
Drugsbaronnen
aan de macht
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1. Theologiestudenten

Theologiestudenten, dat  is  wat  het

(Pasjtoe)woord taliban betekent. Het gaat
hier uiteraard om de islamtheologie en de
term godgeleerdheid mag dan wel onwe-
relds en derhalve onschuldig klinken: de
islamtheologie  is  dat  niet  omdat  zij  een
theocratie voorstaat en dat is een staat die
door  God  zelf  bestuurd  wordt  -  althans
volgens degenen die pretenderen Hem te
vertegenwoordigen. 
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Het Oude Egypte onder de farao's was een
theocratie. Ook het oude Israël onder Mo-
zes die de stenen tafelen met de tien gebo-
den  van  Jahweh  persoonlijk  ontving  en
die aldus de auteur is van de Thora - de
joodse  wet,  bestaande  uit  de  eerste  vijf
Bijbelboeken of de Pentateuch, het zoge-
naamde  Oude  Testament,  de  grondslag
van de halacha, de joodse wet. Het vroe-
gere Japanse keizerrijk was een theocratie
van 1886 tot na de Tweede Wereldoorlog.
De pausen van de katholieke kerk deden
doorheen de hele geschiedenis een beroep
op  goddelijke  macht,  zoals  bijvoorbeeld
ten tijde van de verovering van Amerika
door Columbus in 1592: in het  Requieri-
mento van 1513 verplichtten ze de India-
nen op grond daarvan zich aan de Span-
jaarden  te  onderwerpen  en  zich  te  laten
dopen  op  straffe  van  gevangenschap  en
slavernij,  hetgeen  sowieso  hun  lot  was.
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Het  Vaticaan  is  trouwens  ook  vandaag
nog een theocratie, samen met de Islamiti-
sche Republieken Iran en Mauretanië. En
zo belanden we bij  Afghanistan  dat  een
Islamitische Republiek was totdat de Tali-
ban het  land vandejaar  uitriepen tot  een
Islamitisch emiraat.  De bevolking vreest
voor de handhaving van de middeleeuwse
sharia of de moslimwet. 

Moslims zijn in de eerste plaats gelovigen
en samen met de joden en de christenen
behoren  zij  tot  de  drie  religies  van  het
Boek  (namelijk:  de  Bijbel)  die  openba-
ringsgodsdiensten  zijn:  God  zelf  heeft
zich  daarin  geopenbaard  aan de  mensen
en in het  bijzonder  aan de profeten,  die
hun 'ingevingen' hebben medegedeeld aan
anderen, meestal door ze neer te schrijven
in boeken. 

In het licht van wat de Amerikaanse psy-
choloog Julian Jaynes hierover schrijft in
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The  Origin  of  Consciousness  in  the
Breakdown of the Bicameral Mind - zijn
bewustzijnstheorie uit  1976 -  zouden de
zogenaamde  goddelijke  openbaringen  te
verklaren zijn als een primitieve perceptie
van het denken. In vroegere tijden zouden
mensen zich niet bewust zijn geweest van
hun denken: zij  'hoorden' hun gedachten
en interpreteerden die als de stemmen van
de goden. Wat die stemmen zegden, wa-
ren voor hen aldus bevelen of goddelijke
wetten. Met het gevolg dat men de eigen
bedenksels  geheel  kritiekloos  uitvoerde.
Een dergelijke primitieve interpretatie van
het denken is overigens blijven bestaan bij
zekere psychotici en ook bij druggebrui-
kers  die  zeggen  stemmen  te  horen  van
personen die er niet echt zijn. 

De  taliban  werden  gesticht  in  1994  in
Pakistan en in Afghanistan als een revival
van  de  fundamentalistische  islam  en  de
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vraag rijst of dit nu toevallig de streek is
waar vandaan tachtig percent van alle pa-
paver (klaproos, 'kolleblom' - van 'kol' of
'heks') ter wereld afkomstig is. Uit  papa-
ver somniferum (slaapbol) worden behal-
ve maanzaad ook opium, morfine en hero-
ïne  gewonnen:  heroïne  kan  mensen  zo
megalomaan maken dat zij denken dat zij
goden zijn. 

