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worden rijker en armen worden armer. Dit alles 
is geen toeval, maar een vooropgezet plan van 
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Door B.Izar

Dit boek geeft antwoord op de vele vragen, die ik 
heb gehad. Met de kennis, die ik nu heb, begrijp 
ik beter wat er in de wereld gebeurt. Het geeft 
voldoening om mensen in mijn omgeving te helpen 
realiseren, dat er een wereld bestaat die niet 
iedereen ziet, omdat de waarheid vaak verborgen 
wordt. Laten wij samen werken om de wereld van 
leugens en bedrog om ons heen zichtbaar te maken 
voor een ieder, die het wil zien.
Houd contact...



Deze verzameling van feiten,
die voor iedereen vrij toegankelijk is op het internet 

is zo bizar dat je het niet zelf kunt bedenken. 
Het is mijn vurige hoop dat niet alles wat ik opgetekend heb 

op waarheid berust.

B.Izar

Voor bronnen bezoek o.a.:  

www.onzichtbaremacht.nl

Met dank aan mijn vrouw Godelieve voor haar 
eindeloos geduld en eindredactie. Zonder de 
belangrijke inbreng van Frits was dit boek niet 
zo compleet geweest en daar ben ik hem dankbaar 
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Inleiding

Er staat iets voor de deur en het is zo groot als een olifant. 
Sterker nog, het is een olifant. Hij komt al jaren op ons afgelopen 
en wij hebben hem niet zien aankomen. Nu staat hij voor de deur 
en wij zien hem nog steeds niet. Als de olifant nog een stap zet, zal 
hij ons huis en ons leven verwoesten. 
Dit boek gaat over ruim 250 jaar geschiedenis, waarvan wij niets 
terugvinden in de geschiedenisboeken. Was dat wel het geval 
geweest, dan hadden wij de olifant kunnen zien aankomen, 
maar nu staat hij opeens voor de deur. Hoe kan het zijn dat bijna 
niemand de olifant voor zijn deur ziet staan? Het antwoord is 
eenvoudig, omdat de media er niet over spreken of schrijven. 
Sterker nog, er wordt heel veel tijd en aandacht aan besteed om 
de olifant te camoufleren. Rookgordijnen, verwarring, leugens en 
halve waarheden zorgen er voor, dat de media nooit de volledige 
en echte waarheid melden achter het politieke gestuntel van onze 
wereldleiders. En ook daar is een reden voor. De mensen, waarvan 
wij denken dat het onze leiders zijn, zijn dat helemaal niet. 

Wie dat wel zijn gaan wij in dit boek ontdekken en dan zal het 
ook duidelijk worden, waarom het grote graaien van de bobo’s 
aan de top van de banken en multinationals niet zal stoppen en 
waarom er altijd oorlogen gevoerd zullen worden. Als wij weten 
dat de bancaire wereld, met name de grote investeringsbanken, 
zoals Goldman Sachs en centrale banken zoals de Federal Reserve 
(FED) en de Europese Centrale Bank (ECB), corrupt en frauduleus 
zijn, waarom is er dan nog nooit een bankier achter slot en grendel 
gezet? Deze banken zijn verantwoordelijk voor het creëren en 
opblazen van zeepbellen en zijn “too big to fail” en de bestuurders 
“too big to jail”. Hoe kan het zijn, dat deze criminelen boven de 
wet staan en waarom kan er geen einde gemaakt worden aan die 
frauduleuze praktijken? Waarom volgen wij het voorbeeld van 
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IJsland niet? IJsland maakte korte metten met zijn frauderende 
bankiers. Zij gooiden in 2008 26 corrupte bankiers met streepjespak 
en al in de gevangenis en maakte met die actie subiet een einde 
aan de financiële beerput in dat land. IJsland loste zijn lening van 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) helemaal af en is nu het 
enige Europese land dat volledig is hersteld van de financiële crisis. 
IJsland laat weer een gezonde economische groei zien. Er wordt in 
de media weinig aandacht aan besteed, maar je kunt je afvragen 
waarom niet elk land van Europa dit voorbeeld van IJsland volgt. 

