de 
kunstmatigheid terecht gekomen, waarbij hij zijn vrijheid heeft verloren.  
Echte roofdieren spelen een spel in en met de natuur, maar de mens is 
met zijn eigen wilskracht bezig om de gehele natuur aan zich te 
onderwerpen, technologisch te exploiteren.  De natuur blijkt echter veel 
en veel sterker te zijn dan de 7 miljard mensen die er momenteel in leven.  
Overheden en machthebbers zijn weliswaar bezig om de ‘roofdier’-
mensen te temmen, om ze tot zielloze slaven om te vormen. Men spreekt 

Figuur 6 De Ecocapsule wind- en zonne-

energie prijs $65.000,-- 
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nog wel van vrijheid, maar de slavernij is nog nooit geheel afgeschaft.  
Spengler wees in 1931 reeds als kenmerk 
van cultuurverval  de afname van 
begaafden aan, van vlijtige en goed 
opgeleide technici, echte kunstenaars en 
uitvinders.  En wanneer deze er al zijn, 
worden ze door allerlei regelgevingen 
beperkt en tegen gewerkt. Het individuele 
talent legt men aan banden, en vrije 
geesten worden tot slaven gemaakt. De 
vrije innerlijke scheppingsdrang van de mensen weten de overheden om 
te keren door middel van geweld en onderdrukking.  Immers, het 
allerbelangrijkste in een cultuur en of beschaving is dat een mens zijn 
scheppende vermogens kan ontwikkelen en uitvoeren. De staten en 
overheden blijken  in de meeste gevallen een sta-in-de-weg te zijn voor 
echte cultuur.  Ze lijken erop uit te zijn om het leger van kladlopers te 
willen uitbreiden.  De techniek van de mensen om iets te bouwen, uit te 
denken en er vorm aan te geven wordt door allerlei regelgeving en eisen 
gesmoord.  Kijk eens naar de dieren en hun eigen techniek.  Zie eens hoe 
kunstig vogels hun nesten bouwen. Men kan een zwaluw niet verbieden 
dat hij van klei of modder zijn nest tegen muren en balken plakt. Techniek 
mag geen deel van de economie zijn, want dan stimuleert het slechts de 
mens als ‘roofdier’.  Roofdieren zijn slimme wezens. Zaad- en planten-
eters zijn zo slim niet. Een roofdier gebruikt list, lichamelijke 
behendigheid en kracht om met 
geweld zijn prooi te vangen. De 
reuk, het zicht van hun ogen, 
hun kracht en de snelheid 
waarmee ze op hun prooi 
aanvallen zijn hun wapens.  
Roofdieren zijn heersers, 
schuw, en waakzaam om niet 
zelf ten prooi te vallen van een 
ander roofdier.  Uit deze 
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roofdier-eigenschappen is volgens Spengler de menselijke cultuur 
voortgekomen.  Een roofdier duldt vervolgens geen concurrenten, is de 
vijand van allen en beschouwt zijn territorium als eigendom.  Hier komt 
volgens Spengler het begrip ‘eigendom’ dat mensen koesteren vandaan.  
Aan dit begrip wordt vervolgens ‘macht’ gekoppeld, waarmee het 
eigendom wordt verdedigd, wat blijkt uit de voorbije 6000 jarige 
geschiedenis.  Men kan een roofdier wel opsluiten in een kooi en 
proberen om hem tam te maken. Zijn 
wezen blijft echter onveranderd.  Er 
zijn wel uitzonderingsgevallen dat een 
roofdier zijn wezen min of meer aflegt, 
namelijk wanneer het door een 
doodsbedreigende crisis heengaat en 
daaruit door een mens wordt verlost. 
Er zijn waar gebeurde verslagen van 
mensen die een leeuw of ander roofdier  hebben bevrijd uit een 
doodsbedreigende situatie, en die daarna hun verlossers trouw bleven en 
volgden.  De mens als ‘roofdier-wezen’ zal ook alleen door een 
doodsbedreigende crisis heen tot volkomen zelfovergave komen, waarna 
hij leert afzien van geweld, macht en andere roofdier-eigenschappen.  De 

‘roofdier-mens’ leeft als een 
dapper, listig, wreed, aanvallend, 
dodend en vernietigend wezen, 
aldus Spengler, aangezien dat bij 
zijn aard hoort, zoals het bij een bij 
hoort dat ze haar honingraat altijd 
met zeshoekige cellen bouwt zoals 
ze dat vanaf haar begin af heeft 
gedaan. Een bij zal nooit van 
vierkante of vijfhoekige cellen de 
raat maken.  Bijen, termieten, 
bevers, vogelsoorten, ze bouwen 

verbazingwekkende nesten, wat slechts mogelijk is doordat ze 
onbeperkte vrijheid bezitten. Zou de mens dat niet kunnen?  Kunnen 
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alleen ambtenaren beslissen wat wel en wat niet gebouwd mag worden?  
De dieren kennen ook geen verleden en toekomst. Ervaring kennen ze 
ook niet. Ze bouwen instinctmatig. De mens wel, de mens krijgt ervaring. 
Zou die mens dan niet in staat zijn om van zichzelf een 
verbazingwekkend bouwwerk op te richten?   