In 1805 distilleerde een Duitse apotheker
uit  opium  de  pijnstiller  morfine  en  in
1897 haalde Bayer daaruit heroïne dat, sa-
men met aspirine en cocaïne van het be-
drijf hét drugslab van de wereld maakte.
In  1937  kwam  daar  nog  het  pepmiddel
pervitin bij en ofschoon al die drugs ge-
geerd werden in tijden van oorlog, werd
er alras een strijd tegen gevoerd terwijl de
grootheidswaanzinnige Hitler en zijn na-
zitop eraan verslaafd waren. 
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Maar  reeds  de  farao's  kenden  opium en
Cleopatra  pleegde  zelfmoord  met  een
overdosis  ervan:  dictators  en  drugs,  het
zijn kennelijk twee handen op een buik.
En laten we nu de criminele rij maar ver-
volledigen: godsdienst, drugs, grootheids-
waanzin, dictatuur, slavernij, moordpartij-
en  en  geld.1 En  wat  te  denken  van  het
volgende.

In zijn vierde en vijfde album van Kuifje,
respectievelijk  De Sigaren van de Farao
en De Blauwe Lotus, bracht striptekenaar
Hergé de opiumproblematiek aan bod: hij
verhaalt  hoe  iemand  onder  invloed  van
het gekmakende vergif radjaïdjah zich in-
denkt de filosofie van Lao Tse in de prak-
tijk te brengen terwijl hij alleen maar de

1 Over de katholieke kerk en drugs, zie: Corona en de heilige 
zaak  Deel 17: � IJzeren logica met Omsk Van Togenbirger. Zie: 
https://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=3268188 
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neiging heeft om voortdurend mensen te
onthoofden!2 3

2. Amphioen en de doodskoppen van Kali

Rsi of rishi is het Sanskriet (Oud-Indisch)
woord voor ziener: een rishi ziet de waar-
heid en zijn openbaring daarvan is kennis.
Het  Sanskriet  voor  kennis is  veda.  De
(vier) veda's  zijn de aanvankelijk monde-
ling overgeleverde oudste heilige 'weten-
schappen' van het hindoeïsme. Het woord
Hindu komt van het 4000 jaar oude Perzi-
sche woord  Sindu dat de rivier de  Indus
aanduidt  en  dat  uitgesproken  werd  als
Hindu. Het  hindoeïsme  is  de  oudste  le-
vende wereldreligie. 

2Verwijzingen:  Norman Ohler, Drugs in het derde rijk, 
Uitgeverij Luitingh Sijthoff, 2016. 
https://historiek.net/drugsgebruik-derde-rijk-adolf-
hitler/65134/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julian_Jaynes en 
Wikipedia.
3Tekst d.d. 23 augustus 2021.
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Wie de veda's beleden, waren rein, zuiver,
edel of, in het Sanskriet:  āryan.  vertaald
als ariërs. Met ariërs werd een talengroep
aangeduid maar het woord raakte beladen
toen de nazi's het gebruikten in hun kadu-
ke rassenleer.  Iran is in het Perzisch [het
rijk waar men de taal  parsi (in het Hel-
leens: persis) spreekt] het vrouwelijk voor
ariër en  in  1935  wilde  de  toenmalige
Shah  Reza  Pahlani  dat  Perzië  voortaan
Iran genoemd  werd  om  aldus  duidelijk
stellen dat de Perzen Ariërs waren.

Samen  met  Tadzjikistan,  Oezbekistan,
Turkmenistan en Afghanistan behoort Iran
tot  de  Khorasan,  wat  Oud-Perzisch  is
voor het 'Land van de rijzende zon', waar
de oudste cultuursteden te vinden zijn zo-
als Samarkand, Herat en Kabul. De Kho-
rasan  ligt  achter  de  Levant (of  de
Mashreq,  wat  Arabisch  is  voor  zonsop-
gang,  oosten  of  Morgenland) wat  direct
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oostwaarts van de Middellandse Zee ligt,
omvattende Israël, Jordanië, Libanon, Sy-
rië, Palestina, Hatay (en eventueel ook Ci-
licië en Cyprus). [NB: de Maghreb is het
westen (van Noord-Afrika)].