De wereld produceert genoeg eten en drinken voor iedereen, 
maar waarom sterven er dan dagelijks duizenden mensen door 
gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en een dak boven hun 
hoofd? Waarom zal het – net als bij 9/11 – jaren duren voordat de 
waarheid m.b.t. de vliegramp van de MH17 boven water komt? 
Hoe kan het zijn dat in de Rotterdamse haven containers vol drugs 
“ongezien” door de douane ons land binnen komen? Hoe komt 
het dat rijkdom van arm naar rijk verschuift en niet andersom? 
Waarom vertellen de mainstream media ons leugens, of op zijn best 
gezegd de halve waarheid? Waarom leeft 75% van de Amerikanen 
(en waarschijnlijk ook Europeanen) van maand tot maand zonder 
enige reserves? Waarom is het aantal mensen dat gebruikmaakt 
van de voedselbank sinds 2009 verdubbeld? Waarom is de euro ons 
in de strot geramd en waarom voert de politiek zijn eigen agenda 
door, ook al hebben de politici geen mandaat voor het uitvoeren 
van die agenda? Een goed voorbeeld is het volksreferendum van 
1 juni 2005, waarin 2/3de van de Nederlandse bevolking tegen de 
voorgestelde grondwet van de EU stemde. De politiek trok zich 
daar niets van aan. Voor hen stond de weg naar Brussel al piekfijn 
uitgestippeld, met of zonder mandaat van de kiezer. Democratie? 
Wat bedoel je? Een ander voorbeeld is het associatieverdrag tussen 
de Europese Unie en Oekraïne, dat in juni 2014 werd afgesloten 
en per 1 januari 2016 gedeeltelijk in werking is getreden zonder 
dat de burger hier iets in te vertellen heeft gehad. Het referendum, 
dat daarop volgde, gaf de Haagse politiek – de loopjongens van 
Brussel – een gevoelige tik op de vingers. En terecht, premier 
Rutte weet wat hij moet doen: niet tekenen. Maar dat gaat niet 
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gebeuren, want met creatief gekronkel wordt er een soort à la carte 
bijlage aan de overeenkomst geniet. En dan de Brexit... De Britten 
hebben de EU in Brussel in de huidige vorm niet nodig en het 
wordt interessant om te zien hoe de politieke elite de uitspraak van 
het Britse volk naast zich neer zullen leggen en met creatieve à la 
carte constructies er toch nog voor zullen zorgen dat het Verenigd 
Koninkrijk deel zal uitmaken van het grote plan van de Verenigde 
Staten van Europa. Dit is het voorportaal naar de NEW WORLD 
ORDER (NWO) of wel de Nieuwe Wereldorde waarnaar gestreefd 
wordt door de échte leiders van de wereld die zich schuil houden 
achter de gekozen en ongekozen politici die wij kennen van de 
krant en televisie. Het is hoog tijd, dat de politiek gaat beseffen 
dat zij er zijn voor de burger en niet andersom. Dit zal echter 
nooit gebeuren, omdat het niet om de belangen van de burger 
gaat, maar om de privébelangen van een handjevol individuen, en 
wel de eigenaren van het systeem. Brussel zit vol met ongekozen 
poppetjes, die het doel nastreven om soevereine Europese landen 
van hun soevereiniteit te beroven en belastingslaven te maken 
van de goedgelovige burgers. En zo wordt de burger elke dag 
weer voor de gek gehouden. Wij leven in de speeltuin van het old 
boys netwerk en hoe dat netwerk functioneert en om antwoorden 
te krijgen op de voorgaande vragen moeten wij een interview 
aanvragen met de onzichtbare machthebbers. Die zijn de leiders 
achter de wereldleiders, of wel de eigenaren van het systeem. 

