Etienne van Rattingen

Elite Maffia en hun Politieke Holmaatjes
De ELITE MAFFIA, waarvoor elke politicus in de wereld
buigt als een knipmes en tegelijkertijd in zijn broek schijt, is
gekend door een studie gepubliceerd in 2014!

De wereld van vandaag wordt geregeerd door multinationals en financiële industrieën. Ze behoren
dan weer tot een netwerk van private ronde tafel organisaties, verspreidt over de ganse wereld. Er
bestaat een internationale elite die ONS en zowat de ganse wereld regeren doordat ze doorheen
meer dan 100 jaar een economisch rijk van bedrijven en banken hebben opgebouwd. Deze ELITE
MAFFIA, zoals ik ze noem, hebben een verborgen agenda en iedereen die een uitgesproken gevaar
kan betekenen voor hun agenda wordt op één of andere manier uit de weg geruimd.
De POLITIEKE MAFFIA bestaat uit niets anders dan een paar corrupte kontenkruipers van de
ELITE MAFFIA. De politici waarop wij mogen stemmen zijn de meest corrupten en zouden
moeder en schoonmoeder verkopen als het hen persoonlijk maar iets op zou kunnen brengen. Ze
zijn onbetrouwbaar, liegen, bedriegen en fraudeuren alle dagen. Feitelijk zijn ze niet meer dan een
hoop LANDVERRADERS! Een land wordt in alle werkelijkheid geregeerd door de bancaire maffia
en internationale bedrijven.
Er bestaat een studie waardoor iedereen zou kunnen weten hoe de ‘politieke’ zaken in elkaar zitten
en wie er in alle eerlijkheid verantwoordelijk zijn voor het beleid. Geloof me, het maakt geen fluit
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uit wie er regeren of welke politieke LUL er premier speelt. HET DIEFSTALBELEID zal nooit
veranderen.
De studie concludeert dat het politieke systeem in het westen een oligarchie is, waar alleen aan de
wensen van bedrijven, zaken en professionele afgevaardigden moet worden voldaan. Hierdoor zijn
ze de drijvende krachten achter politieke veranderingen, aanpassingen van wetten, of het verzinnen
van complete nieuwe wetten, zodat ze ongestraft kunnen doen wat ze willen doen. DE
VOLLEDIGE MENSHEID TOTAAL ONDERMIJNEN EN TOTALITAIR CONTROLEREN.
"The central point that emerges from our research is that economic elites and organized groups representing business interests have substantial
independent impacts on US government policy, while mass-based interest groups and average citizens have little or no independent influence".
Gilens and Page, 2014, p.3 1

Deze studie schetst hoeveel invloed globale industrieën samenwerkend met de internationale
financiële bedrijven kunnen hebben over alle bevolkingen in alle landen. Ze breken of maken een
bevolking. Als we naar Europa kijken dan wordt hier de volledige middenstand kapotgemaakt en
moet er een bevolking worden gecreëerd die bestaat uit twee lagen, arm en rijk. In de VS is dit al
jarenlang heel duidelijk en sinds de bankencrisis, laat ons eerlijk zijn het is GEEN economische
crisis omdat deze door de PONZIFRAUDE, gepleegd door alle banken, is veroorzaakt waarna de
volledige rekening op alle bevolkingen van de wereld is afgewimpeld, blijkt het in de VS alleen
maar veel slechter te gaan. Was Amerika vroeger het land van DE ongekende mogelijkheden, nu is
het een land van politieterreur en gemilitariseerd politiegeweld en schrijnende armoede! De burger
schijnt volledig overbodig te zijn in Amerika.

