Oefeningen rond aanslagen geen toeval
Dinsdag, 24 november 2015 14:28

Wat is de kans dat bij zo goed als iedere grote schietpartij/aanslag er altijd vlak voor of op
hetzelfde moment oefeningen worden gehouden?
Die kans is zo oneindig klein dat er van toeval geen sprake kan zijn.

Je zult toch ooit in een vlaag van verstandsverbijstering hebben gereageerd op een
overheidsadvertentie waar ze trollen zochten.
Ieder land heeft tegenwoordig trollen in dienst die moeten helpen om de publieke opinie te
beïnvloeden. Het Amerikaanse leger heeft er zelfs een speciale afdeling voor opgericht:
Drie jaar geleden begon het Amerikaanse ministerie van Defensie al met het programma
SMISC (Social Media in Strategic Communication) dat bedoeld is om campagnes op blogs en in
de sociale media op te sporen die misleidende informatie verspreiden op gebieden die voor de
Amerikanen van belang zijn.
Daar moet SMISCS dan de 'waarheid' tegenover zetten, allemaal met als doel om de
tegenstander te beletten werkelijkheid naar eigen hand te zetten.
Wie belangstelling heeft, verwijzen wij naar onze handleiding voor overheidstrollen:
Als je destijds hebt gesolliciteerd en je bent aangenomen dan ben je nu de sjaak want niet
alleen maken dat soort trollen op dit moment veel onbetaalde overuren, ze worden ook nog ee
ns regelmatig ontmaskerd.
Ze maken overuren omdat bijvoorbeeld auteurs als Jon Rappoport haarfijn beschrijven dat er
zoveel overeenkomsten zijn tussen oefeningen en terroristische aanslagen dat dit statistisch
gezien onmogelijk kan worden toegeschreven aan toeval.
Zo schrijft Rappoport het volgende:
Of je nu de massale schietpartijen benadert zoals de mainstream media dat doet of dat je ze
ziet als False Flag operaties, feit is dat er een rode draad loopt die zo goed als bij alle
aanslagen zichtbaar wordt.
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Die is dat er ALTIJD oefeningen worden gehouden net voor of tijdens de aanval.
Er volgt hier een lijst die niet pretendeert uitputtend te zijn.
De aanslagen in Parijs op 13 november 2015
Sinds de aanval op Charlie Hebdo eerder dit jaar in Parijs waar 16 mensen om het leven
kwamen, hebben hulpverleners regelmatig geoefend om hun paraatheid te testen in het geval
van mogelijke aanvallen. Op vrijdagmorgen 13 november werd er een dergelijke oefening
gehouden. Het grote bijzondere toeval wil dat de oefening voor die ochtend nu net een massale
schietpartij was, aldus dokter Mathieu Raux, hoofd van de Eerste Hulp afdeling van het
Pitié-Salpetrière ziekenhuis in Parijs.
De schietpartij in een kerk in Charleston , South Carolina, op 17 juni 2015
Het toeval wil dat er in de periode 15 juni tot en met 19 juni oefeningen werden gehouden
onder de titel “Active Shooter Threat Instructor Program”. De schietpartij in de kerk vond plaats
op het moment dat de oefeningen in volle gang waren.
Aanslag Boston Marathon op 15 april 2013
In dit geval werd de oefening afgeblazen omdat de werkelijke gebeurtenis plaatsvond voordat
de oefening kon beginnen. De oefening die bekendstond onder de naam “Operation Urban
Shield” zou de hele zomer gaan duren, maar dat is nooit gebeurd omdat dit werd ingehaald
door de werkelijke gebeurtenissen.
Het script voor de oefeningen kwam zo dichtbij wat er werkelijk gebeurd is dat zelfs de
mainstream-publicaties er niet om heen konden en zodoende gedwongen waren om te
schrijven over deze “heel bijzondere toevalligheid”.
Het scenario van de oefening hield in dat een aantal terroristen rugzakken met explosieven
moesten achterlaten op plekken waar zich veel burgers zouden bevinden.
