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NIEuwE wERElD oRDE

De evolutie van politicus
tot marionet

Een handvol rijke, zeer invloedrijke mensen ondermijnt de macht van nationale regeringen, met als ultieme doel het 

creëren van een ondemocratische Nieuwe Wereldorde. De voormalige Canadese minister van defensie, Paul T. Hellyer, 

noemt hen de Cabal. In zijn boek ‘The Money Mafia’ geeft hij aan dat deze kleine groep ons financiële systeem al 

heeft gecorrumpeerd, de bestrijding van de opwarming van de aarde tegenhoudt en oorlogen en rampen creëert om 

haar belangen in de olie- en wapenindustrie veilig te stellen. Hellyers ideeën zijn controversieel en zullen de een meer 

aanspreken dan de ander. We geven ze zonder oordeel weer, in de hoop dat u erover nadenkt en zelf een mening vormt.

Paul T. Hellyer in gesprek met Albert de Booij

k houd al lang een dossier bij 

over de geldmaffia. Dat was 67 

jaar geleden voor mij ook de reden 

de politiek in te gaan. Sindsdien is het 

mijn passie, of obsessie, zoals mijn over-

leden vrouw placht te zeggen. Nog steeds 

hebben immers een paar families bijna vol-

ledige controle over veel dat er in de wereld 

gebeurt”, vertelt Paul Hellyer. Hij heeft poli-

tieke en economische systemen bestudeerd 

vanaf de grote depressie, tijdens de Tweede 

wereldoorlog, de naoorlogse periode, de 

Koude oorlog en de opkomst van de oli-

garchen en de subtiele, maar voortgaande 

militarisering van de verenigde Staten. Hij 

schrijft over de Bank for International Set-

tlements, een van de machtigste en meest 

gesloten instituten uit de vorige eeuw (“een 

cabal van centrale bankiers”), die volgens 

hem een sleutelrol heeft gespeeld in de vor-

ming van de Europese monetaire unie en 

besluiten van de G20-leiders heeft beïn-

vloed. Het Internationale Monetaire fonds 

komt er net als de fed, het samenspel van 

federale banken in de vS, niet goed vanaf. 

Daarover vermeldt Hellyer: “De verenigde 

Staten gaven een eeuw geleden autonome 

rechten aan een groepje erudiete, gewe-

tenloze bankiers, wat de Amerikaanse bur-

gers veel heeft gekost. De enige remedie is 

afschaffing van de fed en opnieuw beginnen 

met een openbare centrale bank. De Europe-

anen hebben een soortgelijk probleem in het 

leven geroepen door hun monetaire soeve-

reiniteit af te staan aan de Europese Centrale 

Bank, waardoor al het ‘geld’ in feite opzette-

lijk gecreëerde schuld is, die met rente moet 

worden terugbetaald en landen in de ellende 

stort.” Hellyer geeft voorbeelden en alterna-

tieven en komt met oplossingen, maar tot 

die er zijn zorgt de door de Cabal georkes-

treerde geldcrisis ervoor dat de werkloos-

heid hoog is, jongeren geen kansen krijgen 

en veel goedwillende burgers slaaf zijn van 

hun schulden. 

OpWaRMinG

Behalve het onthullen van wat volgens 

Hellyer mis is in ons banken- en financiële 

systeem en het aangeven van manieren om 

de werkloosheid binnen twee jaar te halve-

ren en de welvaart te herstellen, stelt hij te 

geloven dat er exotische energiebronnen zijn 

die fossiele brandstoffen kunnen vervangen, 

maar dat de Cabal – met zijn belangen in de 

olie-industrie en het bankwezen – ervoor 

zorgt dat details daarover niet naar buiten 

komen. “Ik kan niet in hun hoofd kruipen 

en weet niet waarom ze het willen tegenhou-

den, maar misschien kijken ze alleen naar 

hun eigen gewin in het heden en geven ze, 

wat ik vrees, niet om het welzijn van toe-

komstige generaties.” In het hoofdstuk over 

de enorme gevaren van de opwarming van 

de aarde schrijft Hellyer dat we onmiddel-

lijk moeten stoppen met het zoeken en boren 

naar olie en geen fossiele brandstoffen meer 

moeten gebruiken in auto’s en vliegtuigen en 

“
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voor de verwarming van onze huizen. “Een 

laatste inspanning om de planeet te behoe-

den voor oververhitting.”

kunStMatiGe OORLOGen

“Het militair-industriële complex, de 

Cabal dus, en de wapenindustrie hebben 

economisch, politiek en zelfs spiritueel een 

immense invloed op elke stad, elk bureau 

en alle federale overheden”, aldus Hellyer 

die uitvoering beschrijft hoe dat zover heeft 

kunnen komen. wat de hedendaagse situatie 

betreft zegt hij: “De oorlog tegen het terro-

risme is kunstmatig.” De Cabal heeft belang 

bij oorlogen, die niet alleen goed zijn voor 

de wapenindustrie, maar er ook voor zorgen 

dat de bevolking, ‘voor haar eigen veilig-

heid’ vergaande beperking van haar privacy 

en rechten accepteert. “Er was een handvol 

terroristen, maar nadat George Bush, beïn-

vloed door de Cabal, bommen had laten 

neerdalen op Bagdad heeft het aantal terro-

risten zich exponentieel vermenigvuldigd. 