Kolkata (voor  2001: Calcutta)  komt van
Kalokshetri,  wat  betekent:  'het  veld  van
Kali'. Kali is de godin van de dood, afge-
beeld met in de ene hand een zwaard, in
de andere een afgehakt hoofd en aan haar
halssnoer eenenvijftig doodskoppen. Cal-
cutta was tot 1911 de hoofdstad van Brits-
Indië en is nu de hoofdstad van de Indi-
sche deelstaat West-Bengalen van waar de
dichter Rabindranath Tagore en de musi-
cus  Ravi  Shankar  afkomstig  zijn.  Daar
werd  amphioen (opium) geteeld,  als  be-
taalmiddel gebruikt door de in 1602 opge-
richte Vereenigde Oost-Indische Compag-
nie (VOC)  die  in  1676  het  monopolie
kreeg over de opiumhandel. Aan de VOC
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en derhalve aan de opiumhandel  hebben
de  Nederlanders  die  daar  twee  eeuwen
lang met  slaven werkten,  een goed deel
van hun rijkdom te danken. Calcutta, be-
kend  als  het  werkterrein  van  de  heilige
Moeder Theresa, is een van de armste re-
gio's ter wereld. 

Indië was van 1863 tot  1949 een Britse
kolonie onder de dynastieën van de hui-
zen Saksen-Coburg en Gotha en Windsor
en derhalve verrijkten ook de Britten zich
met  opiumhandel.  Op 5 september 2019
publiceerde  de  BBC een  artikel  van  de
hand van haar Indië-correspondent Soutik
Biswas,  getiteld:  How  Britain's  opium
trade  impoverished  Indians of  Hoe  de
Britse opiumhandel de Indiërs arm maak-
te.4 De  Oost  Indische  Compagnie,  een
Brits  staatsbedrijf,  dwong de  Indische
boeren om papaver te telen, waarbij onge-

4https://www.bbc.com/news/world-asia-india-  49404024 
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veer 10 miljoen mensen betrokken waren
in Uttar Pradesh en Bihar, met een jaar-
lijkse productie voor de farmacie van een
paar duizend ton, vergelijkbaar met de he-
dendaagse  opiumproductie  voor  heroïne
in Afghanistan. 

Aanvankelijk  verkochten  de  Britten  aan
China thee maar alras werd dat opium en
in 1906 was 23,3 percent van de volwas-
sen Chinese mannen eraan verslaafd, zo-
dat de keizer protesteerde bij de Britten.
Maar zij grepen prompt naar de wapens,
dwongen China zijn havens weer open te
stellen voor  opium en namen het  eiland
Hong Kong in (dat Brits bleef tot 1997). 

De handel in drugs en de handel in men-
sen hangen nauw samen omdat inzake de
twee  bedrijvigheden  eenzelfde  politieke
hypocrisie in het spel is; het is een dub-
belspel. Het westen houdt immigranten uit
armere werelddelen tegen: niet met de be-
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doeling hun de toegang tot het westen te
ontzeggen maar met de bedoeling hun de
legale toegang te ontzeggen en hun tege-
lijk oogluikend en illegaal naar binnen te
kunnen smokkelen. Op die manier zijn de
hekken welke worden opgericht tegen de
toevloed van migranten in feite slavenfa-
brieken:  zij  maken van de inwijkelingen
illegale of rechteloze arbeiders die aldus
aan hongerlonen al het zware werk van de
rijken  opknappen.  Vraagt  men  aan  bij-
voorbeeld de Europese politici waarom zij
de  illegale  asielzoekers  niet  terugsturen,
dan antwoorden zij prompt dat zij dat niet
kunnen  doen  om  economische  redenen:
de prijs van bijvoorbeeld de groenten in
de supermarkt  zou dan de pan uitrijzen.
En een vergelijkbaar dubbelspel ziet men
inzake de drugshandel: officieel is de im-
port van drugs verboden maar in den duik
blijven corrupte politici er samen met de
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handelaars dik aan verdienen. Met drugs
worden mensen geconditioneerd en omge-
turnd tot de geldmachines van deze gewe-
tenloze  schurken:  verslaafden  doen  im-
mers eender wat om aan hun verslaving
tegemoet  te  komen en dit  ten koste van
hun geluk en van hun eigen leven. Drugs-
verslaafden  zijn  mensen  die  geslachtof-
ferd worden op het altaar van het gouden
kalf,  zoals een Vlaams filosoof het eens
heeft uitgedrukt.5 