Schietpartij school in Sandy Hook op 14 december 2012
Wat een bijzonder toeval die dag in december 2012. Ten tijde van de schietpartij in de school
in Newton, verzamelden zich op datzelfde moment leden van de Putnam County Emergency
Response Team (ERT) om op die dag oefeningen voor een schietpartij in een school te
houden. Dergelijke ERT teams bestaan uit speciaal opgeleide en zwaar bewapende
politiemensen van de diverse politieteams.
De (Batman) schietpartij in Aurora , Colorado op 20 juli 2012
Aurora is een voorstad van Denver, net zoals het vlakbij gelegen Parker. Het bizarre toeval
wil dat zich daar een medisch college bevindt waar men is gespecialiseerd in het houden van
oefeningen betreffende natuurrampen en terroristische aanslagen en waar die dag een
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oefening werd gehouden met een schutter die een theater binnengaat. Men leerde in die cursus
hoe te reageren als er een schutter met een bom begint te schieten in een theater.
De aanslag in Oslo op 22 juli 2011
Net voordat Anders Breivik begon met zijn schietpartij op het eiland Utoya beëindigde de
politie een oefening waarbij ze toevallig een vrijwel identiek scenario gebruikten.
Vier dagen lang en ook op dezelfde vrijdag dat Breivik zijn actie uitvoerde, trainde er een
speciale politie-eenheid op een voortdurende terroristische aanval die vergelijkbaar was met de
situatie zoals die zich later echt afspeelde.
In feite ging de oefening van die politie-eenheid geruisloos over in de echte actie op het
eiland Utoya. Het doel van de oefening was het simuleren van een situatie waarbij een of
meerdere terroristen zoveel mogelijk mensen in een bepaalde periode probeerden dood te
schieten om vervolgens de politie onder vuur te nemen wanneer deze ten tonele zou
verschijnen.
Net 26 minuten nadat de oefening was geëindigd, ging er een autobom af in het centrum van
Oslo.
De aanslagen in de ondergrondse van Londen op 7 juli 2005
Wat een bijzonder toeval. Net op de dag dat terroristen besloten een aanslag te plegen
werden er identieke oefeningen gehouden. Exact op dezelfde dag.
Op hetzelfde moment dat de echte bommen afgingen, werd er geoefend met het afgaan van
bommen, geplaatst door terroristen in de Londense ondergrondse.
Een oefening waar maar liefst zo’n 1.000 mensen aan deelnamen. Om half tien in de ochtend
werd er een oefening gehouden met een groot aantal crisismanagers om te zien hoe
bijvoorbeeld hulpverleners om zouden gaan met een bomaanslag in de metro, net op het
moment dat de echte bommen afgingen. Ze konden dan ook vanuit de oefening direct de
praktijk in.
De aanslagen op het WTC en Pentagon op 11 september 2001
Er is natuurlijk al veel geschreven over de talloze oefeningen die er op die dag waren. In
totaal waren er die dag maar liefst 22, waarvan één door het National Reconnaissance Office
die een oefening hield van een vliegtuig dat een gebouw binnenvloog.
Wie geïnteresseerd is in een volledig overzicht van alle aan 9/11 gerelateerde oefeningen, kan
die hier zien.
Tot zover Jon Rappoport.
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Zoals Jon zei, zijn lijst is nog lang niet compleet. Wat hij er bijvoorbeeld niet heeft bijstaan
zijn de
Bomaanslagen in Madrid in 2004.
De toenmalige secretaris generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, sprak toen al van
een merkwaardig toeval dat de NAVO daar net enkele uren van te voren een oefening had
beëindigd. En laat nu het aantal dodelijke slachtoffers in de gesimuleerde oefening zo ongeveer
gelijk zijn aan het werkelijke aantal van 200.
Niet zo vreemd natuurlijk dat de meeste trollen zo langzamerhand last hebben van een burn
out.
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