Geldermalsen was slechts een voorproefje (video)
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De burgemeester van Geldermalsen, Miranda de Vries, scheen uitermate verbaasd te zijn
over de rellen tijdens de raadsvergadering over een AZC (asielzoekerscentrum).
Zoals wij eerder schreven , is dit alles onderdeel van een groter plan dat al vele jaren
geleden is beraamd en bedoeld is om de kern van wat nu Europa is te vernietigen.

Nog steeds zijn er mensen die denken dat de gebeurtenissen zoals die zich nu ontvouwen het
gevolg zijn van toevallige en/of spontane acties.
Nog steeds zijn er mensen die zo volkomen gehersenspoeld zijn zodanig dat ze de
berichtgeving van een overheid slikken voor zoete koek. Alsof die er zou zijn om de belangen
van de bevolking te dienen.
Het hele grote gehypnotiseerde slapende deel van de bevolking heeft deze week met de
Teeven deal een heel klein beetje kunnen zien hoe volksvertegenwoordigers datzelfde volk
voorliegen en bedriegen.
Het zijn zoals zo vaak gezegd niets meer dan managers die via Bilderberg Conferenties en
geheime genootschappen een wortel wordt voorgehouden zodat ze zonder protesteren
meewerken aan het grotere plan van de elite.
Hoe het beloningssysteem werkt voor dit soort bestuurders wordt nergens duidelijker dan
wanneer we kijken naar voormalig premier Wim Kok . De man die als premier verantwoordelijk
was voor de
Marianne Vaatstra doofpot e
n die als vertegenwoordiger van het volk, de Partij van de Arbeid notabene, rijkelijk werd
beloond voor bewezen diensten.
Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had
aangekondigd, terug uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd
te hebben, aanvaardde Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell
en de KLM.
Deze commissariaten leidden tot enige discussie en kritiek, doordat Kok tijdens zijn bewind
kritiek geleverd had op bestuurders van grote bedrijven en daarbij van "ordinaire zakkenvullers"
en van "exhibitionistische zelfverrijking" had gesproken. Als commissaris genoot hij niet alleen
zelf royale inkomsten, maar nam hij ook medeverantwoordelijkheid voor enkele verdere
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inkomensstijgingen.
Willens en weten werken volksvertegenwoordigers mee aan het Europa zoals dat al lang
geleden is bedacht.
Voor de lagere bestuurders zal dat dikwijls anders liggen. Zij verkeren niet in "the inner circle"
van de politieke elite en zijn dan meestal vol van goede wil en vol vertrouwen in de beste
bedoelingen van de centrale overheid.
Wanneer dan de vlam in de pan slaat en burgers zaken niet meer tolereren, wordt er door deze
bestuurders vol verbazing gereageerd op de gebeurtenissen.
Zoals een burgemeester van Geldermalsen, Miranda de Vries, die na de rellen niet begrijpt
dat een deel van de bevolking reageert zoals ze doen.
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