CFR
De Council on Foreign Relations (CFR) is het aanvoerende lichaam waar een copie van bestaat in
de meeste landen van het westen. Dit bestuursorgaan ondermijnt de politiek in een land volledig
door een leger van lobbyisten op de politieke maffia los te laten die door allerlei beloften hun ziel
en zaligheid, door ons land en onze stemmen te verkrachten, verkopen aan de hoogste bieder zodat
van een democratie geen sprake meer kan zijn.
De CFR is een privéorganisatie en heeft totale macht in Amerika. De leden komen uit de top van de
politiek, universiteiten, media, multinationale bedrijven en financiële sector. Daarom zie je ook hoe
gemakkelijk journalisten in de politiek terecht komen. De media moeten tenslotte alle politieke
leugens verkopen aan het grote publiek. Vooral alle leugens blijven herhalen want als je de leugen
lang genoeg blijft herhalen zullen meeste mensen wel gaan denken dat de leugen de waarheid is.
Zodoende wordt de LEUGEN ‘opwarming van de aarde’ al sinds de negentiger jaren herhaaldelijk
groot nieuws gemaakt. En wie doen er allemaal mee? Media, politiek, unversiteiten, grote bedrijven
en de financiële sector. Maar als dit alles waar zou zijn, laat ons stellen dat de komende 10 jaar de
zeespiegel met zes meter zal stijgen, overstromingen en stormen grif zouden toenemen, waarom
zouden finaciële industrieën ons dan nog leningen geven of verzekeringen? Dan snijden ze toch in
hun eigen vingers, of niet? Daarbij wordt ons dagelijks gezegd dat we in een KENNISMAATSCHAPIJ leven. Juist, KENNIS! Maar is kennis niet vergankelijk? Draait alles niet om weten,
omdat weten NOOIT hoeft te veranderen? Waarom denkt u eigenlijk dat kennen en weten
synoniemen zijn? (‘Kenners’ zien wel een PILOTENGAT maar geen CHEMTRAILS?)
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Goed, nu even naar die Hillarische ‘TUT’ van Clinton. Doordat ze ontzettend dom is, om niet te
zeggen compleet debiel, heeft zij exact uit de doeken gedaan wat zij als minister en haar ministerie
van Buitenlandse Zak(k)en voor relaties hebben met het CFR. Ze deed die uitspraak in 2009.
"I have been often to the mother ship in New York City, but it's good to have an outpost of the Council right here down the street from the State
Department.
We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about
the future."

Het is zeker waard om eens een kijkje te nemen naar de ledenlijst van het CFR. We ontdekken dat
er heel veel macht in handen is van weining bedrijven en hun afgevaardigden.
De leden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exxon Mobil Corporation
Goldman Sachs Group Inc
BP plc
Barclays
Google Inc
Lockheed Martin
Deutsche Bank AG
Shell Oil Company
Soros Fund Management

Is het nu niet duidelijk dat de CFR een schaduwnetwerk is van privéorganisaties die overal over de
ganse wereld zijn verspreid om zo in meeste landen op aarde het politiek beleid te beïnvloeden en
naar hun hand te zetten?
Ooit was professor Carrol Quigley lid van het CFR en dit is een uitspraak van hem:
"of the operations of this network because" he "studied it for twenty years and was permitted for two years, in the early 1960's, to examine its papers
and secret records".

Quigley, 1966, p. 950 2

Hij schreef zijn belevenissen in en over het netwerk neer in twee boeken.
•
•

the first titled Tragedy and Hope: A History of the World in our Time published in 1966
the second was The Anglo-American Establishment published in 1981

RIIA
Het moedergedrocht van de CFR is het Britse Royal Institute of International Affairs en heeft het
hoofdkwartier in Chatham House, St. James’s Square te Londen.
De RIIA is dan weer gegroeid uit de ‘Cecil Rhodes Secret Society’ en de Lord Alfred ‘Milner
Group’ waarna de RIIA is gevormd door Lionel Curtis in 1919 samen met nog wat elite maffialeden
uit diezelfde groep.
"In 1919 they founded the Royal Institute of International Affairs (Chatham House) for which the chief financial supporters were Sir Abe Bailey and
the Astor family (owners of The Times).
Similar Institutes of International Affairs were established in the chief British dominions and in the United States (where it was known as the Council
on Foreign Relations) in the period 1919-1927".
Quigley, 1966, p. 132 2

Deze organisaties zijn opgebouwd uit binnenste en buitenste cirkels waarbij de bekende bedrijven
in de buitenste cirkel dienst doen als frontorganisaties voor de binnenste cirkel waar alles wordt
bedisseld en beslist.
De RIIA werkt al zo sinds de oprichting in 1919 en de RIIA doet dienst als FRONTORGANISATIE
voor de Milner Group.
"The Milner Group controls the Institute. Once that is established, the picture changes.
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The influence of Chatham House appears in its true perspective, not as the influence of an autonomous body but
as merely one of the many instruments in the arsenal of another power".
Quigley, P.197, 1981 3