De eigenaren van het systeem zijn helaas niet thuis, want officieel 
bestaan ze niet en als ze niet bestaan kunnen ze ook geen interviews 
geven. Hoe verrassend makkelijk het is om dit geheime gezelschap te 
ontmaskeren, ontdekt men als men naar de antwoorden gaat zoeken. 
Zoekt en gij zult vinden. Volg de sluiproutes van het grote geld. Dat is 
het uitgangspunt als je wilt weten waar en hoe de onzichtbare macht 
zich verschuilt. Het gaat zelfs nog een stap verder. Volg de sluiproutes 
van het grote criminele geld en je komt uit bij de onzichtbare macht, 
die in handen is van slechts een paar zakenlui / bankiers, waarvan 
weinigen de naam durven noemen omdat het slecht kan zijn voor de 
gezondheid. Kijk maar wat er gebeurde met president J. F. Kennedy. 
Hij is slechts één in een lange rij met wie het niet goed afliep, omdat 
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hij niet wilde meewerken aan de doelen van de onzichtbare elite. 
Het internet staat vol met informatie voor hen die het zoeken. Dit 
boek neemt u mee op een ontdekkingsreis, die wellicht invloed zal 
hebben op de keuzes die u zult maken in de toekomst. De bronnen 
die gebruikt zijn om de informatie boven water te krijgen zijn op 
internet toegankelijk voor iedereen en het is de lezer aanbevolen om 
zelf mee te spitten naar nóg meer achtergrondinformatie. Zodoende 
zal een ieder voor zichzelf kunnen bepalen wat hij wil geloven en 
wat niet. Of dit boek nu wel of niet de waarheid blootlegt en of wij nu 
wel of niet in een leugen leven, laat ik aan de lezer over om dat zelf te 
bepalen, ieder voor zich. Hoe het ook zij, u zult uw ogen en oren niet 
geloven, want dit verhaal is BIZAR. 

In dit boek maken wij kennis met een klein groepje mannen 
en vrouwen met hun honden en natuurlijk een kudde schapen. 

De mannen en vrouwen met hun honden zijn de eigenaren en 
handlangers van het systeem... en de schapen? Dat zijn u en ik, want 
zo noemen ze ons. Het clubje mannen en vrouwen waar dit boek 
over gaat praat niet over “the people”, maar over “hun sheeple”. 
Dat zijn de fiscale slaven, die er zijn om geschoren en geslacht te 
worden en dit gebeurt, terwijl de meeste “sheeple”, half verdoofd 
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door gebrek aan feitelijke voorlichting en medialeugens, het niet 
eens in de gaten hebben. Dit boek beschrijft een internationale 
occulte samenzwering, die zijn oorsprong vindt in de tijd van 
Babylon, maar zover terug gaan wij niet. Om de gebeurtenissen 
kort en overzichtelijk te houden pakken wij de draad op in de 18de 
eeuw en wel in 1744, het geboortejaar van Mayer Amschel Bauer. 

Centrale banken
Het eerste hoofdstuk gaat over de totstandkoming van de 
Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED). Dat hier de 
nodige list en bedrog bij kwamen kijken leest u nergens in de 
geschiedenisboeken en ook niet in de media. Dat neemt niet weg, 
dat de informatie vrijelijk beschikbaar is voor iedereen die er naar 
zoekt. En dan is er de Bank of International Settlement (BIS), die 
op 20 januari 1930 geformaliseerd is geworden in ... Den Haag; 
jawel, de machtigste bank van de wereld en bijna niemand heeft 
er van gehoord. Waarom die geheimzinnigheid rond deze bank? 

