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Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende
ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan
ook écht alles op onze planeet bepalen.

De zuiderlingen...

Ik kwam toevallig terecht op een lijst van landen met de grootste goudvoorraad. Nederland
neemt een redelijke positie in maar had veel hoger kunnen staan. De Nederlandse Bank heeft
in de jaren ‘90 1.000 TON goud verkocht. Hadden we dat niet gedaan dan zou Nederland 6e
hebben gestaan, met ruim 1.615,00 TON. Boven Rusland met 1.460,00 TON. Canada is het
enige ‘westerse’ land dat geen goudvoorraad heeft. De Canadese regering heeft na 2000 in
twee fasen al het goud verkocht (1.000 TON). De Verenigde Staten van Amerika heeft het
meeste goud in handen (8.133,50 TON), China is een stijger (1.797,50 TON) en bezet de 5e
plaats, de Bondsrepubliek Deutschland beschikt weer over al haar goud. Het heeft kennelijk na
lang aandringen de goudvoorraden uit Amerika terug gekregen...

en staat nu met 3.390,60 TON stevig op de tweede plaats! Ik schreef de vorige keer over de
mensen uit de ‘mediterrane landen’, die door de oude Friezen in hun Oera Linda Boek
gekenschetst worden als ‘Eksters’. Ze komen af op alles van waarde, willen graag delen, maar
zelf uiteraard helemaal niets bijdragen. Volgens de Friezen geboren profiteurs.
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Werkschuw, evenals de ‘mediterrane’ volken zoals de Spanjaarden, Italianen en Grieken.
Hebben een andere moraal, een andere ethiek.

De laatste politieke ontwikkelingen in Europa laten het ook zien; corruptie, leugen en bedrog,
manipulatie, criminaliteit en maffia... Het rijke Europa (lees de noordelijke landen) moest
meermalen bijspringen om de ‘zuidelijke’ landen te redden. Die zijn niet te redden; het is daar
een bodemloze put en de ‘noordelijke’ volken moeten maar blijven schokken om die arme
drommels aldaar te ondersteunen. Het arme land Spanje (heeft maar 281,60 TON goud),
Griekenland (heeft maar 112.90 TON goud)... maar het arme Italië, de drommels uit het arme
zuiden... heeft maar liefst 2.451,80 TON goud en bezet daarmee de 3e plaats! Dus ondanks
hun gejeremiauw zijn zij 4x rijker dan het kleine arme Nederland... op wiens pensioenen de
‘europarlementariërs’ loeren...
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