Lord Alfred Milner en Cecil Rhodes hadden dezelfde gedachten over de Britse uitbreiding die
volgens hen de fundering zou vormen voor een één wereldsysteem ergens in de toekomst.
"The goals which Rhodes and Milner sought and the methods by which they hoped to achieve them were so similar by 1902 that the two are almost
indistinguishable.
Both sought to unite the world, and above all the English-speaking world, in a federal structure around Britain.
Both felt that this goal could best be achieved by a secret band of men united to one another by devotion to the common cause and by personal loyalty
to one another.
Both felt that this band should pursue its goal by secret political and economic influence behind the scenes and by the control of journalistic,
educational, and propaganda agencies".
Quigley, 1981, P.49 3

Quigley was heel eerlijk en gaf ruiterlijk toe dat het een groot gevaar was dat zo’n kleine groep
oligarchen een dergelijke geconcentreerde macht bezaten.
"No country that values its safety should allow what the Milner Group accomplished in Britain - that is, that a small number of men should be able to
wield such power in administration and politics, should be given almost complete control over the publication of the documents relating to their
actions, should be able to exercise such influence over the avenues of information that create public opinion, and should be able to monopolize so
completely the writing and teaching of the history of their own period".
Quigley, 1981, p. 197 3

Vandaag de dag is Chatman House één van de meest prominente organisaties in de wereld als het
gaat over ‘wereldse’ zaken. Toch alle activiteiten blijven in een wolk van geheimzinnigheid gehuld.
Er wordt in de pers weinig gezegd over Chatman House en deze organisatie blijft absoluut uit elke
publicatie ondanks dat deze organisatie al een eeuw lang een sterke invloed heeft op het beleid van
de Britse en EU politiek. Is het niet bijzonder dat er ineens een betoging is om de BREXIT te
stoppen in 2018? Zou het komen omdat de leden van Chatman House veel invloed aan het verliezen
zijn in de EU als GB opstapt? Bekijk de ledenlijst een keer en oordeel voor uzelf:
•
•
•
•
•
•
•

the BBC
Thomas Reuters
Bloomberg
the Telegraph Media Group
the Daily Mail and General Trust plc
the Guardian
the Economist,

De bedrijven die lid zijn van Chatman House (RIIA gebruikt het adres als naam om onder de radar
te blijven)
•
•

Raytheon
the Ministry of Defence
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•
•
•
•
•
•
•
•

the British Army
the Foreign & Commonwealth Office UK
BAE Systems plc
Chevron
the Royal Bank of Scotland
HSBC Holdings plc
the Scottish Government
the European Commission,

En hierboven staan wat organisaties die ook tot het instituut behoren.
Chatham House is één van de meest invloedrijke organisaties als het gaat over beïnvloeden van de
westerse politiek mede het beleid in het westen en ze zijn bezig met het creëren van van een AngloAmerikaans-Europeaans wereldrijk, voor het geval er nog mensen zijn die het niet door hebben.
In 2014 wordt de Directeur van Chatman House verzocht om voorzitter te worden van een NAVO
beleidsgroep om later te adviseren en aanbevelingen te doen over het toekomstige NAVO-beleid.
De Directeur, Dr. Robin Niblett, openbaart hierna de intieme relatie tussen RIIA en NAVO door de
volgende woorden:
"Chatham House has been involved in debates around the role of NATO since its inception".

De Europese tak van de CFR, luisterend naar de naam European Council on Foreign Relations
(ECFR) heeft ook een intense band met de NAVO en dat is te zien aan het feit dat 3 oud
Secretarissen Generaal van de NAVO allen individueel lid waren van de ECFR.
•
•
•

including the previous leader Jaap De Hoop Scheffer (Jan 2004 - Aug 2009)
along with George Robertson (Oct 1999 - Dec 2003)
Javier Solana (Dec 1995 - Oct 1999)