De hoofdstukken, die volgen, gaan over de invloed, die de 
bankiers hadden en nog steeds hebben op zo’n beetje alle oorlogen 
van betekenis in de afgelopen 250 jaar. Maar daar blijft het niet bij, 
want diezelfde bankiers waren ook verantwoordelijk voor diverse 
depressies en beurscrashes. Zo ook de crash van 24 oktober 
1924, bekend als zwarte donderdag. Oorlogen gaan al eeuwen 
lang niet meer over landje pik en het roven van elkaars veestapel. 
Tegenwoordig is oorlogen voeren business, BIG BUSINESS. 
Communisme, socialisme en kapitalisme zijn in de loop der jaren 
allemaal gecreëerd door gewetenloze individuen met het motief 
om deze ideologieën tegen elkaar uit te spelen. Deze criminelen 
willen oorlog. Het zijn de mensen die er heel veel belang bij 
hebben, dat de wapenindustrie – goed voor zo’n € 100 miljard (9 
nullen) per jaar – blijft produceren en leveren. En daarom blijven 
zij van achter de schermen oorlogen creëren en aanwakkeren in 
het belang van MACHT en GELD. Vanuit macht volgt misleiding 
en bedrog. Gutle Schnapper zei, citaat: “Wenn meine Söhne keinen 
Krieg wollten, würde es keinen geben”. Gutle Schnapper was de 
vrouw van Mayer Amschel Bauer en wie waren de zonen waar zij 
het over heeft? Wij gaan het uitvinden.
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Als oorlogen en beurscrashes gecreëerd worden door zakenlui / 
bankiers, wees dan niet verbaasd, dat het grote graaien aan de top 
van de banken en multinationals ongestraft zal blijven voortgaan. 
Het zal pas stoppen als het banksysteem, inclusief de FED, de ECB 
en de BIS in hun huidige vorm op de schop gaat. 

Maar er moet veel meer op de schop... 

Er zijn instanties, die hard werken aan wat zij zelf noemen: De 
“New World Order” (NWO). Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, 
die als doel heeft om een soort Noord-Korea van de wereld te 
maken. Het gaat hier om het verkrijgen van absolute controle 
over alles en iedereen. De instanties die hiermee bezig zijn, 
zijn o.a. de Bilderberggroep, Trilateral Commission, Council 
on Foreign Relations (CFR), World Economic Forum (WEF), 
Wereldbank, International Monetary Conference, World Trade 
Organization (WTO), United Nations (VN), North Atlantic Treaty 
Organization (NAVO), National Security Agency (NSA), Central 
Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI) 
en het International Monetary Fund (IMF). Aan het hoofd van 
deze instellingen staat een groepje mannen en vrouwen met hun 
honden, die de volgende agendapunten nastreven:

• Eén wereldregering met macht over alle continenten. 
(Slavernij i.p.v. soevereiniteit.)

• Eén centrale bank met één digitale – manipuleerbare – 
wereldmunteenheid. (Het einde van contant geld.)

• Eén wereldleger om rellen en muiterij de kop in te drukken. 
(Dit zien wij nu al gebeuren.)

• Eén wereldgodsdienst gebaseerd op Luciferiaans 
gedachtengoed. (De duivel i.p.v. waarden en normen.) 

• Eén wereldrechtspraak o.l.v. de togamaffia gebaseerd op het 
recht van de macht. (Nu als zichtbaar.)

Het laat zich raden wie de “sheeple” (fiscale slaven) zijn in dit 
systeem van de NWO.
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Dit boek beschrijft een verhaal, dat je niet zelf kunt bedenken 
en het is goed om te realiseren, dat als er iets op internet staat, dit 
nog geen bewijs is, dat het op de waarheid berust. Alhoewel... wie 
zijn huiswerk doet zal merken, dat de stukjes van de puzzel wel 
heel erg goed passen. Dit boek zal helpen om de wereld van de 
onzichtbare machthebbers zichtbaar te maken. Langzaam maar 
zeker zal de olifant voor de deur zichtbaar worden en dan, als je 
hem opeens ziet staan, schrik je je wezenloos. Het verhaal is zo 
bizar, dat iedereen met een gezond verstand zich achter de oren 
zal krabben en aan de juistheid zal twijfelen. Suggestief en hier en 
daar een beetje cynisch, ja dat is dit boek zeker wel, maar daar ligt 
tevens de uitdaging voor de lezer om zijn eigen waarheid te gaan 
zoeken.