Bush heeft dus het tegenovergestelde bereikt 

van wat de goedwillende mens had gehoopt.” 

Hellyer twijfelt ook aan de officiële verkla-

ringen over de aanslag op de wTC-torens 

op 11 september 2001 en citeert een rap-

port waarin staat dat het aannemelijk is dat 

niet alleen de 19 vliegtuigkapers, achter de 

vernietiging van de torens zaten, maar ook 

machtige insiders. “De vS zijn daarna met 

veel retoriek twee landen binnengevallen en 

heeft daarmee het vuur van de haat opge-

stookt. Dat heeft geresulteerd in enorme 

aantallen slachtoffers en torenhoge uitga-

ven. Bovendien zijn we, dankzij de Patriot 

Act en andere wetten die na 11 september 

zijn ingevoerd veel van onze burgerrech-

ten kwijtgeraakt.” Hellyer: “voor de Ameri-

kaanse bombardementen was er tenminste 

stabiliteit in Irak. Die is nooit meer terugge-

keerd. Ik sluit niet uit dat IS ook gecreëerd 

is. Die Sjiitische terreurorganisatie zou er, 

hoewel het feit dat de Soennieten de Sjiieten 

niet als gelijkwaardig beschouwden eraan 

kan hebben bijgedragen, zonder die oorlog 

immers nooit gekomen zijn.”

pRatende HOOfden

volgens Hellyer was Harry Truman de 

laatste president die kon rekenen op eerlijke 

adviseurs. “Sindsdien moeten alle presiden-

ten een dubbelleven leiden. Het was een 

kwestie van zorgvuldig onderzoek, dedu-

ceren en feiten controleren om daarachter 

te komen. Dat ging terug tot Dwight Eisen-

hower. Hij had als eerste met, wat ik nu de 

Cabal noem, te maken. Hij kreeg te ver-

staan dat het hen niet interesseerde wat hij 

dacht. Zij waren de baas. Sindsdien kun-

nen presidenten hun grondwettelijke plich-

ten niet echt vervullen en zijn ze in feite niet 

meer dan pratende hoofden. leden van het 

Congres hadden en hebben geen idee, op 

de enkeling na die van de Cabal net genoeg 

geheime informatie te horen krijgt om, zon-

der de belastingbetalers te informeren, 

akkoord te gaan met het beschikbaar stellen 

van enorme bedragen aan overheidsgeld ‘in 

het belang van de nationale veiligheid’. Door 

kleine gebeurtenissen samen te voegen werd 

mij duidelijk dat dit scenario klopt en leden 

van de Cabal, wier belangen anders zijn dan 

die van de burgers, zijn geïnfiltreerd op vrij-

wel alle niveaus in onze samenleving. Ze zijn 

de centrale factor bij vrijwel alle zaken waar-

tegen ik waarschuw.”

Het plan voor een Nieuwe wereldorde is, 

aldus Hellyer, pas echt van de grond geko-

men door de proactieve ondersteuning door 

wat hij noemt de Drie Zusters – de Coun-

cil on foreign Relations, de Bilderberg groep 

en de Trilateral Commission – die samen 

inmiddels de Amerikaanse ‘schaduwrege-

ring’ vormen. “Gekozen politici zijn niet 

meer dan marionetten. Deze ‘machtswis-

seling’ is zo geleidelijk gegaan, dat het lijkt 

op een natuurlijke evolutie. In feite gaat het 

om een berekenend plan om macht, con-

trole en rijkdom over te dragen aan man-

nen en (enkele) rijke vrouwen. wanneer het 

Eindspel begint en de regering er alleen nog 

door en voor hen is, weet ik niet. Soms lijkt 

het dichtbij, bijvoorbeeld als de economie 

opnieuw een knauw krijgt en ze daarom wil-

len ingrijpen. Nu al zie je dat de vS verandert 

in een politiestaat.”

‘Ik wil koste 
wat het kost 
de waarheid 

vertellen’
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de BiLdeRBeRG GROep

De Bilderberg groep is in 1954 voor het 

eerst in het gelijknamige hotel in oosterbeek 

bijeengekomen om de Amerikaans-Euro-

pese betrekkingen na de oorlog te verbete-

ren. Prins Bernhard was een van de leden. In 

de loop der jaren hebben vele Amerikaanse 

presidenten, maar ook koningin Beatrix, 

prins Charles, invloedrijke politici, bankiers 

en mediabazen de jaarlijkse geheime Bilder-

berg Conferenties bijgewoond. Dat heeft de 

complottheorie versterkt dat de politieke en 

financiële elite inderdaad de wereld regeert 

en een Nieuwe wereldorde wil scheppen, 

waarin plaats is voor veel minder mensen. 