3. Goden zijn demonen

Afghanistan kreeg zijn naam in de acht-
tiende eeuw en voordien werd het aange-
duid  als  Khorasan,  wat  eigenlijk  op  de
hele regio slaat en wat Oud-Perzisch is en
wil  zeggen:  Land  van  de  rijzende  zon.
Nog vroeger  heette  het  Aryana,  van  het
Sanskriete  āryan,  wat  nobel of  rein bete-
kent:  Aryana zijn  ariërs en  zij  ontlenen
5Tekst d.d. 24 augustus 2021. 
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hun adeldom aan hun volgzaamheid aan
de  Veda's,  de  heilige  geschriften  uit  het
hindoeïsme met  goddelijke voorschriften
zoals opgetekend door de profeten van In-
dia, Rishi genaamd, wat zieners betekent. 

Zieners  zijn  mensen  met  visioenen  en
over visioenen weet men dat zij zich va-
ker voordoen na het gebruik van welbe-
paalde  drugs,  de  zogenaamde  hallucino-
gene,  psychedelische,  geestverruimende
of entheogene middelen. Dat laatste bete-
kent letterlijk: middelen die het goddelij-
ke voortbrengen. 

Er zijn vele hallucinogene stoffen, waar-
onder  noscapine,  dat  een  bestanddeel  is
van  het  onverschillig  makende  opium.
Opium zorgt  ervoor  dat  men  zoals  Kali
van  Kolkata,  zoals  Didi  uit  De  Blauwe
Lotus  en zoals de taliban in het land van
de papaver,  geheel  onverstoord en in de
waan dat men aldus aan de goden gehoor-
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zaamt,  mensen  kan  onthoofden  welke
weigeren  in  die  hallucinante  realiteit  te
geloven: wie niet horen wil, moet voelen. 

Naast  de  link  tussen  druggebruik  en
moordlust  is  er  ook  een  verband  tussen
druggebruik en religiositeit, wellicht van-
wege het effect van drugs op onze hersen-
activiteit die naar men zegt heel specifiek
is voor spirituele gevoelens en gedachten.
Volgens  theosofe  H.P.  Blavatsky  zijn
drugs  nefast  voor  de  hoogsensitiviteit
welke vereist wordt om in het spoor van
mystici  en visionairen te  kunnen treden.
Met zijn uitspraak dat godsdienst opium is
voor het volk, stelde Karl Marx dat religie
de  goedkope  nepdrug  is  voor  de  armen
terwijl  welgestelde  burgers  opium roken
maar sommigen draaien dit om en zo ver-
klaart  de  Leuvense  psychiater  Dirk  De
Wachter in  NRC/Handelsblad van 18 de-
cember 2019 dat vandaag opium de gods-

15



dienst  is  van het  volk terwijl  de Ameri-
kaanse  professor  Gary  Laderman  zelfs
pleit  voor  psychofarmaca  als  bron  van
spiritualiteit.6

Dat de genoemde zaken alle drie onder-
ling  verbonden  zijn,  blijkt  bijvoorbeeld
waar  onder  invloed  van  hallucinogene
stoffen rituelen worden opgevoerd waarin
aan  de  goden  mensenoffers  worden  ge-
bracht: de goden maken de mensen gods-
dienstig, wat wil zeggen dat zij hen wij-
zen op hun plicht om soortgenoten af te
slachten. Of dat is althans wat de gelovi-
gen geloven want,  Julian Jaynes indach-
tig, zijn de bevelen van de goden tot lou-
ter menselijke gedachten en inbeeldingen
te herleiden - hallucinaties die zij krijgen
ingevolge druggebruik. Bij de Azteken in
Mexico was  dat  de uit  de peyote-cactus