Bilderberg
Een ander voorbeeld van het netwerk voor economie en bedrijven is de jaarlijkse BILDERBERG
vergadering waar veel elite van over heel de wereld aanwezig zijn om te discussiëren over
geopolitiek, sociale en economische zaken. Uiteraard om alles om te buigen in hun voordeel en als
het even kan de rekening te leggen bij de bevolking. Omdat ook politici worden uitgenodigd op
deze vergaderingen is het zeker dat de politiek niets meer is dan het HOLMAATJE van de
Bilderberg, CFR, ECFR en RIIA. Ze regeren dus niet maar zitten mooi op en geven likjes en
pootjes aan hun ‘broodheren’ van de vernoemde schaduworganisaties.
Prins Bernhard heeft de Bilderberg in 1954 opgericht met een stelletje anderen uit de toenmalige
Europese en Amerikaanse politiek en economie. Voor een Bilderbergvergadering worden de elite
van multinationals, banken, verzekeringsaatschappijen, universiteiten, media, politiek en
koningshuizen uitgenodigd. Ondanks deelname van de pers komt er geen woord naar buiten over
hetgeen in deze vergaderingen is besproken of wat er is beslist.
Een stelletje vaste leden van de Bilderberg zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

IMF Christine Lagarde
NATO
National Security Agency (NSA)
Google Inc
the Chancellor of the Exchequer George Osborne
University of Leiden
The king of the Netherlands,
and a lot of others
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De Bilderberg vergaderingen is ook een opstapje voor onder andere nieuwe presidenten van
Amerika. Dus als er verkiezingen worden gemanipuleerd in Amerika of een ander land, dan is het
zeker niet door de Russen. Ook sleutelposities voor FED, ECB en dergelijke worden daar op zeer
ondemocratische wijze bedisseld tussen de soep en de patatten. Want er komen alleen klootloze
imbecielen op sleutelposities die hun corruptheid en kontenneukerij al jarenlang hebben bewezen.
In 2009 verklaarde de minister van staat van België en oud voorzitter van de Bilderberggroep
Etienne Davignon dat de Bilderberg aan de wieg heeft gestaan voor de ontwikkeling van de EURO
wat genoeg zegt over de macht die ze uitoefenen op politiek niveau en ook wijdde hij verder uit
over de invloed die ze nog meer hebben als het gaat over Europa’s economische zaken.
Ook op de vergadering van 2009 is Mario Draghi aanwezig in zijn hoedanigheid van gouverneur
van de centrale bank van Italië. Hierna wordt hij maar eventjes president van de Europese Centrale
Bank (ECB) vanwege de hang en spandiensten verleend aan Goldman Sachs om Italië financieel
op de knieën te dwingen.
Op deze manier werken elite maffia en politieke maffia samen. U denkt dat u in een democratie
leeft omdat u mag stemmen? Toch, een democratie is zoveel meer. In een demoratie heeft het volk
het laatste woord, niet een stelletje afgerichte hondjes die alleen hebben geleerd mooi op te zitten
en pootjes te geven. Neem de politiek het ‘volledige mandaat’ voor alle beslissingen af en de
financiële industrie ‘fractioneel reserve bankieren’ waardoor ze geen ‘geld’ meer uit de gebakken
lucht kunnen toveren en alle parasieten en parasitaire organisaties zullen vanzelf binnen de kortste
tijd uitsterven.
Als we dat niet doen zal de ELITE MAFFIA onbekommerd tot haar volledige ontwikkeling komen
en zal CHINA het centrum worden van de NIEUWE WERELDORDE. Ik denk als zij hun ’wetten’
over de ganse wereld gaan verspreiden er heel veel mensen vermoord zullen worden. De Mao
mentaliteit is daar helemaal niet verdwenen. Mao vermoordde zeker tien à twintig miljoen mensen
die hij zag als tegenstanders van zijn regime. Zelfs nu in 2018 schijt elke Chinees in zijn broek om
een politieke manifestatie op te zetten tegen het regime of een onderdeel ervan. Iedereen die hier
aan meedoet wordt door de Chinese staat afgemaakt. Ze krijgen allemaal de doodstraf na door de
oproerpolitie te zijn opgepakt! Niemand zal in China protesteren tegen het regime. Als men
manifestaties en opstootjes ziet dan is het gericht tegen bedrijven en werknemers. Laat u door de
pers niet teveel leugens opdringen. De Chinees staat niet massaal op tegen zijn regime! Bij hen
komt het door angst. Bij ons in het westen omdat we lui, vet en gemakzuchtig zijn. We zijn
gehersenspoeld. Alles gaat goed. Geen vuiltje aan de lucht, toch?
Het laatste woord is aan het volk. Blijven we bestaan of gaan we kopje onder. Ik ben en blijf een
Zeeuw. Luctor et Emergo.
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