Geacht CDA kamerlid,
Uw pleidooi dat de JSF moet worden gekocht omwille van de werkgelegenheid kan in het licht van
de bijbel alleen maar worden gezien als verwerpelijk en antichristelijk.
Zo ge zaait zult ge oogsten, vijanddenken kweekt vijanden.
Dat zou u als christelijke partij als geen ander moeten weten.
Oorlog voeren omwille van de werkgelegenheid is een 1000den jaren oude en verwerpelijke
praktijk. Bewapenen voor het zelfde doel is dat ook!
Het argument van vredesmissies is in dit verband misplaatst, daar zijn andere oplossingen voor.

Bovendien is de JSF helemaal niet goed voor de werkgelegenheid, althans niet in vergelijking
met de t.o.v. de JSF veel geavanceerder technologie die Iran in mei 2011 in staat stelde een USAF
drone uit de lucht te plukken. Dit gebeurde met een toestel dat 10x (!) sneller is dan de JSF en
bovendien écht geheel radaronzichtbaar. Geen startbaan nodig!
Deze technologie (anti gravity) is vrij beschikbaar, extreem goedkoop en kan geheel in
Nederland worden ontwikkeld en geproduceerd. En wel binnen 10 jaar! Dát noem ik goed
voor de werkgelegenheid.
U begrijpt dat niet alleen de drones maar ook de JSF's 'sitting duck' zijn voor deze hypermoderne
toestellen en (ruimtevaart)technologie zoals Iran die heeft en inmiddels ook door een groot aantal
andere landen wordt ontwikkeld.
Deze technologie wordt vanuit Keshefoundation te Geleen gratis verstrekt aan alle landen die er
officieel om vragen. Italië was niet het eerste land, maar wel het eerste EU land dat dat deed.
Zie http://www.keshefoundation.
De AIVD kent deze ontwikkeling maar u is deze informatie onthouden.
Probleem is dat deze technologie op termijn ook zweefauto's mogelijk maakt en een eind zal maken
aan het feestje van de olie-industrie én de milieuvervuiling én de ziekten door die vervuiling.
Maar wij, het volk, zien dat niet als nadeel maar als voordeel en noodzaak.
Bovendien, wij kunnen niet achterblijven in de technologierace.
Uw keuze is duidelijk:
u kunt uw christelijke geloofwaardigheid herstellen door honorering van de koninklijke oproep tot
participatie met uw kiezers, of uw geloofwaardigheid blijven beschadigen door in uw participatie
met het militair-industrieel complex te blijven volharden.
Dat laatste zou – voor wie op de hoogte is gesteld van het alternatief - welbeschouwd volksverraad
zijn en daarom twijfel ik er niet aan dat u als christelijke partij de juiste koers zult kunnen vinden.
Het is u toch bekend dat de vermeende dreigingen zijn verzonnen of gecreëerd door datzelfde
genoemd militair-indutriele complex met geen ander doel dan daarvoor een (dure) oplossing te
bieden?
Iedere 1ste jaars student economie of marketing weet dat, kent dat spel:
(Illusie van) probleem scheppen -> dure oplossing aanbieden -> rijk worden.

Met de meeste verwachting,
….....................