6https://www.cnnbs.nl/column-drugs-als-godsdienst-van-het-
volk/ 
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verkregen mescaline die later ook de mor-
monen  gingen  gebruiken  om  religieuze
extase  op  te  wekken  maar  druggebruik
brengt zoals bekend ook waanbeelden en
krankzinnigheid teweeg.7

Op die manier wordt het genoemde drietal
uitgebreid  naar  vier:  druggebruik,  gods-
dienst, moord en geestesziekte, al kan ook
kunst aan het rijtje worden toegevoegd en
daarmee samenhangend uiteraard ook be-
drog en geld, geweld, list en ga zo maar
door:  god en de duivel,  het  genie en de
krankzinnige,  niets  ontziende  oorlog  en
eeuwige vrede, de uitersten die aan elkan-
der tol moeten betalen om te kunnen be-
staan en die aldus elkaar ook raken. Alle
macht komt van boven, zo beweerde men
eens en men keek op naar de vorsten als
waren zij goden maar voor hetzelfde geld,

7https://www.vice.com/nl/article/8xz8m3/de-fascinerende-
geschiedenis-van-mescaline-de-eerste-psychedelische-drug 
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zo weten wij  nu,  zijn  zij  demonen -  de
wereld immers is des duivels.8

4. Dekolonisatie: machtswissel der baronnen

Kolonies  zijn  in  de  praktijk  landen  die
leeggeroofd worden door kolonisatoren en
deze laatste zijn landen die hun kolonies
leegroven. De roof voltrekt zich ingevolge
het  recht  van de sterkste  en wegens het
van  toepassing  zijn  van  de  middel-doe-
lomkering  geschieden  de  misdaden  in
kwestie  onder  het  voorwendsel  van  be-
schavings- en bekeringswerk: "Wij vallen
een land binnen om het te beschaven" be-
tekent eigenlijk: "Onder het voorwendsel
van beschavingswerk, vallen wij een land
binnen en wij roven het leeg." Het middel
(binnenvallen) is in feite het doel en het
doel  (beschaven)  is  het  voorwendsel  en
derhalve het middel. 

Maar  bij  een  middeldoelomkering  blijft
8Tekst d.d. 26 augustus 2021.
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het  niet,  er is nog een tweede omkering
van toepassing: de rover wil namelijk niet
alleen  zijn  criminele  activiteiten  verber-
gen, hij wil bovendien dat zij door ieder-
een beschouwd worden als weldaden; de
moordenaar wil doorgaan voor een filan-
troop! En nu is dat weliswaar een huza-
renstukje  maar  macht  en  geweld gekop-
peld  aan  sluwheid  maken  vaak  van  wat
onmogelijk  lijkt  een  makkelijke  klus  en
dat wordt nog elke dag en in de allerbont-
ste kleuren door de geschiedenis zelf geïl-
lustreerd. 

De  kolonisering  verliep  aldus  ingevolge
het recht van de sterkste en de sterksten
waren toentertijd botweg degenen die in
het bezit waren van vuurwapens: de blan-
ken. De blanken koloniseerden de landen
van wie nog geen vuurwapens kenden: de
zwarten,  de  roodhuiden  en  de  Aziaten.
Om het te houden bij één voorbeeld: alle
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landen van Afrika werden ooit gekoloni-
seerd door een of ander land van de blan-
ken of dus een land waarvan de burgers
beschikten over vuurwapens. Een uitzon-
dering is de Westelijke Sahara, een woes-
tijngebied  waar  niets  te  vangen  is.  Hier
dient  volledigheidshalve  nog  aan  toege-
voegd dat de tijd der kolonies zijn intrede
deed nadat de slavernij was afgeschaft9 en
uiteraard  ter  vervanging  daarvan  en  het
houden van slaven heette vanaf dat ogen-
blik 'beschavingswerk'.