Geen enkel roofdier kan een eigen wapen maken. Alleen de mens bedenkt 
en maakt wapens. Ieder mens is vanwege zijn mens-zijn instaat een eigen 
huis te maken naar eigen keuze en inzicht.  Het ene huis zal mooier en 
gerieflijker zijn dan het andere, maar dat doorbreekt juist de 
eenvormigheid.  Laat de mens(en) z’n gang gaan!  Inlandse volkeren en 
stammen bouwen van bomen en bladeren hun woningen en leven er in 
rust en vrede.  Laat ze vrij.  Wij zijn het er allen over eens dat wij de 
natuur z’n gang moeten laten gaan.  Dat gaat echter niet altijd op.  
Wildgroei moeten wij tegengaan. Mensen kunnen ook wildgroei maken, 
en daar zouden ambtenaren een adviserende rol in kunnen spelen, en geen 
gebiedende rol, waarbij verguningen worden geëist, en wie daarvan 
afwijkt exorbitant hoge dwangsommen krijgt opgelegd. De meeste 
mensen zullen hun zaakjes mooi voor elkaar 
maken.    Dieren bouwen instinctmatig zonder 
er bouwplannen bij te gebruiken. Ze hebben 
geen vergunningen nodig en betalen geen 
leges.  Ze bouwen volgens hun eigen patroon 
en wijken daarvan niet af. De mens is in staat 
om af te wijken van het instinctmatige patroon 
en kan op die wijze het leven verrijken, cultuur 
ontwikkelen.  Dieren zijn nagenoeg altijd 
bezig, wat wij actie noemen. De mens echter is niet alleen tot actie, maar 
ook tot daden instaat, wel-daden, maar ook mis-daden.  Geen enkele 
andere daad maakt zo’n geweldige indruk, aldus Spengler, dan de 
scheppende daad.  De daad van Prometheus was om vuur te maken, 
waartoe geen enkel dier instaat is. Dieren zijn meestal bang voor vuur. 
De mens weet het vuur in de meeste gevallen te beheersen door zijn 
denken en daden. De mens die daden stelt is echter wel bezig met 
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kunstmatige zaken. Zo is alle technisch handelen een kunst, iets dat niet 
natuurlijk is. Door zijn technisch handelen verwijdert de mens zich 
meestal steeds verder van de natuur. De natuur is en blijft altijd de 
sterkste partij, hoe of wat de mens ook aan daden stelt. In Japan is men 
bezig om de kustlijn van het land voorlopig te voorzien van een 400 km 
lange muur die vijf verdiepingen hoog wordt.  Dit om tsunamis tegen te 
houden. De natuur zal blijken overwinnaar te zijn, want door middel van 
een aardbeving of nog hogere tsunami zal de muur niet bestand blijken te 
zijn. De mens blijft echter tegen de natuur strijden tot het bittere einde. 
Er zijn vele voorbeelden uit het verleden dat bloeiende culturen door 
catastrofen ten onder zijn gegaan.  Wij zien dan ook onze huidige 
hoogconjuctuur eindigen en ten ondergaan, aldus Spengler in zijn 
beroemde boek “Der Untergang des Abendlandes”.  

De mensen tonen niet alleen naar buiten toe hun ware aard, maar ook naar 
binnen toe, nl door het slachten en consumeren van dieren –dat is de bio-
industrie-, vlees en alles wat daarbij komt kijken, ook al is het 
wetenschappelijk vastgesteld dat het eten van vlees kanker veroorzaakt. 
Momenteel sterft één op de drie mensen in het Westen aan kanker. 
Hieruit zien wij dat de mensen slaven zijn van hun denkpatronen, van 
hun lusten en lasten. De daden van de mens laten zich niet uitwissen. Het 
leven is onomkeerbaar. Men kan het niet overnieuw doen.  De 
mechanisering en industrialisering van de wereld, van ons land, van de 
Veluwe, het heeft het stadium bereikt van vol, voller dan vol kan niet, 
waardoor de maat overloopt. Het beeld van de aarde, van ons land, van 
de Veluwe heeft zich van natuurlijke ‘parel’ door onze hand gewijzigd in 
een kunstmatige ‘parel’.  En dat in een 
tijdsbestek van ruim 50 tot 70 jaar! 
Wanneer deze ontwikkeling zich nog 
eens 50 – 70 jaar zou kunnen 
voortzetten, is alle natuur bijna 
verdwenen en leven wij in een algehele 
kunstmatige wereld vol windmolens, 
masten, fabrieken, megastallen, etc. De geest van kunstmatigheid dringt 
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overal in door en verzwelgt alle organische natuur. De cultuur is zelf tot 
een machine geworden die alles platwalst en opslokt, indien het maar 
economisch verantwoord lijkt.  Alle oude natuurlijke parels zullen de 
komende 50 – 70 jaar ingewisseld worden voor kunstmatige, zo de 
Schepper het niet verhoedt en er geen nieuw denken ontstaat in de 
mensen.  Alle natuurlijke parels zullen door ons toedoen voor de zwijnen 
worden geworpen die ze zullen vertrappen, gezien de niet te stuiten 
technologische ontwikkelingen en ter wille van de economie en 
vraatzucht. Wij zullen zien dat de natuur overal zal worden ‘benut’ ter 
wille van energieopwekking. Watervallen worden krachtcentrales, 
stuwmeren plaatst men midden in de natuurlijke loop van rivieren. De 
aarde en berghellingen gaat men vol planten met zonnepanelen, schotels, 
zendmasten, boortoren, radars, etc. Alle koeien zullen zomer en winter 
op stal staan. De wegen zullen overvol raken, en men kan te voet sneller 
z’n bestemming bereiken dan per auto.  Het vliegtuiggebrom zal niet 
meer van de lucht zijn vanwege de talloze vluchten. Totdat…..?  Totdat 
de rust zal wederkeren en de aarde opgeschoond wordt!   

Enkele oude en nieuwe Parels van de Veluwe 
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Burgemeester van Maaren uit Urk”aan het woord, zie het Reformatorisch 
Dagblad 15-06-2015: 

Ëlke keer als ik over de Ketelbrug rijd is mijn conclusie: 
Horizonvervuiling!” 

Dit betreft de grote windmolens. Het gaat om de verrommeling van het 
buitengebied in Nederland. 

    

 