Hellyer: “Ik weet zeker dat de Nederlandse 

koninklijke familie nog steeds lid is. op een 

bepaald moment in mijn carrière werd mij 

trouwens verteld dat ik een telefoontje van 

prins Bernhard kon verwachten. Gelukkig 

is dat nooit gekomen, waardoor mijn verle-

den niet is besmeurd. Ik had er wel inzichten 

kunnen opdoen, maar zou daarover nooit 

hebben mogen praten. of politici en regerin-

gen zich al dan niet realiseren dat zij niet aan 

de touwtjes trekken is niet zomaar te ont-

dekken, daarvoor moet je diep graven. Als 

je mij vraagt waar je nog een echt democra-

tische regering kunt vinden, die echt van en 

voor de bevolking is, zou ik dat niet weten.” 

onder het mom van mondialisering nemen 

regeringen orders aan via verdragen die ze 

denken te moeten tekenen, maar eigenlijk 

een dramatisch effect hebben op hun land.” 

Denk aan het Canadees-Europese vrijhan-

delsverdrag en het Trans-Pacific Partner-

ship, dat de handelsbetrekkingen tussen de 

vS en Australië moet regelen en te vergelij-

ken is met TTIP, het omstreden verdrag dat 

Amerika met Europa wil sluiten. “Beide zul-

len, indien getekend, onze grondwet unila-

teraal veranderen, wat zowel immoreel als 

illegaal is. Het internationale bankwezen 

krijgt daardoor ultieme zeggenschap over 

ons monetaire systeem. TTP (en ook TTIP, 

red.) raakt onze gezondheid, de kwaliteit en 

de veiligheid van ons voedsel en nog veel 

meer.”

et’S 

Paul Hellyer is veelvuldig in de publici-

teit geweest, doordat hij als eerste ex-minis-

ter het bestaan van buitenaards leven heeft 

erkend en in 2005 zei: “ufo’s zijn net zo echt 

als overvliegende vliegtuigen.” Hij gelooft 

dat de ET’s (extra-terrestrials) al heel lang 

onder ons leven en met president Truman 

een eerste overeenkomst hebben gesloten. 

In de nadagen van de Tweede wereldoorlog 

werden onder de noemer operatie Paperclip 

nazi-wetenschappers gerecruteerd om (met 

valse papieren om Trumans anti-naziwet te 

omzeilen) in Amerika te werken. Ze moe-

ten volgens Hellyer geavanceerde technolo-

gie van de ET’s hebben gebruikt om in die 

tijd rakettechnologie te kunnen ontwikke-

len. Hij is overtuigd dat de Cabal, die deze 

feiten geheim wil houden, presidenten ver-

biedt erover te praten. “De vraag is: zijn we 

de ET’s wat verschuldigd. Daarom eis ik vol-

ledige openheid, zodat iedereen weet wat er 

aan de hand is als er iets gebeurt. Nu krij-

gen we veel foute informatie. Ik twijfel er niet 

aan dat mensen mij wat dit betreft misschien 

minder serieus nemen, maar ik wil koste wat 

het kost de waarheid te vertellen. Alles wat ik 

zeg is met elkaar verbonden.”

OptiMiStiScH

De wereld kan twee kanten opgaan. “Ik 

ben optimistisch, anders zou ik mijn bed niet 

meer uitkomen. Er is wel iets veranderd. we 

hebben in tegenstelling tot vroeger wapens 

ontwikkeld die zo vreselijk zijn dat ze oor-

logen absoluut maken. we moeten overwe-

gen geen oorlogen meer te voeren. Punt. of 

we bereiken het stadium waarin we volwas-

sen en intelligent genoeg zijn om te kiezen 

voor de betere weg, voordat we de planeet 

helemaal vernietigen als een habitat voor de 

menselijke soort, of we doen dat niet.” 

Paul T. Hellyer (1923) is een van Canada’s bekendste en controversieelste politici. Hij werd in 
1949 gekozen als parlementslid en acht jaar later voor het eerst minister in de regering van 

Louis Laurent. In 1969 nam hij ontslag als minister in het kabinet van Pierre Trudeau vanwege 

een principekwestie over huisvesting. Hij is zeer geïnteresseerd in macro-economie en groot 

voorstander van economische hervormingen. Hellyer heeft vele boeken geschreven. Zijn 

laatste twee werken zijn ‘Light at the end of the tunnel’ (de mensheid moet zich binnen tien 

jaar afkeren van de olie-economie om een ramp en uitsterven te voorkomen) en ‘The money 
mafia’ (ISBN 9781634240062, prijs $ 19,95). paulhellyer@speakersacademy.nl
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‘De oorlog tegen 
het terrorisme is 

kunstmatig’