Maar geleidelijk begon de autochtone be-
volking van de door  het  Westen leegge-
roofde landen haar rechten op te eisen. In
Latijns-Amerika  bijvoorbeeld  verdreef
vrijheidsstrijder  Simón Bolívar de Span-
jaarden - hij werd president in Peru, Mar-
quez beschreef in een verhaal diens laatste
jaren en in 1825 werd  Bolivia naar hem

9 Zie daarover: "Hoe Europa groot en rijk werd"
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genoemd. Na W.O.I werden heel wat Eu-
ropese  kolonies  'mandaatgebieden',  wat
inhoudt  dat  zij  schijnafhankelijk  werden
en  feitelijk  geherkoloniseerd.  Na  W.O.II
werd in  1947,  geïnspireerd door  Gandhi
en  Nehru,  Indië  onafhankelijk  van  het
Britse  rijk  waarvan  het  sinds  1858  deel
had uitgemaakt en het werd bij die gele-
genheid  opgesplitst  in  de  seculiere  staat
Indië en de moslimstaat Pakistan [dat zijn
naam ontleent  aan  (begin)letters  van  de
Indiase deelstaten Punjab, Afghania, Kasj-
mir,  Sindh en Beloetsjistan]. Ook Neder-
lands-Indië  (onder  Soekarno)  scheurde
zich los samen met de landen in het Mid-
den-Oosten; in 1960 kwam Afrika aan de
beurt en na 1965 de Caraïben en Oceanië.
Edoch, de nieuwe leiders waren vaak door
de  kolonisatoren  in  het  zadel  geholpen
dictators  welke  hun  belangen  verzeker-
den. 
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Zoals gezegd: toen de misdaden inzake de
kolonies aan het licht kwamen - en zij wa-
ren niet min - stopte de kolonisering, zo-
als  eerder  ook  de  slavernij  werd  'afge-
schaft'.  Edoch, zoals de slavernij in feite
werd vervangen door de nog veel onmen-
selijkere schuld- en loonslavernij, zo ook
verdwenen de kolonies allerminst  omdat
de kolonisatoren in hun vroegere kolonies
stromannen  aan  de  macht  brachten  om
van op afstand ongestoord met de roofpar-
tijen door te kunnen gaan. Zo werd na de
onafhankelijkheid  van  Belgisch  Congo
dat land niet bestuurd door Lumumba die
de afgevaardigde was van het Congolese
volk:  Lumumba  werd  prompt  vermoord
(1961) en dictator Mobutu werd president
van Congo (1965-'97); hij werd in het za-
del geholpen en gehouden door het Wes-
ten en door de dictators van Oeganda, So-
malië en Zimbabwe. 
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Het volk kwam in opstand tegen de hand-
langers  van  zijn  kolonisatoren  en  tegen
uitbuiting in allerlei vormen, zoals de ont-
vreemding van de bodemschatten. Zo eis-
ten in 1980 de Saoedi de rechten op de
ontginning van de aldaar in 1938 door de
Amerikanen ontdekte olie volledig op en
op 18 december 2010 brak de zogenaam-
de Arabische Lente uit: de bevolking van
de Noord-Afrikaanse landen kwam in op-
stand tegen hun dictators.10

Ook allerlei vormen van bezetting worden
niet  langer  geduld  van  zodra  het  tot  de
slachtoffers doordringt dat zij worden uit-
gebuit en de plotselinge opkomst en ver-
spreiding van het internet heeft sterk bij-

10Ben Ali (Tunesië), Bouteflika (Algerije), het koningshuis 
van Jordanië, de regering van Oman, de dynastie van Saoedi 
Arabië, Mubarak (Egypte), de Syrische leiders, de Jemenitische
regering,  de leiders van Djibuti, Somalië, Soedan, Palestina en 
Bahrein, kolonel Al-Qadhafi van Libië, de regering van 
Koeweit, de koning van Marokko, de regeringen in 
Mauretanië, Libanon, Israël en Irak. 
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gedragen tot die bewustwording. Daaren-
tegen wordt die bewustwording sterk af-
geremd door armoede en onderdrukking:
honger,  analfabetisme,  een  gebrek  aan
scholing, druggebruik en beknottende ide-
ologieën en religies zorgen voor een ach-
terstand welke dan door eerstewereldlan-
den  wordt  misbruikt  om  ganse
bevolkingsgroepen  in  een  toestand  van
feitelijke slavernij te houden. Pas ter gele-
genheid van bijvoorbeeld een giframp zo-
als in Bophal in 1984 wordt duidelijk dat
burgers  van  derdewereldlanden  in  den
duik in  slavernij  gehouden worden door
het  westen  dat  stinkend  rijk  wordt  van
hun  arbeid  waaraan  zij  zelf  ten  onder
gaan. 