De website www.onzichtbaremacht.nl is een prima bron om 
je eigen onderzoek te starten. Aan het einde van dit boek is de 
omlijsting van de puzzel compleet, maar daarmee is de puzzel nog 
lang niet gelegd en het complete verhaal nog lang niet verteld. Het 
onderwerp is zo groot dat de puzzel nooit af komt. Een top van 
de ijsberg wordt blootgelegd in dit boek en het overgrote deel van 
de ijsberg bevindt zich nog steeds onder water. Wat u wel en niet 
wilt geloven is natuurlijk aan uzelf, maar in dit tijdperk van de 
informatietechnologie is onwetendheid een keuze. Het is bijna 12 
uur. Er staat een olifant voor de deur en deze olifant gaat niet opzij 
of achteruit, maar recht op zijn doel af.

Toeval bestaat niet
Wake-up! De dingen die dagelijks om ons heen gebeuren zijn 
niet toevallig. Vliegtuigen worden niet per ongeluk uit de lucht 
geschoten. De kredietcrisis van 2008 was geen toeval, maar 
een gemanipuleerde gebeurtenis, net als de heropleving van de 
beurs in 2009. Het is niet toevallig dat duizenden, misschien wel 
miljoenen islamitische vluchtelingen huis en haard achter zich 
laten en vluchten voor het geweld van Al Qaida en ISIS strijders. 
Waar komen Al Qaida en ISIS vandaan. Kan het zijn, dat deze 
terroristische organisaties gefinancierd en getraind worden door de 
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VS met als doel om de regio te destabiliseren? De meest kwetsbare 
mensen onder de bevolking, met name oudere mannen, vrouwen 
en kinderen, slaan op de vlucht voor het barbaarse IS geweld. 
Neem het hen niet kwalijk dat ze op zoek gaan naar veiligheid 
in het rijke westen. Zij zouden liever niet vluchten. Anders is het 
voor de grote groep economische emigranten, die hun vrouwen 
en kinderen laten overkomen, zodra ze in het politiekcorrecte 
westen een vluchtelingenstatus hebben ontvangen. Dat zij geen 
zin hebben om doelloos in de woestijn te hangen, waar de kogels 
hen om de oren vliegen moge duidelijk zijn, maar waarom moeten 
ónze mannen in hun oorlog vechten, terwijl zij in de opvangcentra 
klagen over gebrek aan Wifi verbinding? En de verknipte geesten 
die aanslagen plegen door zichzelf en anderen op te blazen? Ook 
islamieten worden niet als terrorist geboren. Zij worden terrorist, 
nadat zij in verkeerde netwerken verzeild raken. En die netwerken, 
hoe komen die tot stand? Vraag het aan John Brennan, een moslim 
en hoofd van de CIA tijdens het Obama regime. Wat zeg je, was 
de hoogste baas van de CIA een moslim? Ja, waarom niet? Barack 
Hussein Obama is toch ook een moslim? Zijn topadviseur Valerie 
Jarrett toch ook? Jarret schreef haar proefschrift over “Hoe zij de VS 
wilde veranderen in een meer moslim vriendelijke samenleving”. 
Huma Abedin, de vertrouwenspersoon van Hillary Clinton is 
ook moslim. De Assistant Secretary for Policy Development for 
Homeland Security, Arif Aikhan en Homeland Security Advisor 
Mohammet Elibiary zijn toch ook moslims! Congressman Keith 
Ellison werd ingezworen op de koran en niet op de bijbel. Moslim 
André D. Carson maakt deel uit van de “House of Representatives 
Permanent Select Committee on Intelligence”. Dit geeft hem 
toegang tot geheime informatie met betrekking tot de oorlog 
in het Midden-Oosten. Carson zou er ook voorstander van zijn 
om Amerikaanse scholen aan te passen aan de islamitische leer, 
gebaseerd op de koran. 

Het heeft er alle schijn van, dat er achter de schermen een 
schaduwregering bezig is met het uitrollen van een occult 
plan, dat voor economische chaos en angst moet zorgen in het 
Midden-Oosten. Wie vormen de schaduwregering? Het zijn de 
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