Men heeft berekend dat voor de hoge le-
vensstandaard  van  één  westerling  onge-
veer  veertig  slaven  uit  de  derde  wereld
moeten  opdraaien,  waaronder  kinderen
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aan wie nota bene opzettelijk een mens-
waardige opvoeding onthouden wordt om
te vermijden dat zij  zich bewust  zouden
worden van hun toestand en zij zich zou-
den emanciperen want dat zou het einde
zou betekenen van het profitariaat van de
'beschaafde' wereld.

Maar zoals vaker het geval is, speelt het
noodlot  ons  parten  en  is  het  paradoxaal
genoeg de achterstelling van de slaven die
garant staat voor ons luxeleven, welke dit
luxeleven ook in gevaar brengt: bij het in-
duceren van een religie en van nog andere
zaken die de slaven dom moeten houden
zodat  zij  makkelijk  manipuleerbaar  zijn,
wordt over het hoofd gezien dat de kolo-
nisatoren uiteraard  geen monopolie  heb-
ben over de door hen geïnduceerde zwak-
heden  van  hun  slachtoffers:  evengoed
kunnen de burgers van deze derdewereld-
landen voortaan moeiteloos gestuurd wor-
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den door terroristen. 

Deze machtswissel doet zich nu voor van
zodra de greep van het westen op de derde
wereld verzwakt, wat vandaag het geval is
ingevolge de vloek van de tegendoelma-
tigheid die vroeg of laat elke oneigenlijke
menselijke  activiteit  zal  perverteren.  De
meester verliest de controle over zijn sla-
ven van zodra hijzelf in de slavernij be-
landt: hij deelt dan het lot van de zich god
wanende  goddeloze  wiens  instrumenten
hem gaan overheersen.11  
5. Het nieuwe opium

In zijn artikel  How Britain's opium trade
impoverished  Indians van  5  september
2019 schrijft  de Indië-correspondent van
de  BBC Soutik Biswas dat ten tijde van
het Britse imperium de jaarlijkse produc-
tie voor de farmacie van opium in Uttar
Pradesh en Bihar, deelstaten van het geko-
11Tekst d.d. 28 augustus 2021.
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loniseerde India, een paar duizend ton be-
droeg en dat deze productie -  die Enge-
land schatrijk  heeft  gemaakt  -  vergelijk-
baar  is  met  de  hedendaagse
opiumproductie voor heroïne in Afghanis-
tan.12 Wie te maken krijgen met kanker -
en dat zijn vandaag welhaast de helft van
alle mensen - weten dat de kostprijs van
de pijnstillers, die opiaten zijn, een veel-
voud bedraagt van die van de eigenlijke
kanker bestrijdende medicijnen (en dat is
dan ook de reden waarom die niet door de
verzekering  terugbetaald  worden)  en  zo
kan men zich een beeld vormen van de
omvang van het kapitaal dat  gemoeid is
met de opiumhandel. 

Echter, vandaag zetten de farmareuzen de
drugsbaronnen van weleer aardig te kijk:
zij  fabriceren  volledig  artificiële  of  dus
synthetische opiaten - opioïden genoemd -

12https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49404024
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die  tientallen  keren  sterker  zijn  dan  het
natuurlijke  opium en  uiteraard  ook  veel
sterker verslavend en dodelijker maar te-
gelijk zijn de productiekosten daarvan mi-
nimaal en derhalve worden de winstmar-
ges gigantisch.

Pijnstillers brengen de zieke in de waan
van  beterschap  omdat  zij  de  overdracht
van de pijn in de zenuwbanen naar de her-
senen  blokkeren  en  zo  genezen  zij  niet
maar  daarentegen  maken  zij  nog  zieker
omdat zij de waarschuwing die het pijn-
signaal  tenslotte  is,  onmogelijk  maken.
Ook  allerhande  aanverwante
'gelukspillen', behorende tot de groep van
de  zogenaamde  psychofarmaca,  worden
door de massa's verzwolgen onder voor-
schrift  van de artsen en hebben in geen
tijd de psychische gezondheid en het kri-
tisch vermogen van een flink deel van het
mensdom compleet  veranderd  en wel  in
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de  verkeerde  richting,  zij  dat  kennelijk
een tegelijk door zekere machten gewens-
te richting. 

Potentaten houden immers niet van intel-
ligente burgers, de geschiedenis toont hoe
die desnoods massaal worden uitgemoord,
en machthebbers houden hun onderdanen
het liefst zo dom mogelijk. Bovendien ga-
randeert de verslaving van de massa aan
chemische  vergiften ook dat  het  volk in
armoede zal blijven ploeteren: de aloude
samenzwering van kerk en staat onder het
moto van 'houdt gij ze dom, dan houden
wij ze arm' doet het met de nieuwe midde-
len in de hedendaagse context zelfs nog
beter dan voorheen. 

Zo moet men het met lede ogen aanzien
hoe vandaag wereldwijd de nieuwe drugs-
baronnen, gewapend met een oogverblin-
dende  coronapolitiek,  het  ingevolge  de
milieuramp al geheel verkommerde mens-
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dom  de  genadeslag  toedienen  met  voor
hun kar gespannen politici die een Nobel-
prijs voor Hypocrisie en Corruptie verdie-
nen. Uiteraard zou de wet al te gortig met
de voeten worden getreden mochten bur-
gers ook worden verplicht om zich de ver-
giften van de drugstrafficanten in het lijf
te laten spuiten en zo wordt de burgerlijke
vrijheid nu feitelijk ondermijnd via aller-
lei laffe sluikwegen. 

- U bent vrij om zich al dan niet te laten
vaccineren  maar  doet  u  het  niet,  dan
dreigt  u  een  aantal  rechten  te  verliezen,
zoals het recht op arbeid, samenscholing,
verplaatsing,  medische  verzorging  en
noem ze maar op: de rechten waarvoor ie-
dereen betaalt en die op de helling staan
voor wie weigeren om de kudde te volgen
naar de afgrond. Belanghebbende politici
meesmuilen in de media dat de niet-mee-
lopers  maar  moesten gestraft  worden en
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zo laten zij het uitschijnen dat wie gebruik
maken van hun rechten, misdadigers zijn.

- Het moet hen zo moeilijk mogelijk ge-
maakt  worden,  zo  bazuinen  gelovigen,
nog heiliger dan de paus, het in de media
rond: zich er terdege van bewust dat men
iemands rechten niet zomaar kan ontzeg-
gen, sporen zij anderen aan om dat seg-
ment  van  de  bevolking  dat  weigert  nog
langer  te  dansen  naar  de  pijpen  van  de
drugsbaronnen,  met  pestgedrag  over  de
streep te trekken.  En dat  in een tijdperk
waarin van elke gezagsdrager een nultole-
rantie tegen pestgedrag wordt geëist.

- Luister alleen naar het officiële nieuws:
het komt letterlijk uit de dystopische ro-
man  van  George  Orwell  zomaar  uit  de
fantasie  de  werkelijkheid  naar  binnen
wandelen.  Maar  andermaal  overtreft  de
werkelijkheid de stoutste fantasie want bij
die  aansporing  blijft  het  niet:  meningen
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welke afwijken van de opgedrongen dog-
ma's waarvan de verdedigers via het raam
naar buiten vluchten van zodra de laatst
overgebleven journalisten hun vragen op
hen pogen af te vuren, worden prompt ge-
deletet van het net zoals intussen ruim een
jaar geleden werd beslist door de club van
de  grootbezitters  van  het  wereldecono-
misch  forum geleid  door  Klaus  Schwab
en co en onder de hoge bescherming van
de prins van Wales wiens in de opiumko-
lonies  buit  gemaakte  rijkdommen  ook
vandaag nog wereldwijd op alle televisie-
schermen worden uitgestald alsof het he-
lemaal niet ging om een drugs- en men-
senhandel  en  om  dievenbuit  doch  om
hoogstaande humanitaire prestaties.13

13Tekst d.d. 2 september 2021